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Martin Tengfjord (SP) 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-03-05 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

 16:00 

 
2. Information om Hemsös verksamhet och samhällsfastigheter (25 

min) 
 
 

Hemsö Fastighets AB 
16:05 

 
3. Information om medarbetarenkäten 2019 (20 min) 

 
 

Anna-Kajsa Tagesson 
16:30 

 
4. Lägesrapport om projektet vattenverk i Hindås och 

överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås (30 min) 
2018KS117 
 

Jessica Stenhoff 16:50 

 

5. Information om garantiarbeten inför beslut om startbesked (20 min) 
2019KS748 
 

Maria Hamrehjelm 17:20 

 

6. Totalgenomgång av Mölnlycke dagvattenpark (45 min) 
 
 

Fredrik Wejrot och 
Lovisa Gustafsson 18:00 

 
7. Årsredovisning 2019 

2020KS36 
 

  

 

8. Förslag till resultatfond och ombudgeteringar med anledning av 
2019 års bokslut 
2020KS37 
 

  

 

9. Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025 
2020KS42 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-03-05

10. Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre 
2020KS18 

11. Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked för 
garantiarbeten 
2019KS748 

12. Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked för 
energieffektivisering på Djupedalskolan 
2019KS751 

13. Begäran om startbesked för energieffektivisering på Råda Säteri 
2020KS52 

14. Behandling av återremitterat ärende: Begäran om  startbesked av 
investeringsprojekt K2020 Initiala åtgärder 
2019KS775 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-03-05

15. Behandling av återremitterat ärende:Begäran om startbesked av 
investeringsprojekt Trafikmiljöåtgärder 
2019KS835 

16. Härryda kommuns kommunikation och dialog med Trafikverket 
2020KS147 

17. Planbesked för Håltsås 1:8 
2018KS633 

18. Antagande av detaljplan för Rävlanda 5:45, enbostadshus i 
Rävlanda 
2017KS51 

19. Försäljning av Pulkavägen 4 
2020KS115 

20. Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av del av 
Landvetters-Backa 1:4 
2019KS639 

21. Föravtal inför planarbete för del av Slamby 1:24 
2020KS47 

22. Medborgarförslag om att installera en vattenfontän/källa vid 

Page 4 of 656



 

 

 

KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-03-05 

Djupedals hundrastgård 
2019KS466 
 

 

23. Medborgarförslag om att öka turtätheten till Rävlanda 
2019KS545 
 

  

 

24. Motion rörande Kust- till kustbanan 
2019KS586 
 

  

 

25. Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 
2020KS109 
 

  

 

26. Policy för representation 
2019KS403 
 

  

 

27. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
2019KS686 
 

  

 

28. Val av representanter till LAG (Local Action Group) Göteborg 
insjörike för resten av mandatperioden 2019-2022 
2020KS20 
 

  

 

29. Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 
2020KS26 
 

  

 

30. Delgivningar 2020   
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-03-05 

2020KS25 
 

 

31. Delgivning av protokoll från råd 2020 
2020KS27 
 

  

 

32. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 
2020 
2020KS66 
 

  

 

33. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
2020KS1 
 

  

 

34. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 
2020 
2020KS35 
 

  

 

35. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2020 
2020KS9 
 

  

 

36. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2020 
2020KS55 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Hatheyer 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-10 2020KS36  042 
  
 

Årsredovisning 2019 

Sammanfattning  
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2019.  

Årsredovisningen innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
Upplysning om borgensförbindelse framgår också.  

Av kommunfullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning bedömer 
förvaltningen att finansiella mål uppnås under 2019 samt den senaste fyraårsperioden. Av 
kommunfullmäktiges fyra fastställda verksamhetsmål bedömer förvaltningen att ett 
uppnås, två delvis och ett inte alls. Målet ”Bostadsbyggandet utformas så att en 
befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och 
upplåtelseformer” uppnås inte. Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår god 
ekonomisk hushållning delvis.  

Det finansiella resultatet för Härryda kommun uppgår till 110,7 miljoner kronor och 
soliditeten har ökat med tre procentenheter till 31 procent. Resultatet motsvarar 5,3 
procent av verksamhetens nettokostnader, som är 2,1 miljarder kronor. Kommunens 
nettoinvesteringar uppgår till 211,9 miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges 
ram på 400 miljoner kronor. Den externa upplåningen är oförändrad och uppgår till 700 
miljoner kronor. 

Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens 
bokslut och koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. Där ingår också en 
beskrivning av den uppsikt som kommunstyrelsen bedrivit över de kommunala bolagen.  
Det har vid fullgörande av uppsiktsplikten inte framkommit annat än att verksamheten 
under 2018 i berörda bolag bedrivits inom fullmäktige uppställda ändamål och inom de 
kommunala befogenheterna. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och dess helägda bolag 
Härryda Energi Elhandel AB, Förbo AB samt Landvetter Södra Utveckling AB liksom 
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Renova AB och Gryaab under 2019 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för revison. 
 

  

 
Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

Bilagor 
1. Årsredovisning 2019 
2. Uppföljning av finanspolicy 2019 
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års
redo
vis
ning
2019

En ny upplaga 

kommer att färdigställas till kommunfullmäktiges sammanträde 

(26 mars) i vilken mindre justeringar kan förekomma.
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2018-års resultat på 31 miljoner kronor är  
ett svagt resultat och 6 miljoner sämre än 
budgeterat. Resultatet motsvarar en procent av 
kommunens omsättning på 2,7 miljarder kronor. 
I resultatet ingår en intäkt på 30 miljoner för 

utveckling av området kring Mölnlycke fabriker 
samt ett överskott på 17 miljoner kronor för slut-

redovisning av exploateringsprojekt i Landvetter och 
Pixbo. Resultatet belastas bland annat av lägre skatteintäkter 

än beräknat samt högre kostnader för korttidsvård, försörjningsstöd 
samt placeringar av barn och unga än vad som har budgeterats. 
Soliditeten är 29 procent och är oförändrad jämfört med 2017.

Resultat: 
31 miljoner 

kronor

Vi är 
37 802

invånare

Byggstart för  
Wallenstam arena 

I september tas första spadtaget vid 
Mölnlycke fabriker och 2021 ska 

kommunens största arena stå klar. 

Rekordstor investering  
I februari klubbar fullmäktige den 

största satsningen hittills på kommunal 
infrastruktur: 547 miljoner investeras 

för att säkra tillgången på dricksvatten 
och hanteringen av avloppsvatten.

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2019. 

 2 019  I  KORTA DRAG

Övrigt,  
räddningstjänst mm

Så här 
fördelas 

2,9 miljarder 
kronor

Läs mer på sidan 6Läs mer på sidan 18

Konst i storformat 
Härryda kommun deltar i konstprojektet 
Artscape Saga och under sommaren växer 
färgstarka målningar fram vid Hindås 
skola och på Hulebäcksgymnasiets och 
Rävlandaskolans fasader. 

Antalet invånare vid årsskiftet  
är 37 802 personer. Under året 
ökade vi med 1,1 procent. 
Invånarnas medelålder är 39 år,  
jämfört med rikets 41 år.  Arbetslösheten 
i kommunen är 2,7 procent, jämfört med  
5,6 procent i riket.

Uppåt för företagsklimatet 
I Svenskt Näringslivs årliga ranking av 

kommunernas företagsklimat klättrar 
Härryda till en tiondeplats – några 

kliv närmare målet att bli Sveriges bästa 
näringslivskommun!

Ny politisk organisation  
och nytt kommunalråd 
Vid årsskiftet sjösätts en ny politisk 
organisation som bland annat innebär 
att kommunstyrelsen får sällskap av 
välfärdsnämnden. Maria Kornevik 
Jakobsson (C) blir nämndens 
ordförande och kommunens tredje 
kommunalråd. 

Fler bostäder i Hindås 
I hjärtat av Hindås står 24 hyresrätter 
med god tillgänglighet klara och i 
bottenplan flyttar Hindåsträffen in. 

Skogslek i Wendelsberg 
I november invigs ”Skogsleken” i 
samarbete med Göteborgs Insjörike. 
Det fina hantverket är gjort av 
återvunnet trä från kommunen och  
alla leksugna är välkomna. 

Nu har vi en vision!
Året avslutas med att fullmäktige klubbar Härryda 
kommuns vision. Visionen ska peka ut riktningen för 
kommunens utveckling och finnas med som grund 
för politikernas och förvaltningens prioriteringar och 
beslut framöver. 

På väg mot 

Sveriges bästa 

företagsklimat

Text finns tillgänglig på Meetings innan kommun- styrelsens möte den 5 mars.
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Fortsatt stark ekonomi  
i anpassad kostym
2019 var ännu ett starkt år med bra 
verksamhetsresultat och god ekonomi. 
Det målmedvetna arbetet för att återta 
topplaceringen som Sveriges bästa 
näringslivskommun gav oss en tiondeplats.

Arbetet med ett nytt äldreboende i 
extern regi i Mölnlycke fortsatte med 
oförminskad energi. 

Det långsiktiga hållbarhetsarbetet Agenda 
2030 började ta form och arbetet 
fortsätter utifrån beslutade prioriteringar. 

I grundskolan stärkte vi resultaten både 
vad gällde prestationerna och nöjdheten 
bland elever och vårdnadshavare.

Satsningar på idrott och föreningsliv 
märktes genom byggprojektet Wallenstam 
Arena och avstampet för en gymnastik- 
och trampolinhall i Mölnlycke fabriker.

En global inbromsning i ekonomin påverkar 
även vår kommun. Inför 2020 har vi där-
för minskat våra kostnader med drygt 40 
miljoner kronor. Arbetet med kostnads-
anpassningar i 
verksamheten 
har redan gett 
effekt och gör 
att Härryda 
kommun står 
ekonomiskt 
väl rustat inför 
framtiden. 

Peter Lönn
kommundirektör

Vi tar 
ansvar

Vi 
investerar

Vi har 
2 899 

anställda

God ekonomisk hushållning är viktig för oss. Med det menar kommun- 
fullmäktige att vi ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin  
konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala  
och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet.

                                    

Under året investerar vi 215 miljoner kronor,  
framför allt i förskolor, skolor, stödboende,  
idrottshallar, fritidsanläggningar och infrastruktur.

Antalet tillsvidareanställda  
vid årsskiftet är 2 899 

personer, varav 82 procent är 
kvinnor. 54 procent arbetar inom 

sektorn för utbildning och kultur och 29 procent 
inom socialtjänsten. Personalkostnaderna utgör  
61 procent av kommunens kostnader.

Årets konsumentkommun!
I oktober utses Härryda till Årets 

konsumentkommun. Vi är bäst i landet när det 
gäller stöd och service till konsumenter visar en 

granskning som Råd & Rön och  
Sveriges Konsumenter gjort. 

EU-val med  
valdeltagande i topp 
I maj är det val till Europaparla-
mentet. I Härryda kommun får 
Moderaterna, Socialdemokra-
terna och Sverigedemokraterna 
flest röster och vårt valdelta-
gande är högst i Västsverige: 
61,7 procent. 

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2019. 

 2 019  I  KORTA DRAG

Individ- och familjeomsorg

Omsorg äldre och 
personer med funk-
tionsnedsättning

Kultur och fritid  

Gymnasium och  
vuxenutbildning

Grundskola och fritids

Förskola och 
familjedaghem

Gator, vägar och parker

Politisk verksamhet

Övrigt,  
räddningstjänst mm

Så här 
fördelas 

2,9 miljarder 
kronor

Läs mer på sidan 68

 Läs mer på sidan 10

Läs mer på sidan 23

3%

4%

1%

26%

7%

30%

8%

5%

16%

Avsiktsförklaring för Landvetter Södra 
I september antas avsiktsförklaringen med sex utvalda 
byggaktörer som ingår i konsortiet för utvecklingen av 
Landvetter Södra etapp 1.  

Text finns tillgänglig på Meetings innan kommun- styrelsens möte den 5 mars.
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Årsredovisningen 
är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige 
för verksamhetsåret 2019.

Den vänder sig också till 
externa intressenter 
i form av kommuninvånare, 
kreditgivare, leverantörer 
och andra offentliga 
myndigheter. 

En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Verksamhetsredovisningen omfattar förvaltningens sektorer. 
Inom varje sektor beskrivs årets viktigaste händelser, 
måluppfyllelse samt ekonomi.  
Här redovisas dotterbolagen samt kommunens  
Agenda 2030 arbete.

Förvaltningsberättelsen utgör en  
sammanfattning av årsredovisningen, med fokus på väsentliga 
delar av kommunens ekonomi och verksamhet.

INNEHÅLL

INLEDNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSREDOVISNING

ÖVRIGT

Kommunstyrelsens ordförande  4

Den kommunala koncernen 7

Översikt över verksamhetens utveckling 6

Begreppsförklaring 70

Revisionsberättelse 71

God ekonomisk hushållning 15

Väsentliga personalförhållanden 22

Ekonomisk ställning 17

Förväntad utveckling 25

Jämförelser – Kvalité 27

  – Finansiell profil 29

Balanskravsresultat 21

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning 9  

Händelser av väsentlig betydelse    12  

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten 13

Välfärdsnämndens ordförande 5

RÄKENSKAPER

DRIFT- OCH INVESTERINGS REDOVISNING 
SAMT EXPLOATERINGSREDOVISNING

Resultaträkning  32

Driftredovisning  66
Kassaflödesrapport 32

Investeringsredovisning 67
Balansräkning  33

Exploateringsredovisning 69
Noter    34

Upplysning om redovisningsprinciper  40

Räkenskaperna består av resultaträkning, kassaflödesrapport 
samt balansräkning med noter. Här beskrivs även  
redovisningsprinciper.

Här visas en sammanställning över driftredovisningen 
fördelat per nämnd sektor och enhet med budget, utfall och 
budgetavvikelse. En sammanställning över invseteringar och 
exploateringsprojekt redovisas.

Politisk organisation 42

 – Avgiftsfinansierad verksamhet avfall 48

 – Avgiftsfinansierad verksamhet vatten 49

 – Exploatering av mark och bostäder 50

Teknik och förvaltningsstöd 51

Utbildning och kultur 53

Socialtjänst   57

Agenda 2030   63

Härryda Energi AB 60

Förbo AB  61

Landvetter Södra Utveckling AB 62

Kommunledning och stödfunktioner 44

Samhällsbyggnad  – Skattefinansierad verksamhet 46

KOMMUNSTYRELSEN

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

DOTTERBOLAGEN

AGENDA 2030
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kommunstyrelsens ordförande 
Per Vorberg om 2019

Text finns tillgänglig på Meetings innan kommunstyrelsens möte den 5 mars.

xxx

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Det har varit ett spännande första år med välfärdsnämnden som ansvarar för 
utbildning, kultur och fritid samt socialtjänstens områden. Att politiken kommer 
närmare verksamheterna har varit ett av målen för den nya organisationen och vi 
är på rätt väg. 

Under året har välfärdsnämndens presidium besökt många verksamheter och det kommer 
vi att fortsätta med. Att få inblick och möta drivna lärare, rektorer och annan personal ute 
på skolor skapar perspektiv och orientering i de beslut som politiken tar. 

Härryda kommun har som målsättning att ha Sveriges bästa skola och där tror jag att 
en lugn och trygg arbetsmiljö är en av nycklarna för att nå dit. En väl fungerande skola 
ger människor möjlighet att själva forma sina liv och få arbete – vilket på sikt skapar 
förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Den finansiella situationen i vår omvärld påverkar även vår kommuns ekonomi och våra 
möjligheter att utveckla verksamheterna. För att vi ska fortsätta vara en attraktiv kommun 
där invånare, medarbetare och företagare trivs måste vi ta ansvar för, prioritera och möta de 
utmaningar som vi har framför oss – både verksamhetsmässigt och finansiellt.  

Härryda kommun har också som målsättning att ha Sveriges lägsta arbetslöshet. För att 
lyckas krävs att vi skapar förutsättningar för integration av nyanlända och ensamkommande 
barn och unga. Under 2020 fortsätter vi därför arbetet med att hjälpa människor att 
etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. En stor del av det arbetet sker 
inom den nya verksamheten Härryda framtid. 

Våra framtida utmaningar ligger i att fortsätta utvecklas 
i positiv riktning, satsa på skolan, fritidsaktiviteter för 
alla, minska arbetslösheten och minimera behovet av 
försörjningsstöd samt få fram bostäder för äldre i olika 
boendeformer.

Jag är stolt över våra medarbetares arbetsinsatser och det  
goda resultaten vi har i våra verksamheter. Tillsammans 
gör vi Härryda kommun ännu bättre!

5

Välfärdsnämndens ordförande  
Maria Kornevik Jakobsson om 2019

Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Välfärdsnämndens ordförande

Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Page 16 of 656



6

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

För valtningsberättelse
SAMMANDRAG

Mnkr, där inget annat anges 2019 2018 2017 2016 2015

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Verksamhetens intäkter 948,6 922,2 900,5 875,4 747,8

Verksamhetens kostnader -2 760,5 -2 721,2 -2 604,7 -2 472,3 -2 263,6

Årets resultat -140,9 63,3 119,9 143,7 131,6

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 32% 30% 30% 30% 29%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 44% 43% 44% 45% 47%

Nettoinvesteringar 436,6 337,6 504,3 524,0 402,3

Självfinansieringsgrad 75% 73% 57% 57% 69%

Långfristig låneskuld 1 899,5 1 806,5 1 680,3 1 461,4 1 184,0

Antal tillsvidareanställda 2 917 2 958

KOMMUNEN

Folkmängd 37 977 37 802 37 412 37 108 36 651

Kommunal skattesats 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62

Verksamhetens intäkter 643,8 616,8 608,3 593,8 479,7

Verksamhetens kostnader -2 587,2 -2 541,9 -2 431,5 -2 301,8 -2 093,8

Årets resultat 110,7 31,0 93,5 118,1 111,2

Skatteintäktsutveckling 5,0% 2,3% 5,4% 5,4% 4,6%

Nettokostnadsutveckling * 0,4% 5,1% 9,1% 5,8% 4,7%

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 95% 99% 95% 94% 94%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 31% 28% 29% 28% 26%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 49% 48% 50% 52% 53%

Nettoinvesteringar 211,9 214,6 299,2 333,7 288,2

Självfinansieringsgrad 113% 74% 71% 69% 75%

Långfristig låneskuld 881,4 868,2 763,0 666,1 444,4

Antal tillsvidareanställda 2 856 2 899 2 828 2 748 2 705

* exkl jämförelsestörande poster samt slutredovisning av exploatering  

Översikt över verksamhetens utveckling
För att få en bild av kommunens och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod 
mått från resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning.       

Ekonomiska begrepp Soliditet Eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 

 Självfinansieringsgrad Anger hur mycket av årets investeringar som finansieras av egna medel.  
 Resultat efter finansnetto exkl avskrivn/nettoinvesteringar    

 Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, huvudsakligen räntor.

 Nettokostnadsandel inkl finansnetto Nettokost inkl finansnetto/skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning.      
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

t

Politisk organisation i Härryda kommun
Från och med 2019 gäller en ny politisk organisation 
i Härryda kommun. En välfärdsnämnd ansvarar för 
verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och 
fritid. Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnads-
frågor och andra kommunövergripande frågor. De poli-
tiska beredningarna har ersatts av en fast beredning som 
har fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling.

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta 
beslutande organ och dess uppgifter framgår av kommu-
nallagen. Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för 
kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheter-
na, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Fullmäktige ska även vara ett forum för idéer, debatt 
och information. I fullmäktige finns en fast beredningar 
och tillfälliga beredningar vid behov. Ledamöterna, som 
representerar olika partier, utses genom allmänna val för 
en period på fyra år. 

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val 
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt folkomröstningar med mera

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommu-

nala verksamheten sköts på ett korrekt sätt. För detta 
arbete utser fullmäktige revisorer. Revisorerna är obe-
roende och granskar objektivt och självständigt kommu-
nens alla verksamheter samt prövar om de bedrivs enligt 

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Den kommunala koncernen

Nämnder Koncernföretag

Landvetter Södra  
Utveckling AB, 100%

Styrelseordförande: Per Vorberg (M)
Verksatällande direktör: Maria Ådahl   

Ny hållbar stad

Kommuninvest  
ekonomisk förening, 0,3%  

Utlåning av pengar  
och rådgivning

xxx
xxxxxxx

xxx
xxxxxxx

xxx
xxxxxxx

xxx
xxxxxxx

xxx
xxxxxxx

Renova AB, 1%
Återvinning och avfall

Gryaab AB, 3%  
Rening av avloppsvatten

Räddningstjänsten  
Storgöteborg, 5% 

Räddningstjänst 

Förbo AB, 42%
Styrelseordförande: Anders Halldén (L)  

Härryda kommun
Verkställande direktör: Peter Granstedt     

Bostadsförsörjning

Härryda Energi AB, 100%
Styrelseordförande: Mikael  Johannison (M)
Verkställande direktör Susanne Ernfridsson     

Distribuera el

Härryda Energi  
Elhandel AB, 100%  

Elförsäljning

Kommunstyrelsen
Ordförande: Per Vorberg (M)
Förvaltningschef: Peter Lönn, 

Mark och bostad
Miljö och hälsoskydd

Trafik
Vatten och avfall

Nämnd för övriga frågor

Välfärdsnämnden
Orfdörande:  

Maria Kornevik Jakobsson (M)
Förvaltningschef: Peter Lönn,  

Kommundirektör 
Utbildning

Kultur
Socialtjänst

Fritid

Andra företag med  
ägarintresse

Privata  
utförare

Kommunens samlade verksamhet kan visas med utgångspunkt från nedanstående bild. Den består 
av nämndsorganisationen inom den kommunala sektorn, kommunal- och samordningsförbund, 
tre kommunala koncernföretag samt väsentliga privata utförare. Cirka 90 procent av den samlade 
verksamheten utgörs av kommunen. 

Den kommunala koncernen

Mandatfördelning kommunfullmäktige
2019–2022 2015–2018

Moderaterna 13 14
Liberalerna 4 5
Centerpartiet 4 3
Kristdemokraterna 2 2
Socialdemokraterna 10 11
Vänsterpartiet 2 2
Miljöpartiet 4 4
Kommunpartiet 2 1
Sverigedemokraterna 7 5
Sportpartiet 3 3
Oberoende ledamot 0 1
Totalt 51 51

I Härryda kommun styr Alliansen i samverkan med Sportpartiet. 
De har tillsammans 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

god revisionssed. I uppdraget ingår också att granska de 
kommunala bolagen och den kommunala stiftelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och 
ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Styrelsen har hand om 
samtliga verksamheter som fullmäktige beslutat att inte 
lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening och 
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, ut-
veckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella ge-
mensamma nämnders verksamhet, samt övrig kommunal 
verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Styrelsen ansvarar som nämnd 
för samhällsbyggnadsfrågor teknik och förvaltningsfrågor 
och andra kommunövergripande frågor. Kommunstyrel-
sen har ett ekonomiutskott.

Välfärdsnämmden har det politiska ansvaret för 
utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst och stöd 
och hjälp till individer och grupper. Nämnden är även 
kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Nämnden 
ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag 

verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva 
verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör 
välfärdsnämnden de uppgifter som följer av delegation från 
kommunfullmäktige. Nämnden har ett myndighetsutskott.

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndig-
hetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar 
och information i frågor som rör nämndens verksamhet

Överförmyndarnämndens uppgift att förhindra 
att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, ska 
drabbas av rättsförluster. Nämnden utövar tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollerar 
att de utövar sitt uppdrag på ett gott sätt. 

Förvaltningsorganisation  
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre 
sektorer med fokus på kärnverksamheten (utbildning och 
kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för stöd 
till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) samt 
tre centrala stödfunktioner. Kommundirektören är för-
valtningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje 
sektor leds av en sektorschef. n

Sektorn för socialtjänst, SOC
Barn och familj  |  Funktionsstöd 

Hälsa och bistånd  |  Integration och arbetsmarknad 
Vård och omsorg 

Utvecklings- och uppföljningsenhet/MAS

Sektorn för samhällsbyggnad, SHB
Mark och bostad  |  Miljö- och hälsoskydd 

Plan och bygglov  |  Trafik 
Vatten och avfall

Sektorn för utbildning och kultur, UTK
Förskola  |  Grundskola 

Utveckling och flerspråkighet 
GymnasiumVuxenutbildning 

Kultur och fritid 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd, TOF
Fastighet  |  IT  |  Måltidsservice  |  Service 

Städservice  |  Säkerhet

Ekonomi och upphandling
Budget,  Redovisning,  Upphandling

Personal
Lön, Personal,  

Oasen 

Utveckling 
Kansli, Kommunikation, Näringsliv, 
Digital utveckling, Agenda 2030

Kommundirektör
Förvaltningsorganisation

Kommundirektör
Peter Lönn  

(en samlad förvaltning)

Framtidens välfärd och  
samhällsutveckling

Fu
llm

äk
tig

es
 b

er
ed

ni
ng

ar

Tillfälliga beredningar

Valberedning

Kommunstyrelse
- KS enligt kommunallagen
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Nämnd för övriga frågor

Ordförande Per Vorberg (M)

Välfärdsnämnd
Utbildning, socialtjänst, kultur, fritid  

Ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C)

Valnämnd
Ordförande Wiene Samuelsson (M)

Revisorer
Ingegerd Helén (S)

Miljö- och 
bygglovsnämnd

Ordförande  
Grim Pedersen (M)

Överförmyndarnämnd
i samverkan med  

Kungsbacka, Mölndal, Partille
Ordf Amanda Brown Stjärna (M) 

Mölndal 

Kommunfullmäktige
Ordf Roger Nordman (M)

Politisk organisation
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Världen, Europa och Sverige 
Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av 
skatteintäkter och skatteintäkternas storlek för den en-
skilda kommunen påverkas huvudsakligen av utveckling-
en på riksnivå. Därför är världskonjunkturen lika viktig 
för Härryda som utvecklingen i den närmaste omgiv-
ningen. Globalisering, ny teknik, förändringar i klimat, 
demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förut-
sättningarna för människor och samhällen i vår omvärld. 
Även om vissa geopolitiska frågor inte blivit så illa som 
befarat, som Brexit-frågan eller handelskonflikten mellan 
usa och Kina, finns det fortfarande osäkerhet kring dessa. 
Någon skarp ljusning för den globala investeringskon-
junkturen är också svårt att tänka sig i närtid. Sannolikt 
kommer Härryda kommun, liksom andra kommuner, 
att uppleva de närmaste åren som ekonomisk skakiga. 
Samtidigt finns ett behov av att rusta kommunen för att 
möta demografiska utmaningar i form av fler yngre och 
äldre invånare. 

Befolkning och bostadsbyggande
Härryda kommuns befolkning uppgick till 37 977 
personer vid årsskiftet 2019/2020. Under 2019 ökade 
befolkningen med 175 personer. Befolkningstillväxten har 

under den senaste femårsperioden legat på en årlig ökning 
med cirka 1 procent. Utfallet för 2019 blev lägre, knappt 
0,5 procent. Det är en lägre ökning än vad som har varit 
ambitionen och orsaken är huvudsakligen ovanligt låg 
omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet samt få 
färdigställda bostäder. Årets befolkningsökning fördelas 
mellan flyttnings- och födelsenetto, 57 respektive 118 
invånare. 

Under femårsperioden 2015–2019 har det byggts 654  
bostäder som omfattar 325 småhus och 329 i flerbostads-
hus. Under året färdigställdes 103 bostäder, vilket är  

Demografiska utmaningar   
Ekonomisk osäkerhet i världen skapar också ekonomisk osäkerhet i vår kommun. Under 2019 ökade 
kommunens befolkning med 0,5 % och antalet färdigställda bostäder var lägre än planerat. Även vår 
kommun står inför demografiska utmaningar när de äldre kommuninvånare blir många fler samtidigt 
som de i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

Årlig ökning av invånarantal 2010–2019
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94 bostäder färre än föregående år. Enligt bostadsförsörj-
ningsprogrammet beräknas det under perioden 2020–2024 
att startas byggnation av nästan 3 000 bostäder. Beroende 
på bland annat konjunktursvängningar kan avvikelser i 
bostadsförsörjningsprogrammet vad gäller antalet verkliga 
byggstarter att uppstå. Andelen bostäder i flerbostadshus 
kommer att fortsätta att öka successivt i kommunen.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
Härryda kommun är en kranskommun med relativt ung 
befolkning. Andelen invånare i åldersgrupperna 0–19 år 
är sju procentenheter högre än rikssnittet, samtidigt som 
andelen över 65 år är cirka fyra procentenheter lägre. 

Invånarnas medelålder är 39 år, jämfört med 41 år i riket 
(ej klart). Skillnaderna i åldersstruktur gör bland annat att 
kommunen har högre kostnader per invånare för förskola 
och utbildning men lägre kostnader för hemtjänst och 
äldreboende än genomsnittet. Kommunens invånare är 
välutbildade. 90 procent av befolkningen mellan 20 och 
64 år har gymnasial utbildning. 48 procent av dessa har 
dessutom en eftergymnasial utbildning medan rikssnittet 
ligger på 41 procent. Medborgarnas inkomster är cirka 14 
procent högre än genomsnittet för resten av landet och 
högst i Västra Götalandsregionen.     

Under året har Förbo ökat antalet lägenheter med 115, 
dock inga i Härryda kommun.  Under året pågår ny-
byggnation av sammantaget 153 lägenheter på Säteriet, 
Mölnlycke och i Landvetter centrum.

Åldersstruktur 2019

0–5 år 8%

16–19 år 
5%

6–15 år 
16%

65–84 år 14%

45–64 år 
26%

20–44 år 
29%

85– år 2%

Härryda kommun är en 
kranskommun med relativt 
ung befolkning. Andelen 
invånare i åldersgrupperna 
0–19 år är sju procenten-
heter högre än rikssnittet, 
samtidigt som andelen 
över 65 år är cirka fyra 
procentenheter lägre. 

Antalet färdigställda bostäder 2010–2019
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Totala pensionsförpliktelser  
776,8 mnkr varav kommunen 775,1 mnkr
Härryda kommun redovisar sedan 2016 enligt fullfonds-
modellen och det betyder att hela pensionsskulden inklusi-
ve ansvarsförbindelsen redovisas i balansräkningen. Ingen 
del av pensionsåtagandet är externt placerad och finans-
policyn, som är antagen av kommunfullmäktige, anger att 
sådana placeringar kräver ett särskilt fullmäktigebeslut.  

Långtidsprognosen för pensionsskulden visar att utbe-
talningarna under 40 år kommer att bli cirka 400 mkr 
högre än kostnaden enligt fullfonderingsmodellen, vilket 
innebär i genomsnitt ett ökat likviditetsbehov på cirka  
10 mkr årligen. Bolagens pensionsåtagande säkras genom 
traditionell pensionsförvaltning.

Utifrån demografiska utmaningar
Kommunkoncernens kanske största utmaning är den 
demografiska utvecklingen de närmaste 10 åren. Befolk-
ningen i riket kommer att öka inom alla åldersgrupper, 
men den största ökningen sker bland våra allra äldsta  
och allra yngsta invånare. En likartad utveckling kommer 
sannolikt att ske i Härryda kommun. Oavsett utveck-
lingen i den egna kommunen kommer utmaningen att 
bestå då kostnadsökningen kommer att utjämnas mellan 
kommunerna. 

Samtidigt som andelen invånare över 80 år kommer att 
öka med nästan 50 % kommer andelen som är i arbets-
för ålder enbart att öka med 5 %. Utmaningen ligger 
såväl i att finansiera de förändrade behoven som att förse 
verksamheten med personal. Sannolikt kommer denna 
utveckling att kräva både prioriteringar, förändrat arbets-
sätt och ny finansiering.

Utifrån finansiella risker och riskhantering  
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller 
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten inom kommunen och de helägda bola-
gen. Finanspolicyn för kommunen och Härryda Energi ab 
har i allt väsentligt följts. Koncernens långfristiga upplå-
ning uppgår till 1 718 mnkr, fördelat på Härryda kommun, 
Härryda Energi AB samt 42 % av Förbo långfristiga 
skulder. För Härryda Energi har kommunen gått i borgen. 
Inga borgensåtaganden har gjorts för Förbo. Med tanke på 
tillgångssidan bedöms risken av skuldsättningen vara låg. n

Pensionsförpliktelser koncernen Mnkr

Härryda kommun 775,1

Förbo 0,0

Heab 1,6

Landvetter södra utveckling AB 0,0

Summa pensionsförpliktelser koncernen 776,8

Pensionsförpliktelse kommunen

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 775,1

varav avsättning inklusive särskild löneskatt 204,6

varav ansvarsförbindelse  
inklusive särskild löneskatt 570,5

Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN                    NR 3 • OKTOBER 2019

Företagsklimatet:

Fridaskolan 
öppnar gymnasium

Trådlösa  
nätverk

5
  

Vi klättrar

         heta 
destinationer

Gågatan fylls  
med liv

Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa 
näringslivskommun. 2019 placerade sig Härryda kom-
mun på plats 10 av 290 kommuner i Sverige i Svenskt 
Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Under året har kommunfullmäktige antagit ett nä-
ringslivsstrategiskt program för perioden 2019–2035.  
Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med 
kompetensförsörjning, kommunens attraktionskraft, in-
frastruktur, markfrågan, företagsklimat och innovations-
kraft. En handlingsplan finns upprättad för att nå målet 
att varaktigt vara Sveriges bästa näringslivskommun.

I kommunen finns 3 954 aktiva företag, vilket är en ökning 
med 105 företag jämfört med 2018. Totalt finns 16 594 
arbetstillfällen inom kommunens gränser. Under 2014–2018 
har antalet arbetstillfällen i kommunen ökat med 16 procent.

Närmare hälften av alla företag i kommunen är enskil-
da näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga 
anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun 
och den största arbetsplatsen är Landvetter flygplats. I 
kommunen finns flera privata företag där antalet medar-

betare överstiger 200 som till 
exempel UniCarriers, Arcam, 
Cochlear och Emerson.

Drygt 430 olika branscher 
finns representerade i kom-
munen och tack vare detta 
rankas Härryda kommun som den  
20:e minst sårbara kommunen i Sverige. 
Cirka 13 000 invånare lämnar varje dag 
Härryda kommun för att arbeta i en annan kommun. 
Drygt 10 000 pendlar hit för att arbeta. Arbetslösheten 
inklusive personer i program med aktivitetsstöd 16–64 år 
var 3,5 procent, i riket: 7,4 procent.

Efterfrågan på företagsmark överträffar tillgången i 
hela Göteborgsregionen och Härryda kommun är extra 
attraktivt med tanke på närheten till flygplatsen mellan 
Göteborg och Borås med riksväg 40 som en central nerv. 
Kommunens företagsparker är fulltecknade och arbete 
pågår för att ta fram mer industrimark med hjälp av 
exploatörsdrivna detaljplaner. 

Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN                    NR  1 JANUARI 2019

Näringslivs- 
profiler

Hur bygger vi
staden? 

Framgångsrika  företag flyttar till Bårhult

100företagsbesök på100
dagar

Varför ska vi bygga tätare i Mölnlycke?

Näringsliv – förutsättning för en stark kommun

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 
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För valtningsberättelse
HÄNDELSE  AV VÄSENTLIG  BETYDELSE

Bolagisering av vatten och renhållning Kommun-
fullmäktige gav samband med budget 2019 förvaltningen 
i uppdrag att utreda möjligheten och de ekonomiska 
konsekvenserna för att bolagisera eller göra en egen 
verksamhet av VA-verksamheten. Efter utredning 2019 
beslutades i budget 2020 att bolagisera verksamheten för 
vatten, avlopp och avfall. Bolaget ska initialt vara ett eget 
helägt kommunalt bolag. Under 2020 ska ramarna sättas 
och konsekvenserna av förändringen utredas. Verksam-
heten överförs till nytt bolag från 2021. Omsättningen för 
verksamheten 2019 var 106 mnkr och finansieras via avgifter. 
Anläggningstillgångarna uppgår till 504 mnkr. 

Driften av belysning I budget 2019 beslutade kommun-
fullmäktige att utreda möjligheten till att Härryda Energi 
ska sköta driften av all belysning. Under 2020 tas nödvän-
diga beslut så att kommunens belysning vad gällande ägande, 
drift och underhåll förs över till Härryda Energi ab. Kost-
naden för drift och underhåll uppgick till 6,1 mnkr 2019.

Landvetter Södra etapp 1. Avsiktsförklaringen med 
de sex utvalda byggaktörerna som nu ingår i konsortiet för 
utvecklingen av Landvetter Södra etapp 1, skrevs under.  
Avsiktsförklaringen antogs av Kommunstyrelsen den 25 
september 2019. De utvalda bolagen för etapp ett är: gbj 
Bygg, Riksbyggen, Serneke, Skanska, Veidekke och Wal-
lenstam. Stort fokus i urvalet las vid företagens ambition och 
kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030. Före-
tagen ska också leva upp till målen om att bygga innovativt, 
internationellt och mänskligt i samklang med naturen.

Härryda – här vågar vi!  Kommunens vision fastställdes 
av kommunfullmäktige 12 december 2019. I arbetet med 
att ta fram visionen har det varit viktigt att människor 
med olika perspektiv fått komma till tals, för att ge sin bild 
av hur de vill se Härryda kommun. 

Kommunen
Tomt och bostadskön har avvecklats Under juni 2019 
beslutade kommunfullmäktige att avveckla tomt- och bo-
stadskön. Kön upphörde 1 januari 2020. Under 2019 stod   
2 547 i kommunens tomtkö  2 245 personer och bostadskö. 
Intäkter för tomt och bostadskön uppgick till 0,8 mnkr.

Avtal med Nytida AB för driftentreprenad av 
Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet.  
Kommunstyrelsen utsåg under hösten Nytida ab för 
driftentreprenad av Hjortens gruppbostad och dagliga 
verksamhet. Kostnaden för Hjortens gruppbostad upp-
gick 2019 till 10,5 mnkr. Övergången planeras kunna ske 
under våren 2020.

Wallenstam arena och bostäder i Mölnlycke 
fabriker påbörjades 2019. Samtidigt som 600 nya 
bostäder byggs i och strax intill det gamla industriområdet 
i Mölnlycke bygger kommunen en ny idrottsarena. Med 
två stora hallar och plats för cirka 1 600 sittande åskådare, 
kafé, utställningsyta och små butikslokaler blir Wallen-
stam arena den största idrottsarenan i Härryda kommun. 
Bygget väntas bli klart år 2021. Utgiften för arenan beräk-
nas uppgå till 130 mnkr och uppgick 2019 till 9 mnkr. 

Försäljning och inköp av mark Under året såldes 
kommunal mark för 36,7 mnkr. Det är verksamhetsmark i 
Bårhults industriområde, två stycken fastigheter om totalt 
11,3 mnkr och i Björröd har det sålt en fastighet för 7,6 
mnkr. I Landvetters backa har det sålt mark för bostäder, 
en fastighet för flerbostadshus och sju stycken småhus-
tomter för totalt 17,8 mnkr. Inga större markinköp inom 
ramen för kommunen exploateringsverksamhet är gjord. 

Nytt vattenverk i Hindås. Under 2019 har beställ-
ningar gjorts inom ramen för samverkansavtalet mellan 
Härryda kommun och Svevia ab med en omslutning om 
107 mnkr 2019. Överföringsledningar ska byggas mellan 
orterna Hindås och Landvetter för att säkra dricksvat-
tenförsörjning och spillvattenhantering på lång sikt. 
Projektet är indelat i fyra etapper, överföringsledningar, 
råvattenpumpstation, högvattenreservoar och vattenverk.

Överenskommelse om gymnastik- och tram-
polinhall i Mölnlycke fabriker Kommunen är nu 
överens med Wallenstam om en lösning för placering av 
en gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. 
Kommunfullmäktige beslutade i september att upphäva 
tidigare beslut från 2018 och att godkänna den nya place-
ringen. Förväntat tillträde till hallen är 2021. n

Verksamhetsförändringar och byggstarter
VA-verksamheten ska bolagiseras och driften av kommunens belysning flyttas över till Härryda energi.  
Beslut kring detta togs 2019 och arbetet fortsätter 2020. Under året formades planerna för en ny gymnas-
tik- och trampolinhall i Mölnlycke och projektet med ett nytt vattenverk i Hindås tog kliv framåt.  
Här kommer en sammanställning av dessa och andra större händelser under året. 

Tre betydande rättstvister i kommunen pågår

• BH mark och entreprenad, rättslig processen pågår  
mellan entreprenören och kommunen. Entreprenören 
har fakturerat ca 7 mkr utöver avtalat enligt 
kommunen.

• RenoNorde, rättslig process pågår. Kommunen är inte  
nöjd med utförda tjänster inom renhållning, 1,5 mnkr. 

• Glasentreprenad. Marieholms glas har stämt 
kommunen  
på 1,1 mnkr. 
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2019 införde Härryda kommun en ny politisk organisation och implementerade en ny styrmodell. 
Året präglades också av framtagningen av en vision som ska peka ut riktningen och finnas med som 
grund för prioriteringar och beslut framöver: Härryda – här vågar vi!

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

t

      Styrning av koncernen 
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bola-
gens styrelse. Sammansättningen beslutas i samband med 
årsstämman och motsvarar aktuell politisk representation 
i respektive kommun. Kommunerna styr bolagen även 
genom ägardirektiv och bolagens styrelse ska inhämta 
Härrydas kommunfullmäktiges ställningstagande inför 
beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 Styrning av Härryda kommun
Kommunfullmäktige beslutade inför 2019 att införa en 
ny politisk organisation och en ny styrmodell. Den nya 
styrmodellen innebär att styrning ska ske med hjälp av 
vision, förhållningssätt, inriktningar och mål utöver de 
ekonomiska ramarna. Politikens vilja och prioriteringar 
ska avspeglas tydligare i verksamhetsplanen än vad som 
varit tidigare. Styrmodellen implementerades under 

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten

Kommunens vision och förhållningssätt

Verksamhetens grunduppdrag

Ekonomistyrning
Ekonomiska ramar

Resultats- 
fördelningsmodell

-investeringar
-ekonomistyrnings- 

principer

Kvalitetsstyrning
Kvalitetssäkring av 
grunduppdraget
Kritiska kvalitets- 

faktorer och  
kvalitetsindikatorer

Målstyrning
Prioriterade mål med 

inriktningar  
och uppdrag

Prioriterade frågor  
i utvecklingsarbetet

Styrmodellen innehåller följande delar:
Vision: Härryda – här vågar vi! 
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och 
företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar 
lösningar som håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft

Verksamhetens grunduppdrag
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och 
andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget 
ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra och för 
vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. 

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet
Politiken, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en 
strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska 
planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under man-
datperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare 
och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare. 
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge 
konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten 

som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 
prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas 
nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer 
ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar.
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året. 2019 var därför ett år mellan styrmodellerna, där 
de tidigare politiska inriktningsmålen som fastställs av 
kommunfullmäktige fanns kvar till och med 2019 men 
där verksamhetsmålen togs bort. En viktig övergripande 
del i styrmodellen är vision och förhållningssätt. Visionen 
utgör en gemensam ledstjärna och pekar ut riktningen 
för kommunen. En annan bärande del i styrmodellen är 
att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att 
säkerställa kvaliteten i grunduppdraget. Det inledande 
arbetet med den nya styrmodellen har därför haft stort 
fokus på just verksamheternas grunduppdrag och att 
utveckla indikatorer som beskriver kvaliteten. 
Styrmodellen behöver fortsatt vidareutvecklas i 
gemensam dialog mellan politik och förvaltning för att 
säkerställa att den ger ändamålsenlig och effektiv styrning 
av kommunens verksamheter.

Budget och verksamhetsplaner
Budget och verksamhetsplaner beslutas av 
kommunfullmäktige i juni varje år. Under 2019 
antog kommunfullmäktige majoritetens budget för 
2020 och plan för 2021–2024. I samband med detta 
tar kommunfullmäktige också beslut om politiskt 
styrdokument med inriktningar och uppdrag. 
Under hösten som följer tar respektive nämnd – 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden – fram 
verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår, vilka 
noteras av kommunfullmäktige i november.

Uppföljning av koncernen
Uppföljningen ingår som en del i kommunens 
planerings- och styrsystem. Hur budget och utfall 
stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Under året görs fem uppföljningar med 
prognoser inklusive delårsbokslut per den 31 augusti, 
samt ett årsbokslut. I samband med delårsbokslut och 
bokslut gör nämnderna även en verksamhetsberättelse 
med uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi. 
Kvalitetssäkring av uppdragen sker löpande under året 
med hjälp av kvalitetsindikatorer och kvalitetsfaktorer 
i respektive nämnd samt i verksamhetsberättelserna. 
Uppföljning av uppdragen görs i årsredovisningen under 
verksamhetsberättelserna på sidorna 44–59.

I samband med delårsbokslut och årsbokslut 
sammanställs och analyseras prognos och resultat för 
kommunens bolag i en sammanställd redovisning. 

Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
”Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt 6 
kap. 1 § kommunallagen i att ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att styrelsen 
ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker 

enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan 
lag eller författning. Styrelsen ska vidare ha uppsikt 
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag, stiftelser och föreningar samt i kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.” Kommunstyrelsen har 
redan tidigare i beslut om arbetsformer, ks §176/2014, 
formaliserat hur uppsiktsplikten ska fullgöras. Denna 
uppsikt går enligt beslutet ut på att kontrollera att 
verksamheten som bedrivs i bolagen styrs och följs 
upp på i princip samma sätt som den verksamheten 
som bedrivs i förvaltningsform samt lyfta frågor 
om verksamhetens förenlighet med det fastställda 
kommunala ändamålet och huruvida den utförs inom 
ramarna för de kommunala befogenheterna. Det har vid 
fullgörandet av uppsiktsplikten inte framkommit annat än 
att verksamheten under 2019 i berörda hel- och delägda 
bolag bedrivits i enlighet med fullmäktige uppställda 
ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Vad 
som framgår av bolagens årsredovisningar och övrig 
rapportering leder inte heller till någon annan slutsats.  

Internkontroll i kommunen
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt efterlevnad av lagar och regelverk.

I reglementet för intern kontroll fastställt av 
kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 213, har 
kommunstyrelsens och välfärdsnämndens ansvar för 
kommunens interna kontroll förtydligats och utökats. 
Myndighetsnämnder innefattas inte av reglementet 
eftersom de inte har verksamhetsansvar.

Nämnderna antar årligen en plan för intern kontroll 
för att följa upp att verksamheten bedrivs enligt de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt enligt 
bestämmelser i lag och författning. Planen utgår från en 
analys där förvaltningen identifierat och värderat risker 
utifrån sannolikheten att de faller ut och hur väsentliga 
följderna skulle vara om så sker. Utifrån analysen föreslår 
förvaltningen till respektive nämnd risker att prioritera 
och följa upp genom planen för intern kontroll. 

Under året genomförs uppföljning och kontroller. 
Resultatet av den interna kontrollen redovisas i 
samband med årsbokslutet till välfärdsnämnden och till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har utifrån sin 
uppsiktplikt även uppsikt över välfärdsnämndens arbete 
med intern kontroll. n

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland 
annat till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt.

Finansiella mål
Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

● Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. 3 -1 1 2

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader. 5,3 1,5 4,8 6,5

Det finansiella målet ”soliditeten ökar med en procentenhet per år” uppnås både under 2019 och för fyraårsperioden. Soliditeten 
ökade med tre procentenheter från 28 procent under 2018 till 31 procent 2019. Ett förhållandevis starkt resultat i kombination med 
låg investeringsvolym, jämfört med budgeterat, gör att soliditeten ökar mer än vad som tidigare prognostiserats och budgeterats. 
I bokslutet 2019 uppgår resultatet till 5,3 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är högre än målsättningen på 2,5 procent. 
Det betyder att målet nås både för det enskilda året 2019 och för fyraårsperioden.  Kostnaden enligt fullfondering 2019 är 25 mnkr 
lägre än kostnaden enligt blandmodellen.

 Uppföljning av mål – koncernen
I samband med antagande av budget för år 2020- har 
kommunfullmäktige fastställt att de finansiella målen 
omfattar såväl kommunen som koncernen.  
Genom ägardirektiven regleras lönsamhet, soliditet  
och avkastning.

 Uppföljning av mål – kommunen
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål 
och fyra verksamhetsmål. 2018 års svaga resultat har 
med hjälp av olika åtgärder förbättrats till 2019. Därmed 
uppnås de finansiella målen för både 2019 och för den 
senaste fyraårsperioden. Av fyra verksamhetsmål bedöms 
ett som uppfyllt, två som delvis uppfyllt och ett mål är ej 
uppfyllt.  På grund av svag byggnationstakt jämfört med 
beräknat bedöms sammanfattningsvis Härryda kommun 
endast delvis uppnå god ekonomisk hushållning.

t

Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation 
tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

God ekonomisk hushållning 
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För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Politiskt prioriterade  
områden Indikator

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

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

Befolkningstillväxt, andel (%) 0,5 1,1 0,8 1,2

Antal färdigställda lägenheter 103 197 81 140

Andel av större exploateringsområden med alla tre  
upplåtelseformerna, % 80 60 50 66

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

Målet bedöms ej uppfyllt. Under 2019 har 103 bostäder färdigställts. Drygt hälften av dessa kan härledas till arbetet med 
förhandsbesked för bygglov utanför detaljplan. Antalet färdigställda bostäder är lägre än vad som skulle behövas för att kunna 
möta en befolkningsökning på lägst 1,5%. Under året har det varit ovanligt låg omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet 
vilket delvis kan bidra till en lägre befolkningsökning. I pågående byggnation av bostäder kommer ett större antal bostäder att bli 
färdiga för inflytt 2020. I sektorn samhällsbyggnads projektportfölj finns ett mycket stort antal byggrätter för bostäder i antagna 
och pågående detaljplaner tillsammans med projektplaner för till exempel Landvetter Södra, Bråta by och Slamby. Befolknings-
ökningen sett över tid bedöms därför uppfylla det politiska målet.

● Full behovstäckning inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform.

Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader  
(accepterar fler än ett alternativ) 0 0 0 0

Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande  
verksamhetsform, % 100 100 100 100

Målet bedöms vara uppfyllt. Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Alla kan inte få sina 
förstahandsval uppfyllda, men alla barn får en plats i sin kommundel om så önskas.

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

Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % 91,7 93,1 93,4 92,2

Andel elever med examen inom fyra år,  
inklusive IV/IM, % 77,8 77,3 76,3 75,2

Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitets-
stöd, 18–24 år (% av befolkningen i Härryda kommun) 4,8 3,9 2,5 3,3

Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 
18-24 år (% av befolkningen i Länet) 7,8 7,1 5,1 6,0

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som är behöriga till gymnasiet är fortsatt stor och andelen 
elever som tar studentexamen inom fyra år har ökat och är fortsatt hög i förhållande till andra kommuner. Även om alla elever 
inte når gymnasieexamen så går många ut till arbete och försörjning – både de som studerat på yrkesprogrammen och de som 
läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett fjärde år och en del läser vidare på vuxenutbildningen i den takt som 
passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten är mycket låg.

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

Antal ej verkställda beslut inom tre månader  
avseende särskilt boende 28 19 7 4

Behov av särskilt boende, personer 330 338 307 286

Antal platser särskilt boende 288 288 288 276

Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta 
över 19 år, personer 130 129 116 121

Antal lägenheter för funktionsnedsatta 127 124 115 107

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Antalet äldre med behov av plats på särskilt boende var fler än beräknat 2019 vilket inneburit 
att fler personer än tidigare behövt vänta längre än tre månader på ett erbjudande om lägenhet. 19 personer hade i slutet av 
året inte fått något erbjudande om plats inom tre månader, 9 personer har fått minst ett erbjudande men valt att tacka nej. 18 
av dessa 28 personer bor idag i annan kommun. Av de 10 boende i Härryda kommun befinner sig fem stycken personer på en 
korttidsplats i väntan på erbjudande om särskilt boende, och fem personer väntar i sin ordinarie bostad.
Inom målgruppen funktionsstöd finns en viss obalans mellan behov och utbud av bostad med särskild service, men aktivt arbete 
pågår för att korrigera detta. För några barn/ungdomar med särskilda behov köper kommunen plats av annan vårdgivare.

Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamhet, grundskola och gymnasium samt bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt
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För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING

Ekonomisk ställning – finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att visa om koncernen och kommunen upprätthåller en god 
ekonomisk hushållning, genom att redovisa ekonomisk utveckling och ställning över tiden.

  KONCERNEN
Sammanställd redovisning tas fram för att ge en bild 
av kommunens åtaganden oavsett i vilken juridisk form 
verksamheten bedrivs. Resultatet för koncernen är  
141 mnkr, vilket motsvarar fyra procent av omsätt-
ningen på 3,2 miljarder. I redovisningen ingår förutom 
kommunen även Härryda Energi ab (heab), Förbo ab 
och från 2018 Landvetter Södra Utveckling ab (lsuab). 
Kommunen äger 100 procent i heab och lsuab samt  
42 procent i Förbo ab. Kommunens andel i koncernen 
är 90 procent.

Årets resultat är 141 mnkr
Koncernens resultat visar 140,9 miljoner kronor (mnkr), 
vilket är 74,6 mnkr högre än 2018 vilket beror på att 
kommunen redovisar bättre resultat 2019.  Före kon-
cernelimineringar redovisar heab plus 3,7 mnkr, Förbo 
26,6 mnkr (kommunens andel) och lsuab ett nollresultat. 
Resterande på 110,7 avser kommunens resultat. Totalt 
redovisar Förbo plus 63,3 mnkr. Koncernen visar de 
senaste fyra åren en god resultatutveckling.

Kostnader och intäkter – marginell ökning
Bruttokostnaderna uppgick till 2 948 mnkr, vilket är en 
marginell höjning med 47 mnkr jämfört med 2018. Net-
tokostnaderna ökade med 20 mnkr till 2 000 mnkr. 90 
procent av bruttokostnaderna hänför sig till den primär-
kommunala verksamheten, vilket är oförändrat jämfört 
med de senaste åren. Verksamhetens intäkter uppgick till 
949 mnkr vilket motsvarar en ökning med 26 mnkr. Skat-

ter och utjämning i den primärkommunala verksamheten 
är 2 209 mnkr, vilket är en ökning med  
5 procentenheter. Verksamhetens kostnader uppgick till 
94 procent av de totala intäkterna, vilket är en minskning 
med tre procentenhet jämfört med 2018. Finansiella 
kostnader är 45 mnkr och finansiella intäkter 5 mnkr och 
är i nivå med 2018.

Investeringar för 414 mnkr och stärkt soliditet
Bruttoinvesteringarna är 425 mnkr och nettoinvestering-
arna inom koncernen uppgår till 414 mnkr. Av de redo-
visade investeringarna kan 212 mnkr kopplas till kom-
munen. Av årets investeringar har 75 procent finansierats 
via koncernens interna kassaflöde, vilket är en förbättring 
med två procentenheter jämfört med föregående period. 
Orsaken till förbättringen är en lägre nettoinvesterings-
nivå 2018. Soliditeten har stärkts med tre procentenheter 
till på 31 procent vilket främst beror på det goda resulta-
tet och lägre investeringsnivå än budgeterat.

Den långsiktiga skulden uppgår till 1 899 mnkr, vilket är en 
ökning med 93 mnkr. 1 718 mnkr avser banklån och 181 
mnkr avser långsiktig skuld till va-kollektivet samt skuld för 
gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. Under året 
har nya lån upptagits med 97 mnkr och 4,5 mnkr amortera-
des. Koncernens likvida medel uppgick till 191 mnkr.

  KOMMUNEN
RESULTAT

Positivt resultat 111 mnkr – uppfyller mål
för god ekonomisk hushållning 
Resultatet är 78 mnkr bättre än budgeterat och mot-
svarar 5,3 procent av verksamhetens nettokostnader, 
som uppgår till 2,1 miljarder kronor (mdkr). I resultatet 
ingår 40 mnkr i vinst för slut- och delredovisning 
av exploateringsprojekt. Resultatet exklusive 
exploateringsredovisning uppgår till 71 mnkr. Exempel 
på större positiva budgetavvikelser är lägre pensions- 
och lönekostnader. Negativa budgetavvikelser återfinns 
bland annat i form av högre kostnader för korttidsvård, 
försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt 
relationsvåld än vad som har budgeterats. Ytterligare 
budgetavvikelser redovisas på sidan 20 samt under 
avsnittet verksamhetsredovisning. Resultatet är 80 mnkr 
starkare än föregående år, vilket bland annat är ett resultat 
av prioriteringar och åtgärder för att anpassa kostnader till 
ram. Snittresultatet för de senaste fyra åren är 88 mnkr. 
Balanskravet uppnås och de två finansiella målen uppnås 
både för 2019 och för den senaste fyraårsperioden.

Resultaträkning, mnkr

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2019 2018 2017 2016

Resultat före koncerneliminering

Härryda kommun 110,7 31,0 93,5 118,1

Härryda Energi AB 3,7 1,3 1,4 1,3

Landvetter Södra Utv AB 0,0 -1,3 - -

Andel av Förbo AB:s resultat 26,6 35,3 25,0 24,3

Summa 140,9 66,3 119,9 143,7

Resultat efter koncerneliminering

Härryda kommun 124,2 36,6 98,4 123,6

Härryda Energi AB -9,1 -5,8 -4,6 -5,1

Landvetter Södra Utv AB 26,7 -0,5 - -

Andel av Förbo AB:s resultat -0,9 36,0 26,1 25,3

Summa 140,9 66,3 119,9 143,7
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Intäkter och kostnader – oförändrade nivåer
Verksamhetens intäkter är 643,8 mnkr vilken är en 
marginell ökning med 27 mnkr jämfört med 2018. 
Kostnaderna uppgår till 2 587,2 mnkr och har ökat med 
45 mnkr. Personalkostnaderna är den största kostnads-
gruppen och uppgår till 1 658,9 mnkr och ligger på en 
oförändrad nivå jämfört med föregående år. Antalet 
anställda har minskat något och löneökningen uppgår 
till 2,5 procent jämfört med budgeterade 3 procent. 
Kostnader för avskrivningar ligger på samma nivå som 
2018, 128 mnkr, vilket beror på lägre investeringsnivå 
än budgeterat samt effekt av komponentindelning av 
anläggningstillgångar som bland annat innebär ändrade 
avskrivningstider jämfört med tidigare.

Verksamhetens nettokostnader  
och skatteintäkter
Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än kom-
munens skatteintäkter och utjämningsbidrag. Ett mått på 
detta är nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag, som visar hur stor del av skatteintäkter-
na som går till den löpande verksamheten. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
Nettokostnadsandelen är 95 procent, vilket är en förbätt-
ring med 4 procentenheter jämfört med 2018. Verksam-
hetens nettokostnader uppgick till 2 071,4 mnkr, och 
skatteintäkter och utjämningsbidrag uppgick till 2 209,6 
mnkr. Nettokostnaden har ökat med 0,8 procentenheter 
vilket innebär att kostnadsökningen stannat av. Skattein-

täkter och utjämning har ökat med 5,1 procentenheter 
vilket är en större ökning än 2018. Förändringen bör ses 
över längre tid. I genomsnitt har kommunen under den 
senaste fyraårsperioden en marginell skillnad i öknings-
takt mellan nettokostnad respektive skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Nettokostnaderna har i genomsnitt 
stigit med 4,8 procentenheter och skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag har stigit med 4,6 procentenheter under 
perioden. Exkluderas redovisning av exploateringsintäk-
terna från verksamhetens nettokostnad landar ökningen 
istället för 0,4 procent.

Investeringar på 212 miljoner kronor och en 
självfinansieringsgrad på 113 procent
Kommunen strävar efter en investeringsverksamhet med 
god planering och framförhållning, och med en jämn-
investeringsnivå över tid. Årets investeringar uppgår till 
211,9 mnkr. Investeringsutfallet är i nivå med föregående 
år. Orsaken till lägre investeringsvolym beror till stor 
del på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till 
följd av överklagande och ytterligare utredningar. Den 
enskilt största investeringen 2019 är det nya vattenverket 
i Hindås på 64 mnkr. Läs vidare om fler investeringar 
och budgetavvikelser under avsnitt verksamhetsredovis-
ning samt på sidan 67. Av årets nettoinvesteringar finan-
sierades 113 procent via årets resultat och avskrivningar, 
vilket är en förbättring med 39 procentenheter jämfört 
med föregående år. Nettoinvesteringarna är 9,6 procent 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket är i nivå 
med 2018. Kommunen hade under perioden 2016–2018 
en total investeringsvolym som var högre jämfört med 
kommunerna i Västra Götaland och riket. Det förklaras 
av att befolkningstillväxten under de senaste fem åren 
i snitt legat på en ökning med cirka 1,1 procent, vilket 
bland annat påverkar nivån på investeringarna. Inves-
teringsnivån förväntas öka ytterligare framöver, främst 
beroende på investeringar i infrastruktur.

Ökad soliditet till 31 procent
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på 
lång sikt, och visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som kommunen själv finansierat, det vill säga kommunens 
eget kapital i förhållande till det bokförda värdet på till-
gångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är resultat- 
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utvecklingen samt tillgångarna och skuldernas förändring. 
Vid bedömning av den ekonomiska situationen är det 
soliditetens utveckling snarare än den absoluta nivån som 
är mest intressant. För 2019 uppgår soliditeten till 31 pro-
cent, vilket är en ökning med tre procentenheter. Orsaken 
till den goda soliditetsutvecklingen beror på ett starkt re-
sultat samt lägre investeringsnivå än budgeterat och därav 
ingen ytterligare upplåning. Det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning anger att soliditeten ska öka med 
en procentenhet per år. Målet har uppnåtts både för 2019 
och för den senaste fyraårsperioden, då soliditeten har 
ökat med i genomsnitt 1,25 procentenheter.

Tillgångarna är 3 111 miljoner kronor
De totala bokförda tillgångarna är 3 111 mnkr, vilket är 
en ökning med 90 mnkr jämfört med 2018. Av anlägg-
ningstillgångarna, som uppgår till 2 607 mnkr, avser  
2 551 mnkr kommunens inventarier, anläggningar och 
byggnader. Resterande avser finansiella anläggningstill-
gångar. Tidigare uppskrivning av bostadsrätter om 18 
mnkr har återförts direkt mot eget kapital enligt Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendationer, r7 samt 
r12. Tomtmark till försäljning uppgår till 155 mnkr, 
vilket är marginell minskning. Av kommunens använda 
lokalyta på 215 834 m2 äger kommunen 89 procent.

Långfristiga skulder är 881 miljoner kronor
Skulden vid årsskiftet är 881 mnkr varav 700 mnkr avser 
banklån och 181 mnkr avser en bokförd skuld till va-kol-
lektivet för anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt 
skuld för gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. 
Skulden är 13 mnkr högre än föregående år. Varken någon 
omsättning av befintliga lån eller nyupplåning har skett. 
Skulden för vatten och avlopp till va-kollektivet samt skuld 
för gatukostnadsersättning och investeringsbidrag har ökat 
med 13 mnkr. Kommunen har budgeterat med en lång-
fristig extern upplåning på 800 mnkr, vilket är 100 mnkr 
mer än vad som behövts.  Den totala skuldsättningsgraden, 
som även omfattar avsättningar, är 69 procent och har 
minskat med 2 procentenheter jämfört med 2018.

Kommunalskatt
Den totala kommunalskatten i Härryda kommun var 
under år 2019 32,36 kr per intjänad hundralapp för 

en person som inte var medlem i Svenska kyrkan. 
20,62 kronor gick till kommunen, 11,48 kronor gick 
till regionen och 0,253 kronor till begravningsskatt. 
Kommunens skattesats är oförändrad 2019 och har varit 
oförändrad sedan 2008.

RISK
Likviditet på 187 miljoner kronor
Kassalikviditeten, uppgår till 187 mnkr vilket är en ök-
ning med 11 mnkr. Kommunen har en likviditetsreserv i 
form av en kreditgräns på kommunens koncernkonto på 
150 mnkr, varav 20 mnkr kan utnyttjas av Härryda En-
ergi AB. Krediten utnyttjades inte under 2019. Målsätt-
ningen är en likviditet runt 0. Kassalikviditeten uppgick 
till 71 procent, vilket är en ökning med 6 procentenheter 
jämfört med föregående år.

Pensionsskuld på 775 miljoner kronor
Härryda kommuns pensionsskuld redovisas som 
avsättning och var 775,1 mnkr år 2019, varav 74 procent 
avser pensioner intjänade före 1998 och är en minskning 
med 4 procent jämfört med 2018. Pensionsskulden 
intjänad efter 1998 har däremot ökat med 8 procent. 
Skulden beräknas av kpa Pension. Jämfört med förra året 
har totala pensionsskulden minskat med 10 mnkr. Under 
året har pensionsutbetalningar, inklusive löneskatt, 
gjorts med 40 mnkr varav utbetalningar intjänade före 
1998 uppgick till 34 mnkr. Långtidsprognosen för 
pensionsskulden visar att utbetalningarna under 40 år 
kommer att bli cirka 400 mnkr högre än kostnaden 
enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär i 
genomsnitt ett ökat likviditetsbehov på cirka 10 mnkr 
årligen.

Borgensåtaganden 275 miljoner kronor
Kommunens borgensåtaganden var 275 mnkr, vilket är  
i samma nivå som föregående år. Åtagandena består 
till 97 procent av förpliktelser mot kommunens egna 
och delägda bolag och organisationer. Åtaganden för 
föreningar som verkar inom kommunen är sammanlagt 
8 mnkr. Kommunen har utöver detta ett åtagande för 
Kommuninvest AB:s förpliktelser. För närvarande  
bedöms åtagandena inte utgöra någon väsentlig risk  
för kommunen.

2016 2017 2018 2019
Kommunen             Koncernen

0

30

60

90

120

150

118
144

120
94

66

31

141
111

2016 2017 2018 2019
Kommunen             Koncernen

0

30

60

90

120

150

118
144

120
94

66

31

141
111

2016 2017 2018 2019
0

500

1000

1500

2000

666 763 868 881

1461
1680 1806 1899

Långfristiga skulders utveckling, 2016–2019, mnkr

2016 2017 2018 2019
0

10

20

30

40

50

29 2828 31 323030 30

Soliditetsutveckling 2016–2019

Page 30 of 656



20

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING

t

KONTROLL
Resultat jämfört med budget
Den ekonomiska uppföljningen ingår som en del i 
kommunens planerings- och styrsystem. Hur budget och 
utfall stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Kommunens resultat är 78 mnkr bättre 
än budgeterat. Verksamheternas sammanlagda budget-
avvikelse visar en positiv avvikelse på 30 mnkr. Det kan 
jämföras med föregående års budgetavvikelse på plus 17 
mnkr. I budgetavvikelsen ingår exploateringsredovis-
ningar med 40 mnkr. När dessa poster räknas bort blir 
budgetavvikelsen istället minus 10 mnkr. Kommunöver-
gripande finansförvaltning redovisar en positiv budget- 
avvikelse på 50 mnkr. 

Effektiv resursanvändning
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som 
möjligt och ha en budget i balans. För att bedöma om 
målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång 
och kostnad per enhet och prestation. Förvaltningen ana-
lyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat 
med andra kommuner för att ge politikerna beslutsun-
derlag för en eventuell omfördelning mellan verksam-
heter. Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller 

mått som ska ge en bild av hur effektivt verksamheten 
bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. En analys 
av indikatorerna visar att det inte finns något självklart 
samband mellan kostnadsnivån och hur verksamheten 
upplevs av medborgarna eller vilka resultat som kan 
uppmätas. Måtten redovisar nettokostnadsavvikelsen, 
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 Budgetavvikelser per sektor/verksamhet 2019 Budgetavvikelser drift 2019, mnkr

Utbildning och kultur  -6,6 

Fler elever i grundskolan än budgeterat. -6,8

Ökade kostnader för skolskjuts på grund av högre pris. -3,5 

Högre kostnader avseende personal än budgeterat på 
vissa grundskoleenheter. -2,9 

Fler köpta gymnasieplatser än budgeterat. -3,5

 Ökade intäkter från avgifter inom förskolan +1,2 

Fler sålda förskoleplatser än budgeterat +1,7 

Anpassning av egen regi inom förskolan +1,9 

Lägre kostnader för köpta komvuxplatser.   +2,3 

Vakanser inom sektorsledning, kultur och fritid samt 
utveckling och flerspråkighet +3,0
Socialtjänst  -15,3

Högre kostnader för relationsvåldsärenden, placeringar 
av barn och unga och vuxna än budget. -13,2

Köpta platser inom funktionsstöd, fler och längre 
placeringar.  -4,7

Högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. -3,2

Lägre kostnader inom enheten för nyanlända och 
ensamkommande barn liksom lägre kostnader för 
personlig assistans än budgeterat.  +5,2 
Samhällsbyggnad  +46,6 

Slutredovisning och delredovisning  
av exploateringsprojekt. +35,5 

Lägre kapitaltjänstkostnader inom trafik till följd av 
tidsförskjutningar. +6,2 

Uteblivet statsbidrag för Byggbonus.  -4,0 

Få akuta reparationer till följd av mild vinter inom  
Va och avfall. +1,9 

Högre kostnader för hämtning av hushållsavfall och fler 
besök på återvinningscentraler. -2,0
Teknik och förvaltningsstöd +1,8

Förskjutning från drift till investering gällande underhåll. +3,7 

Effektivisering av städorganisationen +1,6

Högre kostnader för fastighetsskötsel än budgeterat -1,7

Lägre intäkter stängda  
förskoleavdelningar m m måltidsservice -1,0 
Kommunledning & stödfunktionerna +3,7 

Kompetensutvecklingsanslag användes inte fullt ut +2,0

Lägre personalkostnader, bl.a. till följd av vakanser +2,2 
Finans  +49,8 

Lägre pensionskostnader är budgeterat. +26,0 

Kalkylerad lönerevision   +23,2

Högre skatteintäkter och utjämning än budgeterat. +4,8 
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som är den kostnad en kommun förväntas ha enligt den 
mellankommunala kostnadsutjämningen. Avvikelser är 
resultatet av skiftande ambitionsnivå och effektivitet. 
Diagrammet på föregående sida redovisar den procen-
tuella skillnaden mellan redovisad kostnad och förväntad 
kostnad för Härryda kommun i bokslut 2017 och 2018. 
Ett negativt värde innebär att de faktiska kostnaderna är 
lägre än de förväntade, och vice versa. 

Sammanfattande ekonomisk analys 
Mål och balanskrav uppnås 2019 samt under den senaste 
fyraårsperioden. Det genomsnittliga resultatet under fyra-
årsperioden är drygt 88 mnkr per år, vilket motsvarar 4,5 
procent av nettokostnaderna. Det kan jämföras med kom-
munens mål på 2,5 procent. Soliditetsnivån på motsvarande 
fyraårsperiod ökar med drygt 1 procentenhet. Sett ur ett 
längre perspektiv har soliditeten stärkts med 13 procenten-
heter från 2010 till 31 procent 2019. 2018 års svaga resultat 
har vänt genom prioriteringar och åtgärder. Pensionsskul-
den redovisas enligt fullfondsmodellen, vilket innebär att 
alla pensionsförpliktelser ingår i balansräkningen. Resultat 
och förmögenhetssituation blir då mer rättvisande. 

För att möta de stora pensionsutbetalningarna framöver 
fastställde kommunfullmäktige 2014 finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning, som tar hänsyn till finansierings-
behovet. Den successivt minskande pensionsskulden bör 
leda till att soliditetsnivån om 40 år är drygt 50 procent. 
Det kräver att de redovisade resultaten även fortsättningsvis 
ligger på samma nivå som de senaste åren. Annars riskerar 
den långfristiga upplåningen att öka i samma takt som pen-
sionsskulden minskar. Kassalikviditeten är hög även 2019, 
187 mnkr, och krediten på 150 mnkr har inte utnyttjats 
under året. Den sammanlagda låneskulden uppgår oför-
ändrat till 700 mnkr vilket är 100 mnkr lägre än budget. 
Kommunens borgensåtagande är oförändrat om 275 mnkr 
och bedöms inte utgöra någon väsentlig risk. Under de 
närmaste åren kommer investeringsbehovet fortsatt ligga 
på en mycket hög nivå. Därutöver finns behov av att initialt 

finansiera flera stora exploateringar. Kommunen har väl 
fungerande ekonomiska planerings- och uppföljningssys-
tem. Kontrollen över ekonomin är god och budgetföljsam-
heten är i de flesta fall god. Förvaltningen arbetar med att 
komma till rätta med större negativa budgetavvikelser. 

Känslighetsanalys
Ett antal faktorer påverkar hur kommunens ekonomi 
kommer att utvecklas i framtiden. Vissa av dem kan kom-
munen påverka genom egna beslut, andra inte. De senare 
kan exempelvis vara konjunktursvängningar eller föränd-
rade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar 
för att ha en finansiell beredskap att hantera förändring-
ar, både externa oförutsedda händelser och förändringar 
i den egna kommunen. Möjligheten att öka intäkterna 
genom höjda taxor och avgifter är begränsade, eftersom 
maxtaxor finns inom såväl barn- som äldreomsorg. Den 
största finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket och befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Tabellen till vänster visar vilken effekt olika händelser har 
på Härryda kommuns ekonomi.

Bedömning 2020 
Förvaltningen bedömer att löneökningar kan förväntas 
med 2,5 procent, att skatteunderlagen ökar med 2,7 
procent och en oförändrad utdebitering. Räntenivån 
förväntas öka marginellt, liksom inflationen Den fortsatt 
höga investeringsnivån i kombination med stora exploa-
teringsutgifter gör att en nyupplåning sannolikt kommer 
att vara nödvändig. n

Känslighetsanalys, årseffekt

Förändringar Mnkr

Lönekostnader inkl sociala avgifter, en procent +-15,9

Skatteunderlag, en procent +/-20,6

Utdebitering 10 öre +/-10,1

Ränta med en procent +/-3,6

Inflation, en procent +/-9,8

Avstämning av balanskrav

2019 2018 2017 2016

Redovisat resultat enligt 
fullfonderingsmodellen 110,7 31,0 93,5 118,1

Pensionsförpliktelser 
före 1998 -25 -14,1 -14,8 -26,0

Redovisat resultat 
enligt blandmodellen 85,7 16,9 78,7 92,1

Realisationsvisnter -0,3 -1,7 0,0 0,0

Balanskravsresultat 85,4 15,2 78,7 92,1

Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.

Balanskravet uppnås
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, 
det vill säga att intäkterna ska täcka kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäk-
terna, ska det negativa resultatet enligt huvudprincipen 
regleras och det redovisade egna kapitalet återställas 
under de följande tre åren. Om det inte finns särskild an-
ledning, ska fullmäktige vid sådana lägen anta en åtgärds-
plan för hur kommunen ska åstadkomma återställningen.  
  Efter justeringar uppgår resultatet för Härryda kom-
mun 2019 till 85,4 mnkr. Kommunen uppfyller därmed 
lagens minimikrav på god ekonomisk hushållning. n
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För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

  KONCERNEN 
2 917 personer var tillsvidareanställda i koncernen vid 
2019 års slut, av dem arbetade 98 procent i kommunen 
och 80,5 procent var kvinnor. Medianlönen per månad 
sträcker sig mellan 39 042 kronor inom Förbo till 33 000 
kronor inom kommunen. Koncernen har en förhållande-
vis låg sjukfrånvaro, lägst inom Härryda energi och högst 
i kommunen som hade 7,1 procents sjukfrånvaro. 

  KOMMUNEN 
2019 minskade antalet anställda något i Härryda kom-
mun – även personalomsättningen och sjukfrånvaron 
minskade. En av de stora utmaningarna framöver är kon-
kurrensen om medarbetare, främst inom vissa bristyr-
ken. Kärnan i kommunens personalarbete är därför att 
fortsätta skapa förutsättningar för såväl ett gott medarbe-
tarskap som ledarskap och stärka arbetsgivarvarumärket. 

Personalstruktur 
Antalet tillsvidareanställda var 2 856 den 31 december 
2019. Det är en minskning med 43 medarbetare jämfört 
med 2018.  Därutöver hade kommunen 346 visstids-
anställda medarbetare. Anledningen till visstidsanställ-
ningar är oftast vikariat på grund av föräldraledighet, 
sjukdom eller annan tjänstledighet. Det kan också bero 
på att behörighetskraven som är nödvändiga för att få 
tillsvidareanställning, inte är uppfyllda. 
Medelåldern för de anställda var förra året 45,6 år, vilket 
betyder att medelåldern bland kommunens anställda 
hade sjunkit med 0,7 år. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 
var 96,8 procent (96,7 procent 2018).  Av kommunens 
tillsvidareanställda har 84 procent heltidsanställning, 
vilket är en minskning från 2018.

Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var vid årets 
slut 33 000 kr per månad. Det är en ökning av medianlönen 
med 1 300 kr per månad (4 procent) jämfört med 2018. 

Kvinnor och män – en jämförelse 
81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner och 
skiljer sig inte mycket över åren. En av få yrkesgrupper 
med en relativt jämn könsfördelning är gymnasielärare.  
Av samtliga chefer är drygt två tredjedelar kvinnor och 
knappt en tredjedel män. 

I gruppen sektorchefer, verksamhets- och funktionschefer 
är fördelningen mellan kvinnor och män jämnare:  
62 procent är kvinnor och 38 procent är män. 

Fortsatt satsning på kompetensförsörjning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 283 personer som slutade sin 
tillsvidareanställning förra året avgick 53 anställda med 
ålderspension. Om man bortser från de som pensionera-
des var det 8 procent av den tillsvidareanställda persona-
len som slutade förra året (9,2 procent 2018). 

I samverkan med de fackliga organisationerna har kom-
munen tagit fram en strategisk kompetensförsörjnings-
plan som ligger till grund för arbetet med kompetensför-
sörjning samt lönestrategiska satsningar. 

Goda förutsättningar men stora utmaningar

t

Arvoden, lön och ersättningar till ledning och styrelse

Exklusive sociala avgifter. mnkr 2019 2018 2017

Arvoden kommunalråd * 2,4 1,5 1,5

Kommundirektör 1,3 1,2 1,2

Övrig ledningsgrupp (7 st) 5,8 5,3 5,3

* 2019 3 stycken 2018 och 2017 2 stycken. 

Personalkostnader, mnkr

2019 2018

Förändring  
jmf med  

2018

Lön 1 198,3 1 172,1 2,2%

 varav arvoden 8,2 5,6 46,4%

 varav övertid och mertid 11,4 12,0 -5,0%

Övrigt 5,8 6,9 -15,9%

Sociala avgifter 371,4 365,2 1,7%

Pensionskostn 
inkl särskild löneskatt 83,4 107,8 -22,6%
Totalt 1 658,9 1 652,1 0,4%

Utbildning och 
kultur 54%

Samhällsbyggnad 4%

Socialtjänst 
29%

Teknik och 
förvaltningsstöd 
11%

Kommunledning  
och staber 3%

Fördelning av tillsvidareanställda per sektor 
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För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

t

Under förra året gjordes strategiska satsningar exempel-
vis i form av kompetensutvecklingsinsatser, för att i god 
tid sörja för den framtida kompetensen. 

Det personalpolitiska programmet (ppp) beskriver de för-
hållningssätt som ska genomsyra organisationen och påta-
lar vikten av alla anställdas deltagande och engagemang. 

Under 2018 påbörjades ett arbete runt ppp, för att relansera 

programmet och uppmuntra medarbetare att jobba med 
frågeställningar kring det. Detta arbete fortsatte under 
2019 för att på sikt stärka kommunens arbetsgivarvarumär-
ke som helhet och inom olika personalpolitiska områden.

Något lägre sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för förra året var 7,1 procent. Det är en 
minskning motsvarande 0,2 procentenheter jämfört med 

Åldersstruktur bland tillsvidareanställda inom koncernen

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Ålder Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019 Antal 2018 Antal 2018 Antal 2018

– 29 år 243 4 6 253 214 5 5 224

30 – 39 år 662 9 9 680 647 7 9 663

40 – 49 år 824 5 7 836 832 5 8 845

50 – 59 år 787 10 8 805 808 9 9 826

60 år – 338 0 3 341 398 1 1 400

Totalt 2 856 28 33 2 917 2 899 27 32 2 958

Medelålder 46 42 42 46 42

2019 minskade antalet anställda 
något i Härryda kommun – även 
personalomsättningen och sjukfrånvaron 
minskade. En av de stora utmaningarna 
framöver är konkurrensen om 
medarbetare, främst inom  
vissa bristyrken.

Antalet tillsvidareanställda, inom koncernen

FÖRDELAT FÖRDELAT

SUMMA MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MEDIANLÖN MEDELÅLDER

2019 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2019 2018

Härryda kommun 2 856 2 899 528 2 328 522 2 377 33 000 31 700 46 46

HEAB AB 33 32 22 11 22 10 35 000 33 650 42 42

Förbo AB 28 27 16 11 17 12 39 042 38 243 42 42

Landvetter Södra AB Bolaget har inga anställda utan köper två tjänster, VD och marknadsansvarig, från Härryda kommun.

Summa 2 917 2 958 567 2 349 561 2 399
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Det personalpolitiska programmet (PPP) 

beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är uppbyggt kring tre 
grundperspektiv: medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet 
ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker  
ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden. 
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2018. Den korta frånvaron, dag 1–14, hade minskat med 
0,3 procentenheter medan längre frånvaron hade ökat 
med 0,1 procentenheter. 

En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgjordes av deltids-
frånvaro. Till någon del finns medarbetare i arbete och 
håller kontakten med arbetsplatsen. Under året hade 29,3 
procent av medarbetarna inte någon sjukfrånvaro alls. 
Motsvarande siffra under föregående år var 28,6 procent.

Hälsofrämjande arbete
Den personalvårdsstödjande enheten Oasen och ett verk-
samhetsnära nätverk med 150 hälsoinspiratörer, står för 
stora delar av kommunens hälsofrämjande arbete medan 
den externa företagshälsovårdens främsta uppgift är att 
arbeta med pågående rehabiliteringsärenden och insatser 
inom arbetsmiljöområdet. 

Kommunens upphandlade företagshälsovård är Pe3. 
Utöver rehabilitering genomför de till exempel medicinska 
kartläggningar åt förvaltningen. Medarbetare som behöver 
stöd och råd inom områdena ekonomi, juridik, relationer 
och hälsa får kostnadsfri telefonrådgivning via Falck. 

Kommunen har även ett nära samarbete med Härryda  
kommuns kultur- och idrottsförening (hkif) som an-
ordnar en mängd olika hälsofrämjande aktiviteter för 
medarbetare. Målet att bidra till ett bättre hälsoläge.

Utbildning och information 
Under 2019 togs en en digital introduktion för nya 
medarbetare fram med viktig information,  tips och råd samt 
fakta om kommunen. Delar av Introduktionen skickas till 

nyanställda redan innan medarbetaren börjat sin anställning.

Vid två tillfällen erbjöds nya medarbetare att gå en 
gemensam introduktion i form av en halvdags utbildning 
om kommunens verksamheter med studiebesök på några 
av kommunens arbetsplatser.

Nya chefer i kommunen genomgår en utbildning på ett 
år som bland annat tar upp kommunens organisation, 
ekonomi, rekrytering och arbetsrätt –men även ledar-
skap, konflikthantering och förhållningssätt.

Semesterlöneskuld och övertidsskuld
Semesterlöneskulden som utgörs av innestående outtag-
na semesterdagar, uppgick vid årets slut till 61,2 miljoner 
kronor (mnkr) vilket är en minskning med 1,5 mnkr 
jämfört med föregående år. Skulden för outtagen övertid 
uppgick till 3,2 mnkr. Ferielöneskulden för lärarkollektivet 
inklusive upphållslöneskuld var 28,9 mkr, en ökning med 
2,2 mnkr jämfört med 2018. Den sammanlagda skulden 
uppgick därmed till 93,3 mnkr inklusive sociala avgifter. 

Framtiden 
För att kunna bibehålla och utveckla den välfärd som 
medborgarna förväntar sig och behöver ställs allt högre 
krav på motiverade, engagerade och kompetenta medar-
betare. En av de stora utmaningarna framöver är konkur-
rensen om medarbetare, främst inom vissa bristyrken. 

Kärnan i kommunens personalarbete är därför att fortsät-
ta skapa förutsättningar för såväl ett gott medarbetarskap 
som ledarskap. Det betonas också i det personalpolitiska 
programmet tillsammans med behovet av en god kom-
munikation och samverkan.  n

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, inom koncernen,%

Härryda kommun Förbo Heab Härryda kommun Förbo Heab 
2019 2019 2019 2018 2018 2018

Total sjukfrånvaro 7,1 3,2 1,6 7,3 2,7 1,7

varav sjukfrånvaro över 60 dgr 49,3 0,3 0,0 47,6 0,1 0

Män 3,9 2,9 1,4 4,2 2,7 1,3

Kvinnor 7,9 3,6 1,9 8,6 2,8 2,6

Åldersgruppen -29 år 5,3 - 1,7 5,2 - 1,09

Åldersgruppen 30 – 49 år 7 2,5 1,3 7,2 2,0 1,61

Åldersgruppen > 50 år 7,8 4,3 2,0 8,1 2,9 1,92

I redovisningen ingår alla som haft anställning, oavsett anställningsform.

För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
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För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Vision: Härryda – här vågar vi!
Närmare 2 000 bostäder i pågående detaljplaner och flera 
på gång. Härryda kommun har högt ställda tillväxtmål och 
ska dessutom bidra till hållbar utveckling och vara ledande 
i arbetet med Agenda 2030. Samtidigt finns utmaningar 
i form av bland annat konjunkturavmattning och 
demografiska förändringar som ställer stora krav  
på verksamheten.
Som en övergripande ledstjärna för prioritering och 
styrning finns kommunens vision som antogs 2019. 

Vision 
Under 2020 blir visionen en del i kommunens olika 
verktyg för styrning och utvecklig – såväl politiskt som i 
uppföljning av verksamheter. Visionen avser även kom-
munens helägda bolag.

Nytt bolag från 2021
En central del i att ge fler möjligheter att bo i Härryda 
kommun är att det finns god tillgång på vatten till alla 
invånare och alla behov. Stora investeringar pågår och 
kommer pågå de närmaste åren. Från år 2021 planeras 
VA-verksamheten att drivas i bolagsform tillsammans 
med avfallshanteringen. Sammanlagt kommer bolaget att 
ansvara för tillgångar på omkring en miljard kronor.

Fortsatt stort fokus på samhällsbyggande
2000 bostäder finns i pågående detaljplaner och kom-
munen har förutsättningar för att starta tillräckligt 
många detaljplaner under 2020 och kommande år för att 
säkerställa en god tillgång på planlagd mark för verksam-
heter och bostäder. Det ger förutsättningar för att nå det 
långsiktiga tillväxtmålet om minst 1,5 procent.   

Tillgången på dricksvatten är ett  
absolut villkor för att kommunen ska kunna fortsätta 
att växa och utvecklas. Ett stort antal strategiska 
infrastrukturprojekt för vatten och avlopp, vägar, 
elförsörjning och bredband pågår. 

Platser på boenden för äldre och grupper med speciella 
behov är något som måste säkerställas. Att fortsätta pla-
neringen för alternativa driftsformer är något kommunen 
prioriterar.  

Det stora framtidsprojektet i Härryda kommun är 
Landvetter Södra. Ett helt nytt hållbart samhälle mel-
lan Göteborg och Landvetter flygplats. Drygt 500 000 
kvadratmeter obebyggd mark ska utvecklas med bostäder, 
verksamheter samt rekreations- och naturområden. Kom-
munen har bildat ett utvecklingsbolag, Landvetter Södra 
utveckling ab som kommer att driva arbetet under lång 
tid och har tagit de första stegen för ett inledande områ-
de. Arbetet med fördjupad översiktsplan för Landvetter 
Södra pågår i samverkan med bolaget och konsortiet. 

t

Vision: I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.
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Härryda kommuns strategiska läge mellan regionens 
två största städer Göteborg och Borås innebär 
goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. En 
internationell flygplats i kommunen skapar extra 
attraktion. Det råder fortfarande osäkerhet om den 
planerade tågförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
och vilken sträckning den får.  

För att öka kapaciteten med fler detaljplaner provar, 
utvärderar och implementerar kommunen sedan ett par 
år en ny samverkansmodell med privata exploatörer som 
utför delar av planarbetet. Aktuella exempel är detaljpla-
nerna ”Wendelstrand” ”Säteriet” och ”Alberts ängar”.  
Under 2020 kommer ytterligare tre exploatörsdrivna 
detaljplaner att startas.

Efterfrågan är stor på detaljplanelagd mark för närings-
livsändamål i såväl Härryda kommun som i hela Göte-
borgsregionen. Byggnation pågår i våra verksamhetsom-
råden Björröds och Bårhults företagsparker. Kommunen 
arbetar med detaljplaner för Airport city, både på egen 
mark och flygplatsens (Swedavias) områden, samt en 
plan som bland annat möjliggör för fler verksamheter 
vid Mölnlyckemotet. 

Exploatörsdriven detaljplan kan även komma att använ-
das för att ta fram detaljplaner för verksamhetsmark. 
För att en växande kommun ska fungera ur alla aspekter 
behövs även mer kommunal service i form av förskolor, 
skolor, idrottshallar, lokaler för fritids- och kulturverk-
samhet med mera. Exempel är idrottsarenan i Mölnlycke 
fabriker och det särskilda boendet för äldre i Säteriet.

Fortsatt arbete för hållbar utveckling
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom 
att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 
2030. Under 2019 genomfördes bland annat utbild-
ningsinsatser och föreläsningar om Agenda 2030 och en 
ny strategisk plan antogs. Att öka ungas delaktighet och 
psykiska hälsa är två prioriterade områden i planen. Här 
ger de helt nya välfärdsbokslutet viktigt underlag för fort-
satt arbete.

Digitalisering  
För Härryda kommun är digitalisering en avgörande 
faktor för att möta invånarens behov, såväl nuvarande 
som framtida, samt för att kunna leverera effektiv service 
med hög transparens och möjlighet till delaktighet. 
Genom att tänka ”digitalt först” skapas utrymme för ökat 
värdeskapande arbete där invånare och företag får rätt 
service på rätt plats. 

Ekonomi
Ekonomistyrningen skall syfta till att de finansiella målen 
stödjer verksamhetsmålen för god ekonomisk hushåll-
ning. Med andra ord skall ekonomin ge utrymme för 
att kommunens verksamheter skall få det ekonomiska 
utrymme som krävs för att uppnå de prioriterade politis-
ka målen. Kommunen levererar den största delen av de 
välfärdstjänster som efterfrågas av medborgarna och att 
ha ett finansiellt utrymme för detta är grundläggande god 
ekonomisk hushållning. 

För landet som helhet är den demografiska utvecklingen 
med en åldrande befolkning en stor utmaning. Enligt 
beräkningar baserad på scb:s befolkningsprognos kommer 
kostnaden för de demografiskt betingade behoven att öka 
med i snitt 1,1 procent per år under de närmaste tio åren. 
En nationell konjunkturavmattning kombinerad med 
inbromsning i flera betydelsefulla globala ekonomier kan 
även leda till lägre sysselsättning och därmed lägre skatte-
intäkter för kommunen. Kombinationen av lägre tillväxt, 
demografiskt betingade behov och svårigheter att rekryte-
ra personal indikerar att kommunens verksamhet kommer 
att behöva drivas på ett annat sätt än idag. Nödvändiga 
prioriteringar måste genomföras. Även inkomstförstärk-
ningar måste kanske diskuteras. Ambitionerna i samhälls-
byggandet innebär sannolikt stora initiala utgifter. På 
lång sikt kan en alltför stor upplåning leda till minskad 
valfrihet för att finansiera andra kommunala tillgångar. 
Därför måste ekonomin i samhällsbyggandet ha särskilt 
fokus. Samtidigt som kommunen har höga ambitioner 
för samhällsbyggande så finns tecken på att konjunkturen 
bromsar in och att ett högre ränteläge är att vänta. n

Ekonomiska ramar 2020 och 2021, koncernen

RESULTAT, MNKR INVESTERING, MNKR SOLIDITET, %

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Härryda kommun 54 59 479 475 29 28

Förbo, 42 % 34 34 195 116 32 33

Heab 21 21 40 39 36 38

Landvetter södra Utveckling AB 0,0 0,0 62 62

Bolagens resultat, före bokslutsdispositioner.

För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
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Bra resultat när kvalitet och nöjdhet mäts
För tionde året i rad deltog Härryda kommun i det natio-
nella nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, tillsammans 
med 260 kommuner. Genom mätning och jämförelse av 
olika mått ger sammanställningen en bild av kommuner-
nas kvalitet och fungerar som underlag för utveckling och 
styrning.

Sammanlagt redovisas 42 mått. Resultatet för 2019 visar 
att Härryda kommun tillhör den högsta gruppen i 17 av 
måtten, i den näst högsta gruppen i 13 mått, den näst lägsta 
i 10 mått och den lägsta gruppen i 2 mått. Det innebär 
att Härryda kommun får bättre resultat än genomsnittet i 

nästan tre av fyra mått. I jämförelse med föregående år har 
Härryda kommun förbättrat resultaten på flera mått och 
går från att vara i lägre till högre grupper. På www.kolada.se 
finns mer information om resultaten.

Härrydas resultat i relation till snittet 
av landets kommuner

Härryda är i den högsta gruppen

Härryda är i den näst högsta gruppen

Härryda är i den näst lägsta gruppen

Härryda är i den lägsta gruppen

BARN OCH UNGA KOMMENTAR

Barn som får plats på förskola på 
önskat datum, andel

82 %
• Verksamheten har gjort ett förbättringsarbete sedan 2017 för att öka 

andelen som får plats på önskat placeringsdatum. En stor förbätt-
ring skedde från 15 procent 2017 till 79 procent 2018. Under 2019 
förbättrades resultatet ytterligare till 82 procent.

• Härryda kommun har en förhållandevis hög kostnad per inskrivet 
barn i förskolan. Detta beror delvis på att verksamheten har färre 
barn per pedagog och att personalen är välutbildad. Under 2019 
påbörjade verksamheten ett arbete för att minska kostnaderna.

• För elever i årskurs 3 sker en viss förbättring av resultatet i de natio-
nella proven i svenska, det bidrar till att Härryda kommun går från 
att vara i den näst högsta gruppen till att åter placeras i den högsta.

• Resultat i matematik sett till andel elever som nått E-nivån i årskurs 
6 har ökat vilket gör att Härryda placeras i den högsta gruppen. 
Grundskolan har arbetat med tidiga bedömningar av elevens kun-
skaper samt en utvecklad matematikundervisning.

• Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år på Hulebäcks- 
gymnasiet har ökat såväl sett till yrkesförberedande program som 
till högskoleförberedande.

Barn per årsarbetare i förskolan, antal 4,8 *

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 158 tkr *

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram,  
kommunala skolor, andel

91 %

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram,  
hemkommun, andel

92 %

Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov i de  
nationella proven i svenska, kommunala skolor, andel

80 %

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik,  
kommunala skolor, andel

92 %

Elever som är nöjda med sin skola som helhet i årkurs 9, andel 70 % *

Kostnad per elev i grundskolan 97 tkr *

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 82 %

Gymnasieelever med examen inom 4 år,  
hemkommun, andel

78 %

Kostnad per elev i gymnasieskola, hemkommun 116 tkr *

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,  
antal/1 000 invånare

52 *

Deltagartillfällen för barn och ungdomar i idrottsföreningar,  
antal/invånare 

33 *

Elevplatser i musik- eller kulturskola, andel som under året  
deltagit i musik- eller kulturskola av invånarna 7–15 år

33 % *

STÖD OCH OMSORG KOMMENTAR

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg,  
förbättrad situation, andel

71 %

• För att snabba på handläggningstiden har verksamheten arbetat med 
att beslut ska fattas inom fem arbetsdagar efter att komplett ansökan 
kommit in. Det har gjort att väntetiden har minskat från 29 dagar 2017 till 
8 dagar 2019. 

Personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka  
inom ett år efter avslutad insats, andel

85 %*

Väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd, dagar 8

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

t* Mätperiod 2018
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STÖD OCH OMSORG KOMMENTAR

Kostnad för individ- och familjeomsorg per invånare 4 221kr*

• Verksamheten har tydliggjort och effektiviserat processen från beslut till 
insats. Det har gjort att väntetiden har minskat från 307 dagar 2017 till 
128 dagar 2019. En god tillgång till LSS-bostäder i kommunen har också 
bidragit till att korta väntetiden. 

• Verksamheten arbetar med att öka verksamhetens flexibilitet samt med att 
tydliggöra och anpassa kommunikationen kring möjligheter och brukarnas 
förväntningar, för att öka upplevelsen av delaktighet och inflytande.

• Väntetid för inflyttning till särskilt boende har ökat från 51 dagar 2017 till 179 
dagar 2019. Orsaken till detta är en underkapacitet av särskilt boende, vilket 
beror på fördröjningen av byggnation av nytt äldreboende.

Väntetid från beslut till insats avseende LSS-boende, dagar 128

Brukarbedömning gruppbostad LSS  
– Brukaren trivs alltid hemma, andel

88 %

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  
– Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel

70 %

Kostnad för funktionsnedsättning per invånare 6 219*

Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet  
inflyttningsdatum till särskilt boende, dagar

179

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 16

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg,  
andel maxpoäng

76 %

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn,  
andel som är mycket eller ganska nöjda med sitt boende

83 %

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn,  
andel som är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst

92 %

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+ 250 tkr*

SAMHÄLLE OCH MILJÖ KOMMENTAR

Svar på e-post inom en dag, andel 80 % • Förvaltningen arbetar för att vara en serviceorganisation  
med myndighetsansvar. Bland annat antogs en ny riktlinje för service 
över telefoni och e-post under 2019.

• Genom ett aktivt arbete med arbetsträning/praktik och tillgång till 
extratjänster har 45 procent av arbetsmarknadsverksamhetens  
deltagare börjat arbeta eller studera.

• I undersökningen Insikt får kommunen en indikation av hur företag 
uppfattar kontakten med kommunen. Kommunen jobbar aktivt för  
att förbättra företagsklimatet och har som mål att vara Sveriges 
bästa näringslivskommun.

• För att korta handläggningstiderna har bygglovsverksamheten  
arbetat med digitalisering och kartlagt bygglovsprocessen.  
Verksamheten har även förändrat arbetssättet så att den sökande  
i förväg ska veta vilka handlingar som måste finnas med.

• Andelen miljöbilar i kommunorganisationen är bland rikets högsta. 
Arbetet med fossilfri fordonspark fortsätter utifrån Agenda 2030  
och ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Direkt svar på en enkel fråga per telefon, andel 58 %

Upplevelse av gott bemötande vid telefonkontakt,  
andel av maxpoäng

89 %

Delaktighetsindex – Hur väl kommunen möjliggör för medborgare  
att ta del av kommunens utveckling, andel av maxpoäng

73 %

Personer som lämnat kommunens arbetsmarknads- 
verksamhet, och börjat arbeta eller studera, andel

45 %*

Elever på SFI som klarat minst två kurser, andel 39 %*

Personer som lämnat etableringsuppdraget och börjat  
arbeta eller studera, andel

56 %*

Företagsklimat enligt  
undersökningen Insikt, NKI 70*

Handläggningstid från inkommen ansökan till  
beslut för bygglov, dagar

91*

Handläggningstid från fullständig ansökan till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, dagar

32 *

Insamlat hushållsavfall per person 455 kg*

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 66 %*

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 31 %*

Fortsättning från föregående sida

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

n
* Mätperiod 2018
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSE INOM REGIONEN OCH RIKET

Kommunens finansiella profil
Text finns tillgänglig på Meetings innan kommunstyrelsens möte den 5 mars.

2017 20182016
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER –  F INANSIELL PROFIL

Resultat 2019 inom GR-kommuner
Text finns tillgänglig på Meetings innan kommunstyrelsens möte den 5 mars.
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Härryda kommun i jämförelse med riket 2018

Härryda kommun         Medelkommun

Antal invånare 37 802 35 277

Befolkningsförändring 2008–2018 12,6% 10,5%

Invånare under 18 år 26,2% 21,1%

Invånare över 64 år 16,1% 19,9%

Utrikes födda 11,8% 19,1%

Invånare med eftergymnasial utbildning (25–64 år) 51% 43%

Medianinkomst (20 år och äldre) 349 717 kr 288 880 kr

Köpt verksamhet 15% 16%

Kommunalskatt 20,62 kr 20,74 kr

Skatteintäkter per invånare 51 383 kr 44 407 kr

KOSTNAD PER INVÅNARE

Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 11 451 kr 7 744 kr

Utbildning 19 425 kr 17 729 kr

Individ - och familjeomsorg 3 959 kr 3 862 kr

Äldre och funktionshindrade 14 622 kr 19 703 kr

Kultur 1 236 kr 1 123 kr

Fritid 1 121 kr 1 478 kr

Infrastruktur 3 599 kr 3 685 kr

Nettokostnad totalt egentlig verksamhet 56 132 kr 56 832 kr

UTFALL

Resultat enligt blandmodellen per invånare 447 kr 753 kr

Andel elever som uppnått målen i alla ämnen åk 9 86,1% 73,3%

Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 77,3% 71,8%

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,3% 6,6%

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2019
Text finns tillgänglig på Meetings innan kommunstyrelsens möte den 5 mars.
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RESULTATRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 643,8 616,8 948,6 922,2

Verksamhetens kostnader 2 -2 587,2 -2 541,9 -2 760,5 -2 721,2

Avskrivningar 3 -128,0 -128,8 -187,8 -180,3

Verksamhetens nettokostnader -2 071,4 -2 053,9 -1 999,7 -1 979,3

Skatteintäkter 4 2 016,1 1 942,4 2 016,1 1 942,4

Generella statsbidrag och utjämning 5 193,4 161,6 193,4 161,6

Verksamhetens resultat 138,2 50,1 209,8 124,7

Finansiella intäkter 6 4,6 5,3 4,5 5,0

Finansiella kostnader 6 -32,0 -24,4 -45,0 -38,8

Resultat efter finansiella poster 110,7 31,0 169,3 90,9

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -20,3 -22,7

Skatt 0,0 0,0 -8,0 -2,0

Årets resultat 7 110,7 31,0 140,9 66,3

Budget 32,8 37,1

KASSAFLÖDESRAPPORT miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2019 2018 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 14 110,7 31,0 140,9 66,3

Justering för av- och nedskrivningar 3 128,0 128,8 187,8 180,3

Justering för överavskrivning 14 0,0 0,0 16,8 19,8

Justering för gjorda avsättningar 15,16 -9,5 13,5 1,0 20,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 0,0 -1,3 -1,3 -4,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 229,2 172,0 345,2 282,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -10,3 4,6 12,6 -3,2

Ökning/minskning tomtmark till försäljning 6,6 -71,4 6,6 -71,4

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 -6,5 26,6 -27,5 28,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 219,0 131,8 337,0 236,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9 -0,4 0,0 -0,4 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar 9 -222,4 -220,1 -424,9 -343,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 1,8 87,0 4,4 88,3

Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar 11 -0,1 -0,9 -0,1 -0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -221,1 -134,1 -421,0 -255,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 17,8 108,8 97,5 130,3

Amortering av skuld 17 -4,5 -4,1 -4,5 -4,1

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 11 0,3 -0,3 0,3 -0,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13,6 104,4 93,4 125,9

Årets kassaflöde 11,5 102,1 9,4 106,8

Likvida medel vid årets början 176,0 73,8 181,9 75,2

Likvida medel vid årets slut 187,5 176,0 191,3 181,9

Räkenskaper
RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT

t
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BALANSRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2019 2018 2019 2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,1 0,4 0,1

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 10 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

      Maskiner och inventarier 10 117,8 122,6 515,3 509,9

Finansiella anläggningstillgångar 11 56,8 74,9 40,8 58,9

Summa anläggningstillgångar 2 607,5 2 532,6 4 331,8 4 116,9

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning 155,4 161,9 155,4 161,9

Fordringar 12 160,3 150,0 183,8 196,4

Likvida medel 13 187,5 176,0 191,3 181,9

Summa omsättningstillgångar 503,2 487,9 530,5 540,2

Summa tillgångar 3 110,6 3 020,4 4 862,3 4 657,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 14 958,1 865,2 1 557,5 1 418,8

      varav årets resultat 110,7 31,0 140,9 66,3

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 775,1 784,6 776,8 786,3

      Avsättning skatteskuld obeskattade reserver 0,0 0,0 76,3 65,8

      Övriga avsättningar 16 9,6 9,6 9,6 9,6

Skulder

      Långfristiga skulder  17 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

      Kortfristiga skulder 18 486,5 493,0 542,5 570,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 110,6 3 020,4 4 862,3 4 657,0

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser 19 275,0 275,1 15,1 15,1

Donationsfonder 0,0 0,0 0,0 0,0

Ställda panter 0,0 0,0 800,9 721,2

Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,3 0,3

Koncerninterna ekonomiska förhållanden 21

EKONOMISKA BEGREPP

Resultaträkningen Sammanfattar årets kostnader och  
intäkter och visar årets resultat.

Avskrivning Minskning av det bokförda värdet av en  
anläggningstillgång.

Kassaflödesrapport Hur årets drift-, investerings- och  
låneverksamhet påverkar rörelsekapitalet.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut 
fördelat på tillgångar och skulder.

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom som kommunen 
stadig varande innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter  
och anläggningar.

Omsättningstillgångar Tillgångar som man oftast räknar med 
att inneha kortare tid än ett år.     
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga 
den del som finansierats av det egna resultatet.

Avsättningar En ekonomisk förpliktelse vars belopp eller förfal-
lotidpunkt inte är helt bestämd.

Långfristiga skulder Skulder med löptider längre än ett år.

Kortfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid av 
ett år eller kortare.

Räkenskaper
BALANSRÄKNING

n

Page 44 of 656



34

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 7,0 8,8 115,5 124,6

Taxor och avgifter 187,2 173,3 180,6 164,3

Hyror och arrenden 42,9 40,2 246,9 237,6

Bidrag 163,0 216,6 163,0 216,6

   varav bidrag och ersättningar från staten 153,9 179,2 153,9 179,2

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 135,5 126,6 134,3 127,5

Exploateringsintäkter 107,9 49,7 107,9 49,7

Realisationsvinster 0,3 1,7 0,3 1,8

Summa 643,8 616,8 948,6 922,2

NOT 2 Verksamhetens kostnader

Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1658,9 -1 652,1 -1 708,2 -1 698,5

Bränsle, energi och vatten -36,7 -35,1 -45,7 -44,8

Köp av huvudverksamhet -428,9 -423,8 -425,5 -423,0

Lokal- och markhyror -36,2 -32,8 -31,4 -29,2

Lämnade bidrag -58,9 -66,4 -58,9 -66,4

Realisationsförluster och utrangeringar -1,8 -1,2 -1,6 -1,7

Övriga kostnader -365,8 -330,6 -489,2 -457,5

Summa -2587,2 -2 541,9 -2 760,5 -2 721,1

NOT 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar -0,1 0,0 -0,1 0,0

Avskrivning byggnader och anläggningar -101,2 -98,7 -137,5 -133,2

Avskrivning maskiner och inventarier -26,7 -26,4 -45,9 -45,9

Nedskrivningar 0,0 -3,7 -4,3 -1,2

Summa -128,0 -128,8 -187,8 -180,3

NOT 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 2 031,5 1 950,1 2 031,5 1 950,1

Preliminär slutavräkning innevarande år -16,2 -2,3 -16,2 -2,3

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,9 -5,4 0,9 -5,4

Summa 2 016,1 1 942,4 2 016,1 1 942,4

NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

Inkomstutjämningsbidrag 31,4 30,9 31,4 30,9

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag 26,5 5,9 26,5 5,9

Kostnadsutjämningsbidrag 60,7 49,3 60,7 49,3

Bidrag för LSS-utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunal fastighetsavgift 73,3 70,5 73,3 70,5

Generella bidrag från staten 6,5 11,3 6,5 11,3

Summa 198,3 167,9 198,3 167,9

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018
forts. NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Avgifter i utjämningssystemen

Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgift till LSS-utjämningen -4,9 -6,3 -4,9 -6,3

Summa -4,9 -6,3 -4,9 -6,3

NOT 6 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 3,4 4,2 3,4 4,2

Ränteintäkter 0,4 0,3 0,6 0,8

Övriga finansiella intäkter 0,8 0,8 0,5 0,1

Summa 4,6 5,3 4,5 5,0

Finansiella kostnader

Räntekostnader -7,0 -6,5 -19,8 -20,8

Ränta på pensionsskuld -24,8 -17,7 -24,9 -17,7

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,4 -0,4

Summa -32,0 -24,4 -45,2 -38,8

NOT 7 Jämförelsestörande poster

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

NOT 8 Ej likvidpåverkande poster

Nedskrivning ägartillskott Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 -1,3 -1,3

Utdelning HEAB o FÖRBO mm -1,3 -3,0

Summa 0,0 -1,3 -1,3 -4,3

NOT 9 Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar -222,8 -220,1 -425,3 -343,2

Investeringsbidrag och investeringsinkomster 11,0 5,6 11,0 5,6

Försäljning/Nedskrivning/Utrangering av anläggningstillgångar 
samt överföring till annat slag av tillgång 1,8 89,3 4,4 90,6

Summa -210,0 -125,2 -409,9 -247,0

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Kommunens samtliga leasingavtal klassificeras som operationella. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar avskrivs ej.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 3 810,1 3 613,5 5 739,4 5 377,0

Ackumulerade avskrivningar -1 377,6 -1 278,4 -1 963,9 -1 828,9

Bokfört värde 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

Avskrivningstider (genomsnittliga) 31 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 480,9 463,7 1 146,5 1 097,7

Ackumulerade avskrivningar -363,2 -341,1 -631,3 -588,0

Bokfört värde 117,8 122,6 515,3 509,9

Avskrivningstider (genomsnittliga) 6 år

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018
forts. NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 2 335,0 2 327,2 3 548,0 3 472,9

Investeringar 201,8 196,1 368,4 295,9

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1,8 -2,8 -2,3 -3,3

Nedskrivningar 0,0 -2,4 0,0 -2,4

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 2,5

Avskrivningar -101,2 -98,7 -137,4 -133,2

Överföring från eller till annat slag av tillgång -1,3 -84,4 -1,3 -84,4

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 122,6 124,2 509,9 507,7

Investeringar 20,5 24,4 56,4 47,3

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar 0,0 0,0 -2,1 0,5

Nedskrivningar 0,0 0,0 -4,3 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -26,7 -26,4 -46,0 -45,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång 1,4 0,3 1,4 0,3

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 117,8 122,6 515,3 509,9

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar 42,5 42,4 26,5 26,4

Obligationer, förlagsbevis m.m 4,2 4,2 4,2 4,2

Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,3 0,6 0,3 0,6

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsrätter 27,7 27,7 27,7 27,7

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter -17,8 0,0 -17,8 0,0

Summa 56,8 74,9 40,8 58,9

Aktier 15,8 15,8 0,5 0,5

varav Förbo AB 8,0 8,0 0,0 0,0

varav Härryda Energi AB 7,1 7,1 0 0,0

varav Landvetter Södra Utveckling AB 0,2 0,2 0,0 0,0

Andelar 25,9 25,9 25,9 25,9

Summa aktier och andelar 41,7 41,7 26,4 26,4

NOT 12 Fordringar

Kundfordringar 19,3 28,1 25,0 33,3

Förutbetalda kostnader 29,2 23,8 31,7 27,0

Upplupna intäkter 60,2 57,1 76,4 77,2

Diverse kortfristiga fordringar 46,9 35,0 46,1 52,9

Statlig ersättning Migrationsverket 4,7 6,1 4,7 6,1

Summa 160,3 150,0 183,8 196,4

* Bland andelar redovisas andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening som uppgår till 870 168 kr samt en särskild insats på 25 061 774 kr som  
inbetalades 2015, sammanlagt 25 931 939 kr. Kommuninvest ekonomisk förening har dessutom beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 729 961 kr för 
Härryda kommun. Härryda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2019-12-31 till 32 661 900 kr.       
 

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

NOT 13 Likvida medel

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 133,7 158,4 136,5 162,9

Likviditetsöverskott HEAB samt LVSUAB 53,8 17,6 53,8 18,9

Kassa koncernkonto 0,0 0,0 1,0 0,0

Summa 187,5 176,0 191,3 181,9

Kommunen har en checkkredit på 150 mkr. 

NOT 14 Eget kapital

Ingående eget kapital vid årets början 865,2 834,1 1 418,8 1 334,6

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter -17,8 0,0 -17,8 0,0

Ingående eget kapital efter justering 847,3 834,1 1 401,0 1 334,6

Årets resultat 110,7 31,0 140,9 66,3

Utdelning, HEAB och Förbo AB 0,0 0,0 -1,3 -1,9

Överavskrivning/omföring uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 16,8 19,8

Summa utgående balans 958,1 865,2 1 557,5 1 418,8

Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv.

NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Avsättning för pensioner intjänad efter 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 189,1 161,1

Nyintjänad pension 13,3 24,0

 -varav förmånsbestämd ålderspension 12,8 23,4

 -varav särskild avtalspension 0,0 0,0

 -varav efterlevandepension 0,5 0,7

 -varav övrigt 0,0 0,0

Årets utbetalningar -5,2 -4,8

Ränte och basbeloppsuppräkning 4,9 3,4

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Övrig post -0,6 -0,1

Förändring av löneskatt 3,0 5,5

Summa avsättning för pensioner intjänad efter 1998 204,6 189,1

Avsättning för pensioner intjänad före 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 595,5 609,6

Ränte och basbeloppsuppräkning 15,0 10,8

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Pension till efterlevande 0,0 0,0

Årets utbetalningar -27,0 -26,0

Övrig post -8,1 3,8

Förändring av löneskatt -4,9 -2,8

Summa avsättning för pensioner intjänad före 1998 570,5 595,5

Summa totalt avsatt till pensioner 775,1 784,6 776,8 786,3

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

forts. NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Aktualiseringsgrad 95 % 95 %

Antal personer med särskild avtals-/visstidspension

      Politiker 0 0

      Tjänstemän 0 0

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 40

NOT 16 Övriga avsättningar

Marksanering 9,6 9,6 9,6 9,6

Summa 9,6 9,6 9,6 9,6

NOT 17 Långfristiga skulder

Ingående skuld 868,2 763,0 1 806,5 1 680,3

Nyupplåning under året 17,8 109,3 97,6 130,3

Årets amorteringar -4,5 -4,1 -4,5 -4,1

Summa 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

   Lån i banker och kreditinstitut 700,0 700,0 1 718,1 1 638,3

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

   Investeringsbidrag 40,4 31,1 40,4 31,1

   Gatukostnadsersättningar 14,6 14,7 14,6 14,7

   Anslutningsavgifter 126,4 122,3 126,4 122,3

Summa förutbetalda intäkter 181,4 168,2 181,4 168,1

Summa långfristiga skulder 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras fr o m 2014  linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Andel som förfaller inom 1 år 36% 0% 34% 14%

Andel som förfaller inom 1–4 år 36% 57% 47% 61%

Andel som förfaller efter 4 år 29% 43% 19% 25%

Andel lån med rörlig ränta 50% 57% 44% 49%

Andel lån med fast ränta 50% 43% 56% 51%

Genomsnittsränta 1,0% 1,0%

Kreditgivare

Kommuninvest 700,0 700,0 960,0 960,0

Övriga 181,4 168,2 758,1 678,3

Summa 881,4 868,2 1 718,1 1 638,3

NOT 18 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 53,8 17,6 0,0 0,0

Leverantörsskulder 105,7 106,1 144,3 135,9

Moms och särskilda punktskatter 4,3 5,2 23,1 17,9

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 25,1 27,6 26,6 29,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 268,4 272,1 314,5 318,9

   varav semester- och övertidsskuld 93,3 92,9 94,3 94,7

   varav upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension 52,8 52,1 52,8 52,5

   varav upplupen särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 28,1 26,8 28,5 27,5

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

forts. NOT 18 Kortfristiga skulder

Exploateringsverksamhet 23,8 59,0 23,8 59,0

Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 1,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 5,3 5,3 9,2 8,9

Summa 486,5 493,0 542,5 570,0

NOT 19 Borgensförbindelser*

Kommunägda företag

GRYAAB 0,0 0,0 0,0 0,0

Härryda Energi AB 260,0 260,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten Storgöteborg 6,3 6,4 6,4 6,4

Renova 0,5 0,5 0,5 0,5

Summa Kommunägda företag 266,8 266,9 6,9 6,9

Föreningar

Pixbo Tennisklubb 2,4 2,4 2,4 2,4

Hindås Tennisklubb 3,5 3,5 3,5 3,5

Landvetter tennisklubb 2,3 2,3 2,3 2,3

Summa föreningar 8,2 8,2 8,2 8,2

Summa borgensförbindelser 275,0 275,1 15,1 15,1

Enhet
Ägd 

andel Försäljning, mkr Lån, mkr
Räntor, aktieutdelning och 

borgensavgifter, mkr Borgen, mkr

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 8,9 16,4 2,0 260

Förbo AB 42% 6,1 6,2 0,1

Landvetter Södra utv AB 100% 3,2 2,3

Härryda Energi AB 100% 14,3 7,7 1,9 260

NOT 21 Koncerninterna förhållanden

NOT 20 Övriga upplysningar

Räkenskaper
NOTER

* Härryda kommun har i augusti 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner och landsting som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.  

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnde borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Härryda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kr.  Kommunens andel av förpliktelserna 
uppgick till 1 234 882 524 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 218 791 231 kronor.

Upplysning om särredovisningar
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, (dnr). 
Särredovisningen finns tillgänglig inom sektor för samhällsbyggnad. 

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision
Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,4 mnkr för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 0,9 mnkr.
Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 0,3 mnkr och avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport 
samt årsredovisning för räkenskapsår 2019. Kostnader för sakkunnigt biträde uppgår till dryga 0,1 mnkr.

n
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Ny kommunal redovisningslag 
Kommunen följer i allt väsentligt den nya kommunala  
redovisningslagen som gäller från 2019. Två större 
avvikelseposter förekommer sedan tidigare. Fullfonde-
ringsmodellen tillämpas istället för blandmodellen. Även 
slutredovisning av exploateringsprojekt avviker. Från  
och med 2019 tillämpas komponenthantering avseende 
kommunens anläggningstillgångar. Vad gäller hantering 
av intäkter som regleras i rkr r2 har ingen förändring 
gjorts avseende exempel gatukostnader. En återföring 
om 18 mnkr har gjorts för en tidigare uppskrivning av 
bostadsrätter enligt rkr r7 och r12.  Den nya lagen  
möjliggör kortare arkiveringstid från 10 år till 7 år,  
vilket inte tillämpas. 

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
I den kommunala koncernen ingår bolag där kommu-
nen har en ägarandel på minst 20 procent. Enligt rkr 
r16 har kommunen skyldigheten att upprätta samman-
ställd räkenskaper om kommunens andel av de kommu-
nala koncernföretagens omsättning är fem procent eller 
mer av kommunens skatteintäkter och generella stats-
bidrag, eller om kommunens andel av de kommunala 
koncernföretagens balansomslutning uppgår till fem 
procent eller mer av kommunens balansomslutning. De 
företag som omfattas är Förbo ab, Härryda Energi ab 
och från och med 2018 även Landvetter Södra Utveck-
ling ab. De sammanställda räkenskaperna för kom-
munkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Härryda kommuns 
bokförda värden på aktier i dotterbolagen har elimine-
rats mot dotterbolagens egna kapital. Endast Härryda 
kommuns ägda andel av dotterbolagens intäkts- och 
kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter 
ingår i sammanställningen. Interna transaktioner av 
väsentlig betydelse har eliminerats.

KOMMUNEN
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För 
att aktiveras som investering måste anläggningstillgången 
ha en livslängd på minst tre år och anskaffningsvärde 
över 20 tkr. Avskrivningar och internränta bokförs 

den månad investeringen aktiveras. Avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på 
anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Linjär 
avskrivning tillämpas i enlighet med den beräknade 
ekonomiska livslängd som anges i tabellen nedan. 
Inköp av datorer redovisas som korttidsinventarier och 
kostnadsförs direkt i samband med anskaffningen.

Komponentindelning tillämpas från och med 2016 på 
kommunens fastigheter som är anskaffade från och med 
2005. Från och med 2018 tillämpas komponenthantering 
inom mark och anläggning och från 2019 hanteras kom-
ponentavskrivning inom gator och vägar. Det innebär att 
rkr r4 följs. 

Exploateringstillgångar 
Byggklar mark klassificeras som omsättningstillgång och 
i värdet ingår såväl inköp samt övriga tidigare nedlagda 
utgifter. Ränta påförs årligen exploateringsverksamheten. 
Först när exploateringsprojekten slutredovisas redovisas 
kostnader och intäkter på resultaträkningen, vilket 
avviker från rkr r2 och r4 samt rkr:s vägledning för 
markexploatering. Ekonomisk effekt är att vinst eller 
förlust för ett område/projekt inte bokförs löpande 
efterhand som tomter säljs utan först när hela området 
är klart. Det innebär större resultatsvängningar 
enstaka år, vilket även påverkar balansräkningen. 
2019 delredovisades två äldre exploateringsprojekt 
och förvaltningen har för avsikt att fortsätta utveckla 
exploateringsprocessen. 2019 slut- och delredovisades 
39,4 mnkr avseende fem exploateringsprojekt. 

Upplysning om redovisningsprinciper
Härryda kommun tillämpar god redovisningssed och följer i allt väsentligt Lagen om kommunal 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER

t

Avskrivningstider  

Mark, kulturbyggnader och del av väg 0 år

Verksamhetsfastigheter 5–60 år

Publika fastigheter 5–70 år

Affärsfastigheter 20–50 år

Maskiner, inventarier och It-utrustning (exkl datorer) 3–10 år

Bilar och övriga transportmedel 5–10 år

Immateriella anläggningar 5 år

Konstnärlig utsmyckning 0 år
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Redovisning av skatteintäkter, utjämning  
och generellt bidrag 
Redovisning och periodisering av skatteintäkter sker 
i enlighet med rkr r2. Det innebär att årets bokslut 
innehåller definitiv slutavräkning för 2018 och en 
preliminär slutavräkning för 2019 enligt prognos från 
Sveriges kommuner och regioner, skr. Den kommunala 
fastighetsavgiften periodiseras till det år intäkten hänför 
sig. Statsbidrag avseende mottagning av flyktingar är 
2019 bokfört med 6 mnkr. 

Övriga intäkter 
Anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt som 
avskrivningar görs på de investeringar som anslutnings-
avgifterna bidragit till att finansiera. Nästkommande  
års periodiserade anslutningsavgifter bokförs som  
en kortfristig skuld, resterande års skuld klassificeras  
som en långfristig skuld. Från och med 2014 hanteras 
investerings- och gatukostnadsersättning enligt tidigare  
rekommendation rkr 18 och 2019 inom linjen för 
rekommendation rkr r2. Ett exploateringsbidrag från 
Wallenstam ab om 30,2 mnkr betaldes ut till kommunen 
2018. Sammanlagt uppgår bidraget i avtalet till 82,3 mkr. 
Bidraget på 30,2 mkr bokfördes i resultaträkning 2018, 
vilket avviker från tidigare hantering. 2019 har inte några 
privata investeringsbidrag eller exploateringsbidrag be-
talats ut till kommunen. Övriga avgifter och driftbidrag 
periodiseras på aktuell period.

Pensioner 
I Härryda kommun redovisas pensionsskulden enligt full-
fonderingsmodellen, vilket strider mot gällande lagstift-
ning. Syftet är att uppnå en mer rättvisande redovisning. 
Fullfonderingsmodellen innebär att pensionsåtagandet 
redovisas i balansräkningen som en avsättning samt att 
hela den årliga förändringen bokförs som kostnad. Löne-
skatten ingår i pensionsskulden. Kommunen använder 
beräkningsmodellen rips17. Ränta och basbeloppsupp-
räkning redovisas som finansiell kostnad. Den del av den 
avgiftsbestämda ålderspensionen avseende 2019 som inte 
betalts in under året bokas upp som kortfristig skuld i 
2019 års bokslut. Tecknade avtal enligt Alternativ kap-kl 
och löneväxling till pension redovisas som pensionsför-
säkringsavgifter för enskilda arbetstagare. Kommunens 
pensionsskuld inkluderar även förtroendevalda som inte 
ingår i den ordinarie pensionsskuldsberäkningen. Ingen 
del av pensionsavsättningen har försäkrats bort.

Öppet för externa transaktioner 
Kommunens redovisning har varit öppen för externa 
transaktioner till den 8 januari 2020. Därefter har kost-
nader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts till redo-
visningsåret. Det förekommer inga väsentliga händelser 
efter räkenskapsperiodens utgång. 

Leasing 
Leasingavtal skall enligt rekommendation r5 klassificeras 
och redovisas som operationellt och finansiellt avtal,  
varav finansiell leasing redovisas som en tillgång i balans-
räkningen. Kommunens har inga större leasingavtal och 
de som finns klassificeras som operationella. 

Redovisning av lånekostnader 
Härryda kommun tillämpar huvudmetoden i enlighet 
med rkr:s rekommendation. 

Inga jämförelsestörande poster 2019 
Under den senaste femårsperioden redovisades 2015  
13 mnkr som återbetalades från afa försäkring som avser 
premier för 2004 som jämförelsestörande. Posten är 
bokförd i linje med rkr r2 och redovisas i resultaträk-
ningen. Enligt rådets yttrande klassificeras posten som 
en jämförelsestörande post enligt rkr r11. 

Ändring av redovisningsprinciper
Med anledning av den nya kommunala redovisningsla-
gen har en återföring av tidigare gjord uppskrivning av 
bostadsrätter gjorts med 18 mnkr. Återföringen är gjord 
via balansräkningen. Uppskrivningen gjordes 2014. 
Hanteringen är enligt rkr r7 och rkr r12. Historis-
ka nyckeltal har setts över och soliditeten för 2018 är 
ändrad från 29 till 28 procent. I övrigt förekommer inga 
effekter på den aktuella rapportperioden av ändrade upp-
skattningar och bedömningar som har redovisats under 
tidigare räkenskapsår. n

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER
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Ansvarar för verksamheterna:
Utbildning
Kultur
Fritid
Socialtjänst

Omsättning: 2 413 mnkr
Budgetavvikelse: -22 mnkr

Den politiska organisationen
Första året med en ny politisk organisation. Härryda kommuns verksamhet är från och med 2019 
indelad under kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. 

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Maria Kornevik  
Jakobsson (C)

ordförande

Håkan Eriksson (KD) Inger Axelsson (KD)

Roland Jonsson (MP) Peter Arvidsson (SD)Robert Langholz (S) Inga-Lena Persson (MP)

Grim Pedersen (M) Evalotta Liljenzin (M)

Ronny Sjöberg (C) Ing-Marie Rydén Höök (L)

Patrik Linde (S)
2:e vice ordförande

Siw Hallbert (S)
2:e vice ordförande

Mikael Johannison (M) Kristina Andrén (M)

David Dinsdale (L)
1:e vice ordförande

Hans Larsson (M), 
1:e vice ordförande

Per Vorberg (M) 
ordförande

Kersti Lagergren (M) Sven Karlsson (M)

Martin Tengfjord (SP) Birgitta Berntsson (S)Ulla-Karin Johansson (S) Jonas Andersson (S)

Leo Welter (SD) Nina Sjöstedt (SD)

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 31 december 2019 Välfärdsnämndens ordinarie ledamöter 31 december 2019

t

   KOMMUNSTYRELSEN VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Ansvarar för verksamheterna:
Mark och bostad
Miljö och hälsoskydd
Trafik
Vatten och avfall
Nämnd och övriga frågor

Omsättning: 899 mnkr
Budgetavvikelse: +52 mnkr

Page 53 of 656



43

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Bokslut, mnkr 2019 2018

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

Kommunstyrelsen 899,2 731,5 167,7 219,8 52,1 836,9 629,3 207,6

Välfärdsnämnd 2 412,7 471,2 1 941,5 1 919,6 -21,9 2 321,9 484,5 1 837,4

Summa nämnder 3 312,0 1 202,7 2 109,3 2 139,4 30,2 3 158,7 1 113,8 2 045,0

Politisk organisation 15,6 0,8 14,8 12,8 -2,0 12,3 0,7 11,6

Drift 2019

Nettokostnader, mkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk organisation 12,8 14,8 -2,0

Summa 12,8 14,8 -2,0

Varav, mkr  

Kommunfullmäktige 2,3 3,6 -1,3

Kommunstyrelsen 3,4 3,8 -0,4

Valnämnd -0,2 0,3 -0,4

Miljö- och bygglovsnämnd 0,4 0,6 -0,2

Revisorer 1,3 1,4 -0,1

Fasta beredningar 0,8 0,6 0,2

Välfärdsnämnd 3,1 3,0 0,1

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Årets viktigaste händelser
Kommunfullmäktige har arbetat med att ta fram en 
vision för kommunen. För att få in en bredd av tankar 
och idéer pratade politiker från kommunfullmäktiges 
beredning med boende på olika orter, med såväl yngre 
som äldre, företagare och föreningar. Dessutom har alla 
som velat kunnat tycka till digitalt.

Ekonomi
Nämnden kommunstyrelsen ansvarar för en verksamhet 
som omsätter 0,9 mnkr och välfärdsnämnden 2,4 mnkr. 
Uppföljning av verksamhet och ekonomi kan läsas på 
sidorna 44–57.

För den politiska organisationen redovisas ett underskott 
på 2,0 mnkr. Detta förklaras främst av ej budgeterade 
kostnader gällande utbildningsinsatser för nyvalda politiker 
samt högre arvodeskostnader som en följd av längre möten. 
eu-valet genererar ett underskott på 0,4 mnkr. Till följd 
av högre kostnader för lokaler och IT-utrustning redovi-
sas ett underskott på 0,4 mnkr.  Nettokostnaden är drygt 
3 mnkr högre än föregående år vilket framför allt beror 
på ny politisk organisation från och med 2019. n

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Kommunfullmäktige

Antal sammanträden / år 10 10 10 10

Antal ärenden / år 193 230 232 180

Antal ledamöter 51 51 51 51

Antal ersättare 30 29 31 31

Kommunstyrelsen

Antal beslutssammanträden / år 11 10 10 11

Antal informationssammantr. / år 10 9 9 9

Antal sammanträden med 
genomgång av kommunens 
verksamhetsberättelse / år 1 2 2 2

Antal ärenden / år 847 495 458 378

Antal ledamöter 13 13 13 13

Antal ersättare 13 13 13 13

Valnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Miljö- och bygglovsnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Överförmyndarnämnd

Antal ledamöter 3 3 3 3

Antal ersättare 3 1 1 1

Revisorer

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 0 0 0 0

Välfärdsnämnd

Antal beslutssammanträden / år 14 0 0 0

Antal informationssammant. / år 10 0 0 0

Antal sammanträden med 
genomgång av kommunens 
verksamhetsberättelse / år 1 0 0 0

Antal ärenden / år 693 0 0 0

Antal ledamöter 13 0 0 0

Antal ersättare 13 0 0 0
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Årets viktigaste händelser
Under året har arbetet med att forma den nya politiska 
organisationen fortsatt. Implementeringen av kommu-
nenens nya styrmodell har delvis slutförts. Bland annat 
har budgetprocessen anpassats och kommunfullmäktige 
antog en strategisk plan som en del i den långsiktiga 
politiska styrningen. Under slutet av året antog kom-
munfullmäktige kommunens vision.

Kommunikation är ett viktigt verktyg i såväl förändrings-
processer som i att skapa tillit för kommunens verksam-
heter. Under året har en omfattande utbildningsinsats 
för kommunens samtliga chefer påbörjats med hjälp av 
externa anordnare.

Service, kvalitet och kommunikation  
i fortsatt fokus  
Kvalitet, service och bemötande är nyckelord för kommunens ledning och stödfunktioner när 
kommunen jobbar med att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 2018 innebar också ett 
intensivt arbete kring de allmänna valen och förberedelser inför den nya politiska organisation som 
sjösätts 2019.

Uppdragsbeskrivning
Kommunledning består av kommundirektör 
och stödfunktionerna omfattar Ekonomi och 
upphandling, 
Personal samt Utvecklingsfunktionen. 
Kommundirektören ansvarar för och utövar 
styrning och ledning av den samlade förvaltningen. 
Stödfunktionernas uppdrag är att leda, samordna 
och stödja inom respektive ansvarsområden. I 
detta ingår att ansvara för och driva utveckling 
inom prioriterade områden.

t
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 4,0 0,0 4,0

Ekonomi och upphandling 1,2 0,0 1,2

Utvecklingsfunktionen 0,1 0,0 0,1

Summa 5,3 0,0 5,3

Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 3,2 2,5 6,3

Bidrag 3,7 1,9 0,6

Summa intäkter 6,9 4,4 6,9

Personalkostnader 53,9 52,5 48,9

Köp av huvudverksamhet 26,9 28,1 23,8

Avskrivn. /internränta 0,1 0,1 0,2

Övriga kostnader 32,7 27,3 22,9

Summa kostnader 113,6 108,0 95,8

Nettokostnader 106,7 103,6 88,9

Budgetavvikelse 3,7 -0,1 -3,1

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 86 81 68 67

Antal diarieförda ärenden 1 540 1 075 1 044 844

Utbetalda löner 50 805 54 174 52 320 51 589

Fakturor 60 140 64 829 63 878 59 993

Kundfakturor 104 051 108 051 129 685 101 351

Svenskt näringslivs 
ranking* 10 15 4 24

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 34,5 37,5 -3,0

Ekonomi och upphandling 18,2 16,8 1,4

Personal 26,9 23,6 3,3

Utvecklingsfunktionen 30,9 28,8 2,1
Summa 110,4 106,7 3,7

En uppdaterad strategisk plan för hur kommunen ska 
arbeta med långsiktigt hållbar utveckling och de globala 
målen inom Agenda 2030 har utarbetats. 

För första gången har kommunen upphandlat driften av 
ett boende med pågående verksamhet.

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdragen för stödfunktionerna Ekonomi och 
upphandling, Personal samt Utvecklingsfunktionen 
består i att stödja kommunens verksamheter och utveckla 
de olika områdena som ligger inom funktionerna. Den 
årliga chefsenkäten visar generellt på en mycket hög 
nöjdhetsgrad.

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Kommunledning och stödfunktionerna redovisar ett 
överskott på 3,7 mnkr. Avvikelsen förklaras framför 
allt av tillfälligt vakanta tjänster inom bland annat 
utvecklingsfunktionen samt att det centrala anslaget för 
kompetensutveckling inte använts fullt ut. 

Ett underskott redovisas inom ledning vilket främst beror 
på lokalanpassningar av två inhyrda administrativa lokaler 
på grund av rumsbrist i kommunhuset. 

Intäkterna har ökat med 57 procent jämfört med 
föregående år. Det är i huvudsak en följd av bidrag inom 
ramen för det centrala kompetensutvecklingsanslaget. 
Dessutom redovisas högre hyresintäkter för Råda säteri 
samt ej budgeterat lönebidrag och slutredovisning av ett 
eu-projekt.

Kostnaderna är fem procent högre än år 2018 vilket till 
stor del beror på kostnader för lokalanpassningar som 
gjordes i samband med de två inhyrda administrativa 
lokalerna. Lokalkostnaderna är högre jämfört med 
föregående år vilket främst beror på de inhyrda lokalerna 
där merkostnaden fördelats ut på samtliga sektorer.

INVESTERINGSANALYS 
Inga investeringsutgifter har redovisats under året. 
Investeringar för konstnärlig utsmyckning har dock 
bokförts på samhällsbyggnad och sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd där motsvarande budget omförts 
från kommunledning. Budgetavvikelsen på 5,3 mnkr 
förklaras främst av att större delen av den budgeten inte 
har använts till följd av tidsförskjutningar för bland annat 
byggprojekt.

Överskottet inom ekonomi och upphandling beror på att 
projektet för införande av e-handelsmodul har pausats. 
Anslaget för e-arkiv inom utvecklingsfunktionen har inte 
använts under året, insatser planeras till år 2020.

Framtiden 
Utvecklingsarbetet ska fortsätta för att erbjuda ett 
så effektivt och ändamålsenligt stöd som möjligt till 
kommunens kärnverksamheter. Kvalitet, service och 
bemötande är viktiga delar liksom digitalisera och 
förenkla interna processer. Arbetet med att komplettera 
styrmodellen med förhållningssätt skall genomföras 
under år 2020. n

* Rankning av lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner
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Årets viktigaste händelser
Arbetet med en ny översiktsplan (öp) har inletts. Målet 
är att slutföra projektet senast 2022.  Framtagandet av 
en fördjupad översiktsplan för Landvetter södra pågår i 
samverkan med bolaget och konsortiet för Landvetter 
Södra Utveckling. Plansamråd beräknas ske under första 
halvåret 2020. 

På Idrottsvägen och Bäckvägen i centrala Mölnlycke har 
arbetet startat för ett nytt bostadskvarter med cirka 160 
nya bostäder med blandade upplåtelseformer. En försko-
la har rivits för att göra plats för de nya bostadshusen.

Antalet bostäder i antagna detaljplaner var under förra 
året färre än prognoserna indikerat. 

Mängden planerade bostäder i pågående och beslu-
tade planbesked är dock på en betryggande nivå inför 
framtiden. Bland annat förväntas sammanlagt cirka 1 400 
bostäder i de tre exploatörsdrivna detaljplanerna Säteriet 
och Wendelstrand i Mölnlycke och Alberts ängar i Björ-
röd bli antagna under 2020. 

Uppföljning av grunduppdraget 
Mark- och bostadsverksamheten arbetade förra året med 
18 exploateringsprojekt för bostäder och sex exploate-
ringsprojekt för verksamheter. Under året färdigställdes 
103 bostäder. Totalt har 375 bostäder byggstartades, 
vilket är den högsta siffran sedan 2011.

Trafikverksamheten projekterade och genomförde förra 
året byggnationer av ett flertal projekt kopplade till an-
tagna detaljplaner. Bland dem projekteringen av Idrotts-
vägen i Mölnlycke, byggnation av ny gata i Hindås och 
förstärkningen med ledningar under Brattåsvägen för 
nya bostadskvarter i Landvetter centrum.

Förra året antogs tre detaljplaner som gör det möjligt att 
bygga cirka 85 bostäder, en skola, 60 äldreboendeplatser 
och ett vattenverk. Utöver det innehåller planerna 18 
200 kvadratmeter ny verksamhetsmark. Planverksam-
heten startade även arbetet med en ny översiktsplan (öp) 
för kommunen, denna ska ersätta den gamla översikts-
planen från 2012, när den antas.

Bygglovsverksamheten fokuserade på digitalisering av 
bygglovsprocessen samt på att korta handläggningstider 
för bygglov. Den genomsnittliga handläggningstiden var 
tre veckor i kommunen, att jämföra med den lagstadgade 
maxtiden på 10 veckor. 

Nöjd kundindex (nki) i Insiktsmätningen steg från  
55 till 66. 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten genomförde alla 
planerade besök hos livsmedelsverksamheter i kommu-
nen. Endast något enstaka miljöskyddsobjekt har inte 
besökts. Enligt preliminära resultat fortsätter nki att öka 
för både livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Ekonomi
DRIFTANALYS 
Sektorns skattefinansierade verksamhet visade en positiv 
budgetavvikelse på 46,6 miljoner kronor (mnkr). Den 
enskilt största avvikelsen fanns hos Mark- och bostads-
verksamheten som avvek positivt mot budget med 

Under året byggdes 103 bostäder klart i kommunen och byggnationen av 375 startade. Det är det högsta 
antal nya bostäder klara eller i produktion på nio år. Verksamheterna inom sektor Samhällsbyggnad 
arbetade under året med målet ”Sveriges bästa näringslivskommun” Preliminära resultat från service-
mätningen av kommunernas myndighetsutövning, Insiktsmätningen, visar att företagare som varit i 
kontakt med kommunen är mer nöjda med sektorns tjänster och service än tidigare år.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för gator och vägar, 
parker, markområden, detaljplaner och översiktsplaner, 
bygglov, kart- och mätverksamhet, exploatering, miljötillsyn, 
hälsoskydd, livsmedelskontroll med mera.

t

Fler bostäder och nöjdare företag
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Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 163,7 89,7 101,0

Bidrag 1,4 36,0 7,3

Summa intäkter 165,1 125,7 108,3

Personalkostnader 47,6 44,7 34,4

Köp av huvudverksamhet 34,3 33,5 38,0

Avskrivn/internränta 14,9 17,6 18,4

Övriga kostnader 108,9 80,7 77,1

Summa kostnader 205,7 176,5 167,9

Nettokostnader 40,6 50,8 59,6

Budgetavvikelse 46,7 47,1 37,1

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 85 75 62 62
Trafikbelysning 

Per styck,  
exl kapitaltjänst, kr 696 610 727 916

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 8,1 9,1 -1,0
Miljösamordning 1,4 0,9 0,5
Miljö och Hälsoskydd 4,7 5,2 -0,5

Mark och Bostad 0,3 -35,2 35,5
Plan och Bygglov 2,5 -3,5 6,0
Trafik 70,3 64,0 6,3
Summa 87,3 40,6 46,8

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 0,1 0,0 0,1
Mark och Bostad 1,5 0,8 0,7
Miljö och hälsoskydd 0,5 0,0 0,5

Trafik 161,8 28,0 133,8
Summa 163,9 28,8 135,1

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

35,5 mnkr. Det berodde främst på slutredovisning av 
exploateringsprojekt. Plan- och bygglovsverksamheten 
redovisade även den ett överskott på 5,9 mnkr på grund 
av ökade intäkter, vakanta tjänster samt förskjutning av 
kostnader för arbetet med en ny översiktsplan. 

Trafikverksamheten visade ett överskott på 6,2 mnkr som 
delvis berodde på framskjutna investeringsprojekt. 

Verksamheten ledning- och administration samt miljö- 
och hälsoskyddsverksamheten redovisade ett underskott 
om sammanlagt 1,5 mnkr. Underskottet berodde på 
ökade personal- och rekryteringskostnader.

INVESTERINGSANALYS
De totala utgifterna för investeringar uppgick till 121,5 
mnkr. Det var ett överskott om 260,5 mnkr jämfört med 
budget. Överskottet berodde till stor del på tidsför-
skjutningar och fördröjningar av projekt som en följd av 
överklaganden och tillkommande utredningar. 

De största projekten i trafikverksamhetens budget 
projekterades och samfinansierades med vattenverksam-
heten. Det gällde exempelvis va-anslutningar och kapa-
citetshöjande åtgärder i vägnätet vid Mölnlycke fabriker 
och projekteringen och upphandlingen av muddring  
av Mölndalsån. 

Anläggning av ny infrastruktur i anslutning till två kvar-
ter i Landvetter centrum påbörjades under året. Viaduk-
ten vid Mölnlyckemotet renoverades med bland annat 

nytt ytskikt och ny belysning. Kommunen utökade och 
iordningsställde även en befintlig parkeringsyta med fler 
parkeringsplatser nära Mölnlycke fabriker.

Exploatering 
Exploateringen redovisade ett överskott om knappt 40 
mnkr för 2019. Enebacken etapp ett i Mölnlycke, med 
64 bostäder, slutredovisades med en vinst på 4 mnkr. 
Roskullen i Hindås med totalt 36 bostäder slutredovisade 
med en vinst på 3,7 mnkr. 

I Stenbrottet i Mölnlycke uppfördes 118 lägenheter och 
10 radhus inklusive bullerskydd och trafiksäkerhetshöjan-
de åtgärder. Projektet redovisade en vinst på 0,8 mnkr. 

Verksamhetsmark av två projekt i Björröd och Hindås in-
dustriområde delredovisade sammanlagt 31 mnkr enligt 
2019 års bokslut.

Framtiden
Det råder fortfarande osäkerhet om vilken sträckning den 
planerade tågförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
får genom kommunen. Enligt uppgift kan det dröja till 
2021 innan förutsättningarna för det nya spårens drag-
ning och trafikering blir fastställda.

Trafikeringen på banan, antalet stationslägen och 
byggstart påverkar kommunens arbete med bland annat 
fördjupad översiktsplan för Landvetter södra såväl som 
den kommande översiktsplanen för hela kommunen. 

Det finns knappt 2 000 bostäder i pågående detaljplaner. 
Under 2020 och 2021 startas tillräckligt många detaljpla-
ner för att säkerställa en god tillgång på planlagd mark 
för verksamheter och bostäder. Det ger förutsättningar 
för att nå kommunens tillväxtmål på 1,5 procent fler 
invånare per år. 

För att klara den önskade befolkningsutvecklingen i 
kommunen är det helt nödvändigt att vattenförsörjning-
en säkras. Under de närmaste åren byggs överförings-
ledningar, en högreservoar och en intagsstation som 
ansluter till det nya vattenverket i Hindås. n
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Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 2 2 2 2

Insamlad mängd  
matavfall (ton) 1 352 1 362 1 435 1 396
Hushållsavfall till förbränning 
(kg per invånare) 133 133 134 134
Kostnadstäckningsgrad, 
(procent) 94 97 107 98

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 1,5 1,3 0,3
Summa 1,5 1,3 0,3

Årets viktigaste händelser
Förra året deltog avfallsverksamheten mer aktivt i 
kampanjer som uppmuntrar till mer utsortering av 
matavfall. Ett förslag till en ny avfallsplan som ska gälla 
mellan 2021 och 2030 togs fram tillsammans med övriga 
gr-kommuner. Planen innehåller övergripande mål och 
åtgärder för att minska och ta hand om avfall.

Byggnation av återbrukshuset Paviljongen på Bråta 
återvinningscentral startade. Syftet är att underlätta för 
besökare att återanvända och återvinna grovavfall.

Uppföljning av grunduppdrag 
Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med att 
bidra till avfallsminimering och återanvändning genom 
bland annat informationsinsatser och medverkan i olika 
projekt. 

Verksamheten fokuserade 2019 på att säkerställa en 
kostnadseffektiv och väl fungerande sophämtning i kom-
munen. Kvaliteten i verksamheten säkerställdes genom 
regelbundna avstämningar med berörda insamlingsen-
treprenörer, med mottagningsanläggningar för avfallet 
samt med övriga samarbetspartners.

Ekonomi
DRIFTANALYS  
Verksamheten avfall visade en negativ nettoavvikelse på 
2,0 mnkr. Det beror delvis på en ökning av kostnader för 
insamling av hushållsavfall samt fler besök på återvinnings-
centraler utanför Härryda kommun, jämfört mot budget. 

Kostnader som härrör från 2018 och blivit bokförda år 
2019 bidrar med en kostnadsökning på cirka 0,5 mnkr. 

Ökat samarbete kring minskat avfall 
Verksamheten fokuserade 2019 bland annat på att säkerställa en kostnadseffektiv och väl fungerande 
sophämtning i kommunen. Under året arbetade avfallsverksamheten tillsammans med övriga 
kommuner inom göteborgsregionen också fram ett förslag till en ny avfallsplan.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  AVFALL 

Uppdragsbeskrivning
Avfallsverksamhetens uppdrag är att ansvara för 
insamling, transport och återvinning av avfall. Den 
ansvarar även för att ta hand om och transportera 
vidare, det hushållsavfall som uppkommer i kommunen 
och som inte faller under producentansvaret.

Årets resultat redovisas mot resultatfond, vilken efter 
justering uppgick till -1,5 mnkr.

INVESTERINGSANALYS  
Avfallsverksamhetens totala utgifter för investeringar 
2019 uppgick till 1,2 mnkr jämfört med budgeten på 1,5 
mnkr. Inköp av sopkärl blev dyrare än budget, eftersom 
dessa inte ingått i den nya upphandlingen. Byggnation av 
återbrukshuset påbörjades.  

Framtiden
2020 ska återbrukshuset Paviljongen byggas färdigt. 
Verksamheten kommer att ha ett ännu större fokus på att 
öka andelen grovavfall som lämnas för återvinning och 
återanvändning. 

Vidare kommer verksamheten att upphandla ett nytt 
inpasseringssystem till återvinningscentralen. Det nya 
systemet kommer att vara körkortsbaserat. n

Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 34,6 32,3 30,9

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 34,6 32,3 30,9

Personalkostnader 1,3 1,3 1,2

Köp av huvudverksamhet 32,2 28,9 24,6

Avskrivning/internränta 1,2 1,2 1,2

Övriga kostnader 1,9 1,9 1,9

Summa kostnader 36,6 33,3 28,8

Nettokostnader 2,0 1,0 -2,1

Budgetavvikelse -2,0 -1,0 2,0

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 0,0 2,0 -2,0
Summa 0,0 2,0 -2,0
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Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 71,7 69,7 66,0

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 71,7 69,7 66,0

Personalkostnader 13,4 12,3 11,4

Köp av huvudverksamhet 18,5 19,2 19,4

Avskrivn/internränta 20,3 19,8 16,1

Övriga kostnader 17,4 8,7 16,6

Summa kostnader 69,6 60,0 63,5

Nettokostnader -2,1 -9,7 -2,5

Budgetavvikelse 2,0 3,7 2,3

Årets viktigaste händelser
Detaljplanen för Iberovägen i Hindås antogs under året 
vilket möjliggör projektering och byggandet av det nya 
vattenverket. Kommunfullmäktige beslutade att verk-
samheten för vatten, avlopp och avfall ska bolagiseras 
som ett helägt kommunalt bolag. 

Årets nederbörd har legat inom den normala tillrinning-
en av vatten till vattentäkterna och innan sommaren har 
Mölndals stad utökat sitt ledningsnät för att möjliggöra 
en högre dricksvattenleverans till kommunen. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Under året har anläggandet av nya överföringsledning-
ar mellan Landvetter och Hindås påbörjats. Bygget av 
intagsstationen på Bocköhalvön med sjöledningar och 
högreservoaren har också påbörjats och är tillsammans 
med överföringsledningarna en del av arbetet kring det 
nya vattenverket vid Västra Nedsjön. Hela projektet 
planeras vara klart under senare delen av 2022. 

Ekonomi
DRIFTANALYS  
Verksamhetens redovisar ett överskott på 1,9 mnkr myck-
et tack vare till den milda vintern med mild tjäle. En del 
personalkostnader har bokförts på projekt och belastar 
därför inte verksamhetens driftbudget. Årets resultat re-
dovisas mot resultatfond, vilken nu uppgår till 11,6 mnkr

INVESTERINGSANALYS
VA och avloppsverksamheten största projekt är investe-
ringar i det nya vattenverket vid Västra Nedsjön, med 

tillhörande överföringsledningar. Byggnation har på-
börjats under slutet av 2018. Projektet fortlöper på bred 
front och arbete pågår längs med hela sträckan mellan 
Landvetter, Hindås och de olika delprojekten i Hindås. 
Budgeten för projektet 2019 uppgår till 113 mnkr varav 
64,5 mnkr använts under året. Projektet beräknas färdig-
ställas december 2022 till ett belopp om 547 mnkr. 

Framtiden
Vattenverket i Hindås och överföringsledningar mellan 
kommunens östra och västra delar ska byggas ut för att 
komplettera och säkra framtida vattenförsörjning. Kom-
munen kommer att uppdatera och anta vattenskyddsom-
rådet och föreskrifter för att säkerställa råvattnets kvalitet 
och skydd vid Västra Nedsjön. 

Arbetet med förutsättningar för bolagiseringen av verk-
samheten kommer att prägla 2020. Det är av stor vikt att 
alla viktiga delar utreds för att bolagiseringen ska kunna 
genomföras enligt kommunfullmäktiges beslut. n

Antagen detaljplan skapar förutsättningar
Under 2019 redovisar VA ett överskott på 1,9 mnkr som följd av den milda vintern. Under året har 
nya steg tagits för att realisera vattenverket i Hindås, där detaljplanen antagits och viktiga delprojekt 
har startats. 2020 präglas av förberedelser för verksamhetens bolagisering och arbetet med det nya 
vattenverket fortsätter på bred front.

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 21 19 19 19

Rörlig avgift, kr/m³ 25 24 24 23

Försålt vatten, kr/m ³ 36 34 38 40

Kostnadstäckningsgrad, % 103 116 104 92

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

VA 0,0 -2,0 2,0
Summa 0,0 -2,0 2,0

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

VA 216,9 91,4 125,5
Summa 216,9 91,4 125,5

Uppdragsbeskrivning
Verksamhetens uppdrag är att producera och 
distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt 
avleda dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy. 

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  VATTEN 
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Härryda kommun arbetar aktivt med exploatering av 
mark för bostäder. Enheten säkerställer också tillgången 
på mark för infrastruktur och verksamhetsetableringar. 
Förra året pågick 22 mark- och bostadsprojekt, varav tre 
slutredovisades och två delredovisades. 

Tillsammans med politiska representanter upprättar och 
reviderar förvaltningen årligen kommunens bostadsför-
sörjningsprogram. Programmet redovisar, exploaterings-
områden, antal bostäder som planeras att byggstarta, tid 
för byggstart och typ av bostad. Kommunstyrelsen beslu-
tar om att detaljplaner ska starta, avrop av upphandlingar 
och typen av tilldelningsförfarande för bostadsmark. Lö-
pande inkomster och utgifter för pågående exploaterings-
projekt redovisas och bokförs i balansräkningen som en 
tillgång eller skuld. Del- och slutredovisningar av vinst 
och förlust i varje projekt bokför i resultatet för året. 

Projekt jämnt spridda över kommunen
I Björröds industriområde där merparten av mark är såld, 
startade en utbyggnad av gata fram till de återstående 

industritomterna. I Fagerhult i Hindås startade anlägg-
ning av en ny gata och VA i en detaljplan för en ny skola 
och sex småhustomter. I centrala Mölnlycke påbörjades 
genomförandet av nya bostäder på Idrottsvägen, vilket 
innefattade rivning av en förskola. Även i Landvetter 
centrum startade infrastrukturarbete och byggnation av 
bostäder i kvarter 2 Landevi, Förra året startade även 
planarbetet för bostäder i Enebacken etapp 2 i Mölnlycke 
och en detaljplan för verksamhetsmark i Mölnlyckemotet 
ställt ut på samråd. 

De samlade utgifterna översteg inkomsterna med 131,5 
miljoner kronor i bokslutet. Fem projekt del- eller slutre-
dovisades med en samlad vinst på 39,5 miljoner kronor. 
De projek¬t med högsta bokförda värden var Landvetter 
Södra, Landvetters Backa och Bårhults industriområde. I 
de två sistnämnda pågår markförsäljning. I takt med mark-
försäljning, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättning 
betalas in minskar det bokförda värdet. Vid slutredovisning 
förväntas inkomsterna överstiga utgifterna. n

Både bostäder och verksamheter i fokus

Bocköhalvön. Detaljplaneläggning 
och gatukostnadsutredning pågår. 

Björkelidsvägen. Detaljplanen fick 
laga kraft sommaren 2017. Byggnatio-
nen av bostäder i flerbostadshus om 
72 lägenheter samt radhus om 9 ägan-
derätter bygg-startade våren 2019. 

Enebacken etapp 1: Första etappen 
med 18 radhus och 46 lägenheter i 
flerbostadshus färdigställdes hösten 
2016 och slutredovisades förra året. 
Detaljplanearbete för etapp 2 pågår. 

Hindås nya skola. Detaljplane- 
läggning pågår för en skola med 
planerad skolstart hösten 2021, och 
6 villatomter pågår. Utbyggnad av en 
gata, VA och skola pågår.

Idrottsvägen. Detaljplanen fick laga 
kraft sommaren 2019. Området be-
räknas innehålla cirka 200 bostäder, 
en förskola och kommersiella lokaler. 
Byggnation av breddad gata, VA och 
bostäder startar 2020. 

Landvetters Backa. I östra Backa är 
infrastrukturen utbyggd och byggna-
tion av bostäder pågår. Detaljplanen 
innehåller tomter för verksamheter, 
flerbostadshus med 69 lägenheter 
samt 53 stycken småhus. Detaljplanen 
för västra Backa har fått laga kraft och 
byggstarten är beräknad till 2022. 

Landvetter centrum. Detaljplanen 
för kvarter 2 och 3 har fått laga kraft, 
byggstarten för bostäder i kvarter 2 
inleddes 2019. Detaljplanearbete för 
kvarter 4-6 pågår. 

Landvetter Södra. Kommunen 
fortsatte med den fördjupade över-
siktsplanen för området. Ett särskilt 
utvecklingsbolag bildades 2018. En 
överenskommelse med exploatörer i 
ett konsortie tecknades år 2019. 

Roskullen i Hindås. Slutredovisas 
2019. Våren 2019 var 24 trygghets-
lägenheter och 12 bostadsrättslägen-
heter i flerbostadshus inflyttnings-
klara. 

Stenbrottet. Slutredovisades 2019 
efter att de 10 senast byggda 
radhusen var inflyttningsklara 2019. 
År 2018 blev 36 hyresrätter och 82 
bostadsrätter färdiga. 

Solåsen i Hindås. Detaljplanelägg-
ningen är pausad. I området planeras 
en blandad bebyggelse med olika 
upplåtelseformer. 

Säteriet, särskilt boende. Detaljpla-
nen fick laga kraft vid 2019 års 
slut. Skriv Byggstarten för ett 50-tal 
platser i särskilt äldreboende och 
mellan 80-100 bostäder i flerfamiljs-
hus beräknas starta 2020. 

Alberts väg. Exploatörsdriven 
detaljplan i Björröd i Landvetter. 
Detaljplanen innehåller cirka 250 
bostäder i småhus och flerbostads-
hus. Detaljplanen beräknas antas av 
kommunstyrelsen under våren 2020. 
Därefter följer byggstart för en ny 
gata och VA. 

Säteriet (Förbo). Exploatörsdriven de-
taljplan för bostäder i Mölnlycke, Råda 
Säteri. Områdets planeras att förtätas 
med cirka 300 bostäder. Detaljplanen 
beräknas antas av kommunstyrelsen 
våren 2020. Enligt exploatörens 
preliminära tidsplan ska inflyttningen i 
bostäderna ske år 2023. 

Valborgs kulle. Detaljplanen 
innehåller cirka 250 bostäder 
8(varav ca 50 på kommunens mark), 
utökning av befintlig skola och en 
idrottshall och är ett samarbete 
mellan kommunen och två privata 
fastighetsägare. Planen väntas starta 
våren 2020. 

Wendelstrand (Bråta bergtäkt). 
Explo¬atörsdriven detaljplan mellan 
Mölnlycke och Landvetter. I området 
planeras cirka 750 bostäder och lokaler 
för verksamheter och kommunal servi-
ce. Detaljplanen beräknas antas våren 
2020. Enligt exploatörens tidsplan ska 
bostadsinflyttningen ske 2022.

Aktuella exploateringsprojekt 
Under 2019 pågick 22 projekt varav tre slutredovisades och två delredovisades.

Airport City. Detaljplanearbete och 
utbyggnad av gata, vatten och avlopp 
i etapper. Härryda kommun äger cirka 
220 000 kvadratmeter (kvm) byggbar 
mark i etapp 4, norr om flygplatsmotet.

Björkåsen. Cirka 19 000 kvm 
industrimark har sålts av kommunen. 
Resterande mark, cirka 27 000 kvm är 
exploaterad av en privat markägare. En 
förskola finns inom detaljplaneområdet. 

Björröds industriområde. Delredovi-
sas 2019. Försäljning av industrimark 
pågår, totalt inom Björrödsområdet 
finns cirka 35 000 kvm mark tillgäng-
ligt. Området lämpar sig för såväl 
större som mindre etableringar. 

Bårhults företagspark. Ut¬byggnad 
gata och kommunalt vatten och av-
lopp färdigställt våren 2018. Cirka 140 
000 kvm planlagd industrimark för 
verksamhetsetableringar, varav runt 
46 000 kvm återstår till försäljning. 

Hindås industriområde. Delredovisa-
des 2019. Försäljning pågår och cirka 
20 000 kvm mark finns tillgängligt för 
försäljning. 

Mölnlyckemotet. Detaljplanen ställ-
des ut på samråd hösten 2019 och 
beräknas att ställas ut för gransk-
ning under våren 2020. Området 
beräknas innehålla runt 30 000 kvm 
industrimark.

INDUSTRIMARK MARK FÖR BOSTÄDER

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

EXPLOATERING AV MARK OCH BOSTÄDER
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Årets viktigaste händelser
Städservice har under året genomfört en effektivisering av 
organisationen som ekonomiskt inneburit en besparing 
med 5 mnkr jämfört med 2018 års budget. Matsvinnet har 
minskat med 20 procent sedan mätningarna påbörjades 
under 2014 och 2015. Under hösten har byggnationen av 
Wallenstam arena i Mölnlycke fabriker påbörjats.  

Uppföljning av grunduppdrag
Grunduppdragen för sektorns respektive funktioner bedöms 
vara uppfyllda.

Införandet av ett nytt ärendehanteringssystem inom fastig-
hetsfunktionen har medfört en kvalitetsökning eftersom det 
ger en bättre styrning och uppföljning av alla de ärenden 
som rapporteras in från olika verksamheter. Miljöarbetet har 
fokuserat på avveckling av oljepannor och farliga kemikalier. 
Förbrukningen av gummigranulat till kommunens konstgräs-
planer har minskat samtidigt som andelen miljöbilar ökat.

IT-funktionen har fortsatt att rulla ut Office 365 vilket 
medfört att fler medarbetare har tillgång till moderna och 
effektiva IT-verktyg som underlättar samarbete. Tre större 
driftstörningar under 2019 påverkade tillgängligheten till 
kommunens verksamhetssystem.

Under året har matsvinnet minskat med 20 procent jämfört 
med vad det var när det började vägas vilket är något bättre 
än planerat. Inom äldreomsorgen påbörjades ett förbätt-
ringsarbete ”bra måltider för äldre”, ett kvalitetshöjande 
arbete i samarbete med omvårdnadspersonalen där man 
fokuserar på individens behov.

Städservice genomförde en kostnadseffektivisering som 
har resulterat i en större besparing än budgeterat, samtidigt 
som kvaliteten inte påverkats negativt. Sjukfrånvaron har 
minskat under året och medarbetarenkäten visar på en 
generellt hög nöjdhet.

Fokus för säkerhetsfunktionen har varit att skapa ökad 
trygghet i de centrala delarna av Landvetter och Mölnlycke 

genom bland annat extra väktarinsatser vid några tillfällen.  
Polisen har fortsatt en relativt hög närvaro i framför allt 
Mölnlycke och Landvetter och samarbetet mellan polisen 
och förvaltningen fungerar väl.  Den samlade bedömningen 
är också att förvaltningen under året ökat sin förmåga att 
hantera olika typer av samhällsstörningar.

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Sektorn redovisar en nettokostnad på 20,3 mnkr vilket mot-
svarar ett överskott med 1,8 mnkr. Det förekommer både 
positiva och negativa budgetavvikelser inom sektorns olika 
funktioner. Effektivisering av städorganisationen, en för-
skjutning från drift- till investeringsredovisningen avseende 
underhåll av kommunens fastigheter samt vakanta tjänster är 
några av de större orsakerna till sektorns överskott.

Underskott belastar också några av sektorns funktioner. 
Framför allt har stängningen av ett antal förskoleavdelningar 
under hösten till följd av färre barn lett till lägre intäkter 
för sålda måltider. Kostnaderna har inte gått ner i samma 
omfattning då en viss grundbemanning i köken krävs trots 
färre avdelningar.

Sektorns intäkter har ökat med 13 procent jämfört med 
föregående år vilket främst härrör till den omorganisation 
som bland annat innebar att före detta fritid-förening 
flyttades till sektorn för utbildning och kultur från och 

Under hela 2019 har sektorns haft internt arbete kring kundbemötande som en röd tråd. Under 
året slutförde städservice ett effektiviseringsarbete med en besparing på 15 procent som resultat. 
Kvaliteten har inte påverkats negativt och medarbetarna är nöjda. 

Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens 
servicesektor. Uppdraget är att tillhandahålla intern 
service inom fastighet, städ, måltider, IT och säkerhet. 
Sektorn arbetar också med kontorsservice i kommun-
husen, posthantering, kontaktcenter, fordonscentral, 
konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, 
krisledning, samt drift, skötsel och underhåll av kom-
munala fritidsanläggningar, gator och grönytor.

t

Effektivisering 
och fokus på 
kundbemötande
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Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 445,1 395,2 380,4

Bidrag 7,2 6,1 4,4

Summa intäkter 452,2 401,3 384,8

Personalkostnader 155,5 154,0 145,5

Köp av huvudverksamhet 0,2 0,5 3,3

Avskrivn/internränta 117,8 116,1 109,2

Övriga kostnader 199,0 192,6 183,0

Summa kostnader 472,5 463,2 441,0

Nettokostnader 20,3 61,9 56,2

Budgetavvikelse 1,8 5,2 6,6

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 4,1 4,6 -0,5

Fastighet 2,4 1,8 0,6

IT 5,4 5,2 0,1

Måltidsservice -0,5 0,5 -1,0

Service 6,9 5,9 1,1

Städservice 0,8 -0,8 1,6
Säkerhet 2,9 3,0 -0,1

Summa 22,0 20,3 1,8

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 0,1 0,1 0,0

Fastighet 164,1 66,4 97,7

IT 8,8 3,0 5,8

Måltidsservice 0,5 0,0 0,5

Service 16,2 8,2 8,1

Städservice 0,5 0,2 0,3

Summa 190,2 77,9 112,3

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 310 312 323 319

Förvaltad yta, m2 215 834 218 489 208 972 200 833

- varav hyrda lokaler 24 114 23 269 19 314 21 387

Area per kommuninv, m2 6 6 6 5

Bruttokostnad  
per kommuninv, kr 5 534 5 142 5 054 4 750

Städad area, m2 145 823 143 064 141 000 135 355

med årsskiftet. Som en följd av denna har kostnaderna för 
fritidsanläggningar internfakturerats vilket lett till högre 
intäkter för sektorn. De stigande intäkterna beror också på 
höjda internpriser för måltider och hyror samt volym- 
ökningar inom framför allt fastighet.

De totala kostnaderna är två procent högre än år 2018. 
Förutom löneökningar beror detta i huvudsak på volym- 
ökningar. Samtidigt har omorganisationen som beskrivits 
ovan inneburit att vissa kostnader inte längre bokförs på 
sektorn, exempelvis föreningsbidrag.

INVESTERINGSANALYS 
Sektorns investeringsutgifter uppgår till 77,9 mnkr vilket 
motsvarar ett överskott med 112,3 mnkr. Detta är framför 
allt en konsekvens av tidsförskjutningar för ett antal bygg-
projekt inom fastighet där överskottet uppgår till 97,7 mnkr. 
Detta gäller främst Wallenstam Arena i Mölnlycke där 65,6 
mnkr av årets budget inte använts då byggstart försenats 
på grund av överklagad detaljplan. För projektet som avser 
utveckling av Råda säteri redovisas 8,1 mnkr i lägre utgifter 
än budgeterat då tidplanen inte överensstämmer med bud-
get. Fördelaktig upphandling avseende Pinntorps idrottshall 
samt mindre återstående arbeten innebär ett överskott på 5,2 
mnkr. Renovering av Pixbo förskola har uteblivit vilket gjort 
att budgeten på 5,0 mnkr inte använts, istället ingår ett min-
dre anslag för renovering av taket i kommande budget/plan. 

Några projekt har också gått med underskott. Exempelvis 
ombyggnad av kök och matsal på Lunnaskolan där tillkom-
mande arbeten har inneburit utgifter som inte är budgetera-
de. Samma sak gäller för Näckrosvägens stödboende. Upp-
rustning av Ekdalaskolans skolgård blev 1,8 mnkr dyrare än 
budgeterat, främst på grund av mer omfattande markarbeten 
än beräknat.  Upprustningen omfattar bland annat trygghets-
bejakande åtgärder då gården ligger i en del av Mölnlycke 
centrum där skadegörelse tidigare skett i hög grad.

IT redovisar ett överskott på 5,8 mnkr vilket främst beror på 
tidsförskjutningar, exempelvis när det gäller ny telefoniplatt-
form, datacenter och kommunens servermiljö. Avvikelsen beror 
också på lägre behov av verksamhetsspecifika IT-investeringar.

Överskottet på 8,1 mnkr inom service beror framför allt på 
fördelaktig upphandling avseende byte av konstgräsmatta 
vid Mölnlycke idrottsplats, lägre investeringsbehov gällande 
inventarier i Pinntorps idrottshall samt att den planerade 
upphandlingen av en lastbil uteblivit. Anslaget för näridrotts-
plats samt upprustning av ridstigar, spår och leder har inte 
använts fullt ut som en följd av omplanering.

Framtiden 
Under 2020 kommer sektorn fortsätta arbetet med kund- 
bemötande och kostnadseffektivitet. Städservice lyckade 
effektivisering utgör ett gott exempel som andra verksamheter 
inom sektorn kan ta efter. Samtidigt ska effektiviseringar 
klaras av utan att kunden upplever en försämrad kvalitet i de 
tjänster som levereras.  En fortsatt utmaning är att hantera 
kundernas ökande behov av service inom bland annat IT utan 
att öka kostnaden för de tjänster som funktionen levererar. n
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Årets viktigaste händelser
2019 var ett händelserikt år för sektorn och präglades av 
spännande projekt såväl som av organisationsförändring-
ar och anpassningsarbeten inför framtiden

Utbildningsverksamheterna i Härryda kommun uppvisar 
fortsatt goda resultat. Måluppfyllelsen inom grundskola 
och gymnasium är hög i relation till riket och brukarna 
är  generellt nöjda. Sektorn har under året arbetat med 
att planera och anpassa verksamheterna för en minskad 
budgetram kommande år. Antalet barn i förskoleålder 
fortsätter att minska vilket lett till beslut om stängning  
av två förskolor. Från och med 2020 kommer vuxen- 
utbildningen att ingå i sektorn för socialtjänst och den 
nya verksamheten Härryda framtid. 

Den turnerande världsutställningen Bordercrossing från 
Reggio Emilia – med fokus på naturvetenskap, digitali-
sering och estetik – visades i kommunen. Bland det stora 
antalet besökare fanns såväl lärare från kommunens egna 
förskolor som från andra kommuner och universitet. 

Utställningen har skapat förutsättningar för pedagoger 
att ytterligare höja kvaliteteten i undervisningen. 

Inför att barnkonventionen blir lag 2020 har sektorn ar-
betat med att höja personalens kompetens på barnrätts-
området. Ett ungdomsråd och en grupp barnrättsambas-
sadörer har tillsatts. Sektorn har också arbetat med de 
globala målen i projektet Tillsammans för Agenda 2030. 

Från och med den 1 januari 2019 ingår fritid ungdom och 
föreningsservice i verksamheten kultur och fritid. I samråd 
med föreningsliv och politik har föreningsservice inlett en 
översyn av taxor och bidrag. Den offentliga konsten har 

Goda resultat och spännande projekt
Hög nöjdhet och god måluppfyllelse kännetecknar sektorn och Härryda kommuns skolor har 
höga ambitioner. 2019 blev ett spännande år när både världsutställningen Bordercrossing och 
konstprojektet Artscape Saga genomfördes i kommunen.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING OCH KULTUR

Uppdragsbeskrivning
Sektorn omfattar förskola, grundskola, gymnasium, 
vuxenutbildning, kultur och fritid samt verksamheten 
utveckling och flerspråkighet. Mål och uppdrag finns 
i internationella, nationella och lokala styrdokument 
samt i lagar och förordningar.
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uppmärksammats genom tre olika muralmålningar runt-
om i kommunen via Artscape-projektet. Karin Carlsson, 
präst i Råda församling fick kommunens allra första hbtq-
pris för sitt arbete med jämställdhet och mångfald. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Förskoleverksamheten har under året arbetat 
framgångsrikt med två gemensamma inriktningar, 
dels att utveckla barnens lärmiljöer och undervisning 
och dels att synliggöra och beskriva det barnen får 
ut av verksamheten. Grundskolan har fortsatt hög 
måluppfyllelse gällande behörighet till gymnasiet och 
meritvärden i årskurs 9. Skillnaden mellan kommunens 
skolor är dock alltför stora, varför en del insatser riktas 
till enskilda skolor för att kompensera för skillnader i 
elevernas förutsättningar. Tidiga och riktade insatser 
är viktiga och bedömningsstöd används redan i 
förskoleklass för att uppmärksamma elever i behov av 
anpassning och stöd. 

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och 
andelen elever som klarat examen har ökat sedan 2018 på 
både de yrkesförberedande och de högskoleförberedande 
programmen. En elevhälsoplan har utvecklats som stöd 
för att ta fram extra anpassningar och särskilt stöd i syfte 
att gynna elevers psykiska hälsa och främja närvaron. 
Vuxenutbildningen har god måluppfyllelse. Elever-

nas betyg ligger strax över riksgenomsnittet i samtliga 
utbildningsformer som verksamheten bedriver. Andelen 
elever som efter avslutad yrkesutbildning går vidare till 
arbete är fortsatt hög. Yrkeshögskolan har under 2019 
haft igång totalt sex utbildningar inom skolformen. 
Trenden är fortsatt att den goda arbetsmarknaden ger 
färre sökande till varje utbildningsplats. 

Kulturskolan har under året bedrivit verksamhet i alla 
kommundelar. Kulturhusen och närbiblioteken bjöd in 
till cirka 500 tillfällen av konserter, föreläsningar, teater 
och film med mera riktade till såväl barn som vuxna. 
Fritid ungdom har arbetat relationsskapande på sju 
olika mötesplatser, till exempel Musikens hus, Studio 13 
och Studio 11.  I samverkan med kulturverksamheten 
genomförde Fritid ungdom också aktiviteter under 
loven, bland annat lägerverksamhet.

Utveckling och flerspråkighet har arbetat med att ta fram 
en gemensam elevhälsoplan som ska stärka kvaliteten och 
likvärdigheten på grundskolorna. I samverkan med sek-
torn för socialtjänst genomförs projekt i syfte att erbjuda 
tidigt stöd till barn och familjer. Kompetenshöjande in-
satser och aktiviteter har planerats och genomförts utifrån 
olika behov. Under 2019 bildades även ett ungdomsråd. 
För att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen 
genomfördes flera olika kompetensutvecklingsinsatser. 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING OCH KULTUR
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Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
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Ekonomi 
DRIFTANALYS
Sektorn visar ett underskott om 6,6 mnkr, vilket mot-
svarar en avvikelse om en halv procent av sektorns totala 
budget. 

Förskolan visar ett överskott om 4,8 mnkr. Detta är en 
förbättring jämfört med prognoserna under året, vilket 
beror på att enheterna lyckats bättre med anpassning 
till budget och barnantal än väntat. Det var cirka 60 fler 
barn än budgeterat i kommunal förskola, bland annat 
på grund av att efterfrågan på omsorg har ökat. Grund-
skoleverksamheten visar totalt ett underskott om 13,2 
mnkr. Drygt hälften av underskottet beror på att flera 
grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi. Resterande 
underskott förklaras av fler elever i grundskola än budge-
terat samt ökade kostnader för skolskjuts. För att komma 
i balans på alla skolenheter har ett resursplaneringsverk-
tyg införts på samtliga skolor under 2019. 

Gymnasieverksamheten totalt, Hulebäcksgymnasiet 
inklusive köpta och sålda platser, visar en negativ bud-
getavvikelse om 3,5 mnkr. Underskottet beror på att 
verksamheten köpt fler gymnasieplatser. Hulebäcksgym-
nasiet tillsammans med Hulesär visar ingen avvikelse. 
Vuxenutbildningens överskott om 2,3 mnkr förklaras av 

lägre kostnader för köpta komvuxplatser, kostnadseffek-
tiva yrkesvuxutbildningar samt högre intäkter för sfi. 
Yrkeshögskolan visar däremot ett underskott till följd 
av färre utbildningsplatser och därmed lägre intäkter. 
Verksamhetens möjlighet till omfördelning av resurser 
inom de olika skolformerna skapar en flexibilitet och gör 
att verksamheten har kort omställningstid. 

Utveckling och flerspråkighet visar ett överskott om  
1,6 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter för 
externfinansierade projekt och statsbidrag men också på 
lägre kostnader för personal som en effekt av kommande 
års budgetanpassning. Kultur- och fritidsverksamheten 
samt sektorledning visar också ett överskott om totalt 
1,4 mnkr. Överskottet förklaras framförallt av vakanta 
tjänster som nu är tillsatta. 

Jämfört med 2018 års bokslut har kostnaderna ökat med 
sex procent, vilket till största del förklaras av elevökning 
inom grundskole- och gymnasieverksamheten samt löne-
ökningar och fler köpta platser.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott om 6,6 mnkr, vilket beror 
på tidsförskjutningar framförallt gällande utrustandet av 
nya skolor. 
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Framtiden 
Härryda kommun har en ambition att erbjuda såväl 
Sveriges bästa skola som att vara Sveriges bästa 
näringslivskommun. Vi vill fortsätta att vara en attraktiv 
kommun för att öka inflyttning och etablering av nya 
verksamheter. Det ställer krav på att vi kan erbjuda bra 
förskolor och skolor, ett rikt och varierat kulturutbud, 
goda fritidsmöjligheter och en god service. För att gå 
från bra till bäst inom grundskola behöver verksamheten 
fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet, 
arbetsmiljön samt skapa effektiva organisationer och 
arbetssätt. 

Sektorns framtida utmaningar ligger i 
kompetensförsörjning, digitalisering och ekonomi. 
Fortsatt brist på utbildade pedagoger kräver nytänkande 
och kreativa lösningar och det sämre ekonomiska 
utgångsläget innebär krav på prioritering och 
anpassning. Eftersom verksamheterna inom sektorn 
levererar generellt goda resultat, är välfungerande och 
relativt stabila, finns goda förutsättningar för detta 
arbete. n

Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 170,7 167,1 167,7

Bidrag 87,0 89,0 86,3

Summa intäkter 257,7 256,0 254,0

Personalkostnader 885,9 858,7 801,3

Köp av huvudverksamhet 248,9 203,6 197,0

Avskrivn/internränta 14,9 14,5 14,1

Övriga kostnader 361,6 348,7 345,1

Summa kostnader 1 511,3 1 425,5 1 357,5

Nettokostnader 1 253,6 1 169,5 1 103,5

Budgetavvikelse -6,6 -13,4 5,8

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 1 476 1 529 1 457 1 425

Förskola

Inskrivna barn  
i kommunal verksamhet 2171 2 225 2 210 2 275

Bruttokostnad  
per inskrivet barn, tkr 132 135 130 122

Avgiftsfinansieringsgrad, % 7 7 7 7

Grundskola

Elever i kommunal grund-
skola inkl förskoleklass 5 196 5 196 5 014 4 803

Nettokostnad  
i tkr/ invånare, 6–15 år 103 98 95 91

Gymnasium

Antal elever på  
Hulebäcksgymnasiet 1 716 1 716 1 789 1 799
varav från andra kommuner 1 047 1 021 1 047 1 055

Vuxenutbildning

Heltidsläsande elever i 
gymnasial vuxenutbildning 200 182 166 205

Undervisningskostnad per 
heltidsläsande elev, tkr 30 31 31 27

Kultur

Andel aktiva låntagare i 
biblioteken % 37 37 38 40

 

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 13,3 12,3 1,0

Förskoleverksamhet 304,8 300,0 4,8

Grundskoleverksamhet 614,7 627,9 -13,2

Gymnasieverksamhet 159,7 163,2 -3,5

Vuxenutbildning 23,9 21,6 2,3

Kultur och fritid 94,5 94,1 0,4

Utveckling och flerspråkighet 36,0 34,5 1,6

Summa 1 247,0 1 253,6 -6,6

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 0,1 0,0 0,1

Förskoleverksamhet 2,7 1,5 1,2

Grundskoleverksamhet 9,0 6,1 2,9

Gymnasieverksamhet 2,2 1,5 0,6

Vuxenutbildning 0,1 0,1 0,0

Kultur och fritid 2,0 0,9 1,1

Utveckling och flerspråkighet 0,4 0,0 0,4
Summa 16,5 10,0 6,4

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING OCH KULTUR
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Ökad samverkan ger resultat

Årets viktigaste händelser
Socialtjänsten utgör ofta det yttersta skyddsnätet för 
personer som befinner sig i en utsatt situation, inte minst 
gäller det bostadssituationen. Det är en utmaning att hitta 
lämpliga bostäder och att använda befintliga boenden på 
ett optimalt sätt. Under året har sektorn för socialtjänst 
fokuserat på att anpassa och ge stöd i ordinärt boende i 
första hand och i särskilda boendeformer och institutioner i 
andra hand. Genom bättre övergripande planering och ge-
mensam bosamordning har bland annat behovet av köpta 
platser minskat. Utskrivningsklara patienter på sjukhus har 
tagits emot enligt plan och verksamheten har haft obetyd-
liga kostnader. Från årsskiftet tillhör bostadsanpassnings-
verksamheten socialtjänsten, vilket underlättar samordning 
vid hemgång från sjukhus.

Trots en stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet har 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden svårt att få 
arbete och bli självförsörjande. Samtidigt har många företag 
svårt att hitta rätt kompetens. Det finns ett matchningspro-
blem och ett utbildningsglapp mellan de som är arbetslösa 

Ett nytt arbetssätt har lett till fler nyanlända i arbete och ett minskat bidragsberoende. Genom ökat 
samarbete har behovet av köpta platser och placeringar minskat något inom flera av socialtjänstens 
verksamheter. Tillgången till bostäder för olika målgrupper är dock en fortsatt utmaning.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att 
bidra till goda livsvillkor hela livet för människor 
som vistas i Härryda kommun. Detta uppnås 
genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om 
funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, 
kommunal hälso- och sjukvård, integration och 
arbetsmarknadsåtgärder.
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och den kompetens som efterfrågas. Kraftsamling och 
samverkan inom ramen för arbetssättet Härryda framtid har 
dock påverkat resultatet positivt. Fler nyanlända kommer i 
arbete eller studier efter avslutad etablering och fler hushåll 
med försörjningsstöd har blivit självförsörjande under 2019. 

Det systematiska arbetet med att upptäcka utsatthet för våld 
i nära relationer har förbättrats under året. En handlings-
plan antogs som innehåller utbildningsinsatser för chefer 
och handläggare, bland annat erbjöds en nanoutbildning 
samtliga medarbetare i kommunen. 

Under 2019 har samtliga verksamheter arbetat intensivt 
med digitalisering. Utgångspunkt för arbetet har varit 
Digitalt först - handlingsplan för digital agenda 2019–2021. 
Utöver utvecklingsprojekt inom digitalisering och välfärds-
teknik deltar också Socialtjänsten i ett eu-projekt som ska 
stärka kunskapsnivån bland medarbetare och chefer.

Uppföljning av grunduppdrag
Brukarundersökningen för vård och omsorg visar på goda 
resultat. Den individuella genomförandeplanen har varit 
ett ständigt föremål för förbättringsarbete för att utformas 
så att brukares egna förmågor tas tillvara och för att uppnå 
ökat brukarinflytande. Undersökning av brukares nöjdhet 
inom olika områden genom en app som heter ”Happy 
customer” har genomförts och har lett till förbättringsarbe-
ten på enheterna.

Hälsa och bistånd präglas av en rättssäker handläggning 
och tillhandahållande av förebyggande insatser samt en god 
och säker hälso- och sjukvård. Verksamhetsområdet har 
organiserat flera team och samarbetet innebär att medar-
betare kompetensutvecklas och kan specialisera sig, vilket 
gynnar kvaliteten i arbetet. Samarbetet gynnar också den 
myndighetsutövande delen och utredningar och beslut får 
en högre kvalitet och större rättssäkerhet.

Funktionsstöd har under året arbetat med att utveckla och 
säkerställa utförandet av olika insatser för att stärka den en-
skildes möjlighet att leva som andra utifrån egna resurser och 
individuella behov. Brukarundersökningar visar att brukarna 
upplever god kvalitet och resultatet är ett underlag för konti-
nuerligt förbättringsarbete i vilket brukarna är delaktiga.

Integration och arbetsmarknad har ett tydligt fokus på 
arbete och självförsörjning med förhållningssättet att alla 
vill och kan arbeta. Arbetsmarknadsenheten har under året 
utvecklat och effektiviserat verksamheten och bland annat 
erbjudit gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och 
fler arbetstränings- och praktikplatser.

Inom barn och familj har anmälningarna från hälso- och 
sjukvård, polis samt skola/barnomsorg ökat, vilket beror 
på att lagen skärpts. Arbetet mot våld i nära relationer har 
intensifierats och medvetenheten om barns utsatthet i sam-
manhanget har ökat. Antal barn som placerats utanför det 
egna hemmet har minskat i jämförelse med förra året och 
antal barn och unga som behövt biståndsbedömda insatser 
har minskat, vilket kan kopplas till det stöd som fältsekrete-
rarna kan ge utan bistånd.

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Sektorn för socialtjänst redovisar en negativ budgetavvi-
kelse på 15,3 mnkr vilket är en förbättring på 8,8 mnkr 
jämfört med föregående år då underskottet var 24,1 mnkr. 
Underskottet kan främst kopplas till köpta platser och 
placeringar inom barn och unga, relationsvåld, vuxenenhet 
och funktionsstöd. Även försörjningsstöd och hemtjänstens 
beställarverksamhet redovisar ett underskott.

Placeringar av barn och unga redovisar ett underskott på 4,7 
mnkr. Relationsvåld redovisar ett underskott på 4,4 mnkr 
och placeringar av vuxna med missbruk eller beroende 
redovisar ett underskott på 4,1 mnkr. Enskilt köpta platser 
inom funktionsstöd redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. 
Underskotten beror främst på fler och längre placeringar. 

Försörjningsstödsenheten redovisar ett underskott på 3,2 
mnkr. Utbetalningarna av försörjningsstöd ligger i nivå med 
föregående år och under året har utbetalningar gjorts med 
27,2 mnkr. Enheten för nyanlända och ensamkommande barn 
och unga redovisar tillsammans ett överskott på 2,5 mnkr.

Beställarverksamheten inom hemtjänst redovisar ett under-
skott på 4,1 mnkr med anledning av att beviljade timmar är 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST
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högre än budgeterat. Behovet av hemtjänst har ökat och 
den försenade driftstarten av det särskilda boendet på Säte-
riet i Mölnlycke har påverkat det ökade behovet. Personlig 
assistans däremot redovisar ett överskott, 2,7 mnkr med 
anledning av färre ärenden än budgeterat.

Boenden inom funktionsstöd och vård och omsorg som 
bedrivs i kommunal regi redovisar tillsammans ett över-
skott på 2,9 mnkr. Under året har sektorn bland annat 
genomfört ett omställningsarbete inom funktionsstöd, 
anpassat bemanningen inom integration och påbörjat en 
översyn av avtal för köpta platser. Dessa åtgärder ger goda 
möjligheter för en ekonomi i balans 2020.

INVESTERINGSANALYS 
Sektorn redovisar ett överskott på 6,8 mnkr gällande inves-
teringar och överskottet består främst av datainventarier 
och reinvesteringar.

Framtiden 
Medborgare och brukare ha allt högre förväntningar på 
tillgänglighet, delaktighet och involvering i socialtjänstens 

insatser. Därtill kommer nya grupper vars behov ska tillgo-
doses. Höjd ambitionsnivå medför en fortsatt utveckling av 
en allt mer specialiserad socialtjänst. Hälso- och sjukvår-
dens omstrukturering med fokus på primärvård och nära 
vård medför ett ökat behov av kommunal hälso-och sjuk-
vård. Säker vård och omsorg ska kunna erbjudas i hemmet 
även vid komplexa tillstånd.

För att klara framtida utmaningar krävs andra lösningar i 
form av digitalisering och innovativa arbetssätt. Det ställs 
ökade krav på en kunskapsbaserad socialtjänst, där bästa 
tillgängliga kunskap vägs samman med den enskildes situa-
tion, erfarenhet och önskemål vid beslut om insatser.

Antalet äldre ökar och antalet personer i arbetsför ålder 
minskar de närmaste åren. Alla, även de som står långt 
ifrån arbetsmarknaden måste ges förutsättningar för att få 
ett arbete och bli självförsörjande. Arbetet inom ramen  
för Härryda framtid förstärks genom att vuxenutbildning-
en organiseras inom samma verksamhet som försörjnings-
stöd, arbetsmarknadsenhet och enheten för nyanlända. 
Tillsammans kan enheterna stärka ett teambaserat arbets-
sätt kring varje individ och anpassa utbildning och insatser 
mer flexibelt.

De senaste åren har fler verksamheter inom socialtjänsten 
konkurrensutsatts. Det en utveckling som kommer att 
fortsätta och närmast i tid är införande av lov i särskilt 
boende.

Samverkan med andra är en framgångsfaktor för god 
kvalitet i verksamhetens insatser och en stabil ekonomi.  
Samverkan behöver fortsätta att utvecklas inom såväl 
vårdsamverkan som med andra myndigheter, företag och 
organisationer. Avtalssamverkan mellan kommuner behöver 
prövas inom fler av socialtjänstens verksamhetsområden. 
Områden som utretts och kan bli först ut är familjerätt, 
köpta boendeplatser och budget och skuldrådgivning. n

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
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Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 149,9 141,8 145,1
Bidrag 63,6 86,6 105,7
Summa intäkter 213,5 228,4 250,8

Personalkostnader 502,0 489,0 478,0
Köp av huvudverksamhet 206,0 209,2 219,7
Avskrivn/internränta 4,1 4,1 4,3
Övriga kostnader 189,3 194,0 187,2
Summa kostnader 901,4 896,3 889,2

Nettokostnader 687,9 667,9 638,4
Budgetavvikelse -15,3 -24,1 -27,2

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 808 827 830 794

Äldreboende, antal platser 288 288 288 276

Hemtjänst, antal personer 718 705 687 685

Ekonomiskt bistånd,  
antal hushåll 412 419 390 368

Genomsnittlig kostnad  
per hushåll 65,4 66,4 56,7 57,6

Hem för vård eller boende   

Placerade barn och unga, antal 102 116 92 -

Placerade vuxna, antal 26 28 26 -

Bostäder till funktionsnedsatta 127 122 115 107

Daglig verksamhet,  
antal personer 121 117 113 132

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse
Sektorsledning 43,9 40,5 3,4
Vård och omsorg 195,1 194,1 1,0
Hälsa och bistånd 161,7 168,6 -6,9
Funktionsstöd 155,1 160,9 -5,8
Integration och arbetsmarknad 39,0 39,2 -0,2
Barn och familj 77,8 84,6 -6,8
Summa 672,6 687,9 -15,3

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 4,5 1,0 3,5
Vård och omsorg 2,7 1,2 1,5
Hälsa och bistånd 0,6 0,1 0,5
Funktionsstöd 0,5 0,2 0,3
Integration och arbetsmarknad 1,0 0,0 1,0
Barn och familj 0,0 0,0 0,0
Summa 9,3 2,5 6,8
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Utvecklar och bygger ut elnätet
2019 var ett kraftfullt år för Härryda Energi med rekordhöga resultat i både säker elleverans och hög 
kundnöjdhet. Antalet elhandelskunder har ökat under året och är nu 4 942. Härryda Energi AB har 
under 2019 genomfört planerade åtgärder och det ekonomiska resultatet blev något bättre än beräknat. 

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  HÄRRYDA ENERGI  AB

Årets viktigaste händelser
Vädersäkrings- och kvalitetsprojekt har genomförts i Hyltan, 
Benareby och Näset, där nya elkablar har grävts ner och nya 
stationer med fjärrstyrningsutrustning har installerats. Vi 
har fortsatt utbyggnaden av elnätet i bland annat Landvetter 
Airport city och Mölnlycke fabriker för att kunna ansluta nya 
kunder. En ny transformator har installerats i fördelningssta-
tionen Örtjärn. Utrustning för fjärrstyrning och feldetektering 
har installerats i flera nätstationer för att minska avbrottstider. 
Projekt för att byta ut elmätare hos samtliga kunder under 
2019–2020 har påbörjats, där cirka en tredjedel av mätarna 
har bytts ut. Antal elhandelskunder har ökat stadigt under året 
till 4 942 stycken.

Måluppfyllelse 
Härryda Energi har genomfört de åtgärder som planerades i 
budgeten och uppnått de uppsatta målen.

Ekonomi
Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 24,9 mnkr, 
vilket är 7 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen 
jämfört med budget beror till stor del på en bokföringsmässig 

justering på 3 mnkr, högre omsättning, mindre nätförluster 
och lägre regionnätskostnader är budgeterat. Resultat efter 
bokslutsdispositioner är 3,7 mnkr.

Investeringarna blev 31,8 mnkr, vilket är 11,6 mnkr lägre än 
budget. Anledningen är främst en lägre takt i bytet av elmäta-
re än budgeterat samt att ombyggnationen av Hindås station 
blivit senarelagd. Elhandelns omsättning är 2,6 mnkr vilket är 
en ökning med 0,9 mnkr jämför med 2018.

Framtiden
Framtiden kommer att präglas av fortsatt ombyggnad och 
modernisering av elnätet. Elnätet behöver byggas om i vissa 
delar för att klara det ökande behovet i området. Under 
2020 kommer vädersäkring och kvalitetsprojekt genomföras 
i Flahall och Stora Härsjön. Utbyggnad av elnätet fortsätter 
för att ansluta nya kunder i bland annat i Landvetter centrum 
och Idrottsvägen i Mölnlycke. Projektering av fortsatta 40kV 
linjer i Landvetter och Mölnlycke pågår och planerar att ge-
nomföras under 2022–2024. Dessa linjer är nödvändiga för att 
möjliggöra den fortsatta expansionen i kommunen. Projektet 
med att byta ut elmätare hos samtliga kunder kommer att 
slutföras under 2020.  n

Uppdragsbeskrivning
HEAB är ett helägt bolag som har till uppgift 
att distribuera ledningsbunden energi inom 
kommunens område. Uppdraget tillåter även att 
tillhandahålla elförsäljning, vilket sker i dotterbolaget 
i Härryda Energi Elhandel AB.

Siffror i sammandrag, mnkr 2019 2018

Summa intäkter 122,9 125,2

Summa kostnader 95,2 97,9

Resultat före bokslutsdispositioner 24,9 24,3

Balansomslutning 509 484
Soliditet, procent 32 30

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare 33 32
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Årets viktigaste händelser
Renoveringen av bostadsområdet Säteriet utnämndes 
till ”Årets renoveringsprojekt” av Sveriges Allmännytta. 
Den varsamma renoveringen har utgått från de boendes 
behov och bevarandet av arkitektoniska detaljer lyftes 
fram i motiveringen. 176 lägenheter renoverades under 
året och gårdsmiljön är klar på ytterligare en etapp. 
Nyproduktionen med två hus i kvarteret Tallspinnaren 
har en beräknad inflyttning andra halvåret 2020. 
Intresset för området och för Sagoparken, som utvecklats 
i nära dialog med skola, förskola, föreningar och de 
boende i Säteriet, har varit stort och många besök är 
inplanerade framöver. 

I bostadsområdet Hulan i Lerum och Stommen i 
Landvetter pågår arbeten där hänsyn tagits till respektive 
områdes förutsättningar för att göra renoveringarna 
hållbara ur flera perspektiv. I början av året flyttade 
31 familjer in i det miljöklassade kvarteret Kransen i 
Kungälv. 1 september gick 80 lägenheter över i Förbos 
ägo efter ett förvärv från Lerums kommun och det 
kommunägda Aspenäs Villastad ab.

Måluppfyllelse
Ett av måltalen i kundmätningen, serviceindex, sjönk  
från 79 till 78,3. Flera andra mätetal i kundundersök-
ningen visar att kunderna är fortsatt nöjda med sin lägenhet 
och sitt område. I områden där kunder varit mindre 
nöjda har vi bland annat gjort förbättringar i utemiljön. 
Resultatet i ägarmätningen visar att tillfrågade politiker 
och tjänstemän i de fyra kommunerna skattar Förbo 
högt, 83 på en skala 1–100.

Ekonomi
Hyresförhandlingen resulterade i en höjning med 
2,2 procent från 1 april. Hyresnivån för lägenheter 
uppgick i genomsnitt till 1 138 kr per kvm Resultat efter 
finansiella poster uppgick till 80 mnkr för perioden. 
Av låneportföljen har 50 procent en räntebindning på 

kortare tid än ett år. Outnyttjade checkkrediter uppgick 
vid periodens slut till 98 mnkr. Under perioden har 
fastighetsunderhåll motsvarande 175 mnkr utförts och 
94 mnkr har investerats i nyproduktion.

Framtiden
Förbo fortsätter att flytta fram positionerna inom 
områden som nyproduktion och hållbarhet. 

Tempot på såväl nyproduktion som underhåll är fortsatt 
högt. Efterfrågan på bostäder i regionen är mycket stor 
och Förbos ambition är att bidra med minst 100 nya 
bostäder per år.

Förbos hållbarhetsarbete fortsätter vara en viktig del 
av verksamheten med satsningar på miljö, sociala, och 
ekonomiska hållbarhetsfrågor där Förbo påverkar sin 
omgivning som mest. n

Renoveringen av Säteriets 
bostadsområde prisas  

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. I Säteriets 
bostadsområde i Mölnlycke fortsätter den varsamma 

renoveringen och området växer med nya bostäder.  

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  FÖRBO AB

Uppdragsbeskrivning
Förbo ägs av Härryda (42,0 %), Mölndals (27,6 %), 
Lerums (21,4 %) och Kungälvs kommun (9,0 %). Bo-
laget ska främja ägarkommunernas bostadsförsörjning. 
Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och med 
möjlighet till boendeinflytande, förenat med ett etiskt, 
miljömässigt och socialt ansvarstagande. I stort sett 
hela beståndet är bostäder och specialbostäder.

Förbo AB, mnkr 2019 2018

Intäkter, mnkr 502,3 485,7

Kostnader, mnkr -422,4 -398,1

Resultat före bokslutsdisp, mnkr 80,0 87,8

Tillgångarnas värde, mnkr 3 126 2 826

Soliditet, procent 35 36

Ägarandel, procent 42 42

Antal årsarbetare       64 63
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Årets viktigaste händelser
Bolaget startade året med att utse sex strategiska kon-
sortiepartners bland totalt 38 aktörer som skickade in 
intresseanmälan. Vidare tecknades det första avtalet, 
avsiktsförklaring, med parterna och Härryda kommun. 
Avsiktsförklaringen innebär bland annat att exploatörer-
na betalar ett utvecklingsbidrag och en årsavgift för 2019 
till Härryda kommun. Under hösten har huvudfokus 
varit att i projekt-, styr- och kommunikationsgrupp kon-
kretisera samarbetet och den fysiska utvecklingen av den 
första etappen. Ytterligare samverkansavtal har signerats 
både nationellt och internationellt. Under 2019 har bola-
get rekryterat en ansvarig för strategisk kommunikation 
och marknadsföring. Projektet har marknadsförts genom 
flertalet presentationer vid konferenser och delega-
tionsresor, bland annat Mipim, Almedalen samt genom 
Business Sweden i Australien och Sydkorea. 

Måluppfyllelse 
Bolaget arbetar långsiktigt för att uppfylla de politiskt 
uppsatta inriktningsmål som syftar till att skapa ett 
attraktivt område att leva, verka och bo i.

Ekonomi
Resultatet för bolaget är ett nollresultat enligt budget. 
Totala kostnader uppgår till dryga 3,5 mnkr för framdrift 
och utveckling av projektet Landvetter Södra. 0,7 mnkr 
är fysisk utveckling huvudsakligen arbete inom ramen för 
planer och markutveckling. Marknad och kommunika-
tion har kostat 1,3 mnkr och avser en kommunikatör och 
ytterligare insatser för marknadsföring och pr. Resterande 
1,5 mnkr är overheadkostnader som vd och övriga admi-
nistrativa tjänster.

Framtiden
Våren 2020 fortsätter arbetet med att ta fram ett 
samarbetsavtal mellan parterna. Under senare 
halvan av 2020 förväntas planarbetet för etapp ett att 
påbörjas. Projektet kommer fortsatt att presenteras 
och marknadsföras lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt för att öka kännedom och skapa god 
opinion inför kommande byggstart. n

Uppdragsbeskrivning
Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för 
Härryda kommun och dess invånare. För Bolaget 
innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny 
hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. 
Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse 
för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om 
Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu 
finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom 
att bygga en hållbar stad från grunden, med plats för 
minst 25 000 invånare.

Landvetter Södra utveckling AB, mnkr 2019 2018

Summa intäkter 3,5 0,0 

Summa kostnader -3,5 -1,3 

Resultat före bokslutsdispositioner 0 -1,3 

Balansomslutning 1,5 1,8 

Soliditet, procent 62,0 49,0 

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare* 2 1

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG – LANDVETTER SÖDRA UTV AB

Nya samarbeten och  
internationell uppmärksamhet  
2019 har sex byggaktörer som ska vara med och utveckla etapp ett av Landvetter Södra valts ut och 
bildat konsortium tillsammans med bolaget och Härryda kommun. Första etappen beräknas skapa hem 
för cirka 10 000 invånare, flera företag och många besökare. Arbetet med samverkansavtal har påbörjats.

*Inhyrda från Härryda kommun, VD och marknadsansvarig.

VD-bild fr Näringslivet?
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Fortsatt arbete för hållbar utveckling
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet 
med Agenda 2030. Under 2019 genomfördes bland annat utbildningsinsatser och föreläsningar om 
Agenda 2030 och en strategisk plan antogs. Psykisk hälsa och ungas delaktighet är två utpekade 
områden i planen, här ger det helt nya välfärdsbokslutet viktigt underlag för fortsatt arbete.

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

Strategisk plan med fyra insatsområden 
Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat 
område. Fokus under året har varit att sprida kunskap om 
Agenda 2030, att integrera det som en del i ordinarie styr-
processer och att söka samverkan med andra. Kommunfull-
mäktige fastställde i december en strategisk plan för arbetet 
med Agenda 2030. Planen anger strategier för arbetet och 
fyra insatsområden som förvaltningen ska lägga fokus på: 
Fossilfri kommun 2030, psykisk hälsa, stärka den biologis-
ka mångfalden samt att öka ungas delaktighet. 

För att öka kunskapen om Agenda 2030 hos invånarna 
har en rad kunskapshöjande insatser genomförts under 
året. Föreläsningar med Glokala Sverige, Ulrika Modéer 
och Gustav Stenbeck samt en föreställning med Emil 
Jensen är några exempel. Uppskattningsvis har omkring 
700 personer deltagit vid dessa tillfällen.

Utbildning och informationsinsatser kring Agenda 2030 
har också genomförts internt i förvaltningen för samtliga 
chefer och många medarbetare.

Nuläget i Härryda kommun
Under hösten har välfärds- och miljöbokslut tagits fram 
för att synliggöra läget i kommunen utifrån sociala och 
miljömässiga perspektiv. Boksluten görs vart fjärde år och 
innehåller aktuella data utifrån bland annat de nationella 
nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (rka) tagit fram. 

Fokus på psykisk hälsa
Härryda är en kommun där hälsan generellt är god. En 
positiv trend kan ses på en kommunövergripande nivå 
inom flera områden samtidigt som det fortfarande finns 
skillnader i hälsa och levnadsvillkor mellan grupper 
utifrån bland annat kön, födelseland och orter inom 
kommunen. 

Drygt tre av fyra ungdomar beskriver sin hälsa som 
ganska eller mycket bra men samtidigt rapporterar mer 
än varannan elev i årskurs 8 någon typ av hälsobesvär. 
Skillnaderna mellan pojkar och flickor är påtaglig där 
hälsobesvär är mer utbredda hos flickor än hos pojkar.

t

Kommunfullmäktige fastställde i december en strategisk plan för arbetet med 
Agenda 2030. Planen anger strategier för arbetet och fyra insatsområden som 
förvaltningen ska lägga fokus på: Fossilfri kommun 2030, fokus på psykisk hälsa, 
stärka den biologiska mångfalden samt öka ungas delaktighet. 
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Även bland vuxna syns skillnader mellan män och kvinnor. 
80 procent av männen och 74 procent av kvinnorna i  
åldern 16–84 år bedömer sin hälsa som god och andelen 
har ökat i båda grupperna sedan 2007. Under samma period 
har dock andelen kvinnor som uppger att de mår dåligt 
ökat från fem till sju procent. Andelen män som uppger 
att de mår dåligt har minskat från åtta till en procent. Pro-
blemen med lättare besvär av oro, ängslan eller ångest har 
ökat något hos både kvinnor och män de senaste åren. 

För att möta problematiken med psykisk ohälsa har flera 
insatser genomförts under året, ett exempel är yam (Youth 
Aware of Mental Health) där elever i årskurs 8 lär sig kän-
na igen tidiga tecken på psykisk ohälsa. Arbetet med yam 
genomfördes 2019 på fyra av sex kommunala skolor. 

För att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid har 
flera arrangemang genomförts för kommuninvånarna. 
Dessutom har metodledare inom förvaltningen utbildats 
i Första hjälpen psykisk hälsa (mhfa). De har i sin tur 
genomfört utbildningar med syfte att andra medarbetare 
ska kunna stötta kommuninvånare med psykisk ohälsa. 

Rävlanda trädgård är ett annat exempel där personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden får verktyg för att 
återgå till arbetslivet genom trädgårdsarbete, hantverk 
och samtal i grupp. Under året har 16 personer deltagit i 
verksamheten.

Öka ungas delaktighet 
45 procent av ungdomarna i årskurs 8 och 52 procent i 
gymnasiets år 2 vill vara med och påverka i den egna kom-

munen. Andelen har ökat sedan 2013 och det är i högre 
grad flickor som vill vara med och påverka. Dock är det 
en betydligt lägre andel som tror sig ha möjlighet att föra 
fram sina åsikter till beslutsfattare: 16 procent av eleverna i 
årskurs 8 och 20 procent av eleverna i gymnasiets år 2. Här 
syns stora skillnader inte bara mellan pojkar och flickor 
utan också skillnader mellan de olika bostadsorterna.

Mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag 
2020 har bland annat 15 ungdomar utbildats till barnrätt-
sambassadörer för att sprida kunskap, utbilda och skapa 
opinion kring barns rättigheter. Ett nytt ungdomsråd har 
bildats för att ge unga möjlighet att påverka frågor som 
berör dem. Elevrådsrepresentanter och elevrådsansvariga 
pedagoger har utbildats för att stärka och utveckla delak-
tighetsarbetet på skolorna. 

Fossilfri kommun 2030
Härryda kommun ska tillsammans med övriga kommuner i 
Västra Götaland arbeta för en fossiloberoende region till 2030. 

Energi 
Antalet solcellsanläggningar i Härryda Energis elnätsom-
råde har ökat från 33 stycken 2017 till 153 stycken 2019. 
Energi- och klimatrådgivaren som är helt finansierad från 
energimyndigheten har haft 86 stycken rådgivningstillfäl-
len och cirka 14 företagsbesök under 2019. Information 
kring solel har nått ca 200 personer. 

Förvaltningen köper förnybar el och fjärrvärme. I vissa 
av kommunens fastigheter används fortfarande oljepan-
nor, men arbete pågår för att fasa ut användningen av 

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

t
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Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

eldningsolja. 2019 köptes 91 kubikmeter eldningsolja, 
vilket innebär att oljan står för 5 procent av förvaltning-
ens värme, en viss ökning jämfört med 2018.  

Resor 
66 procent av invånarna i Härryda kommun använder 
bil på vardagar. 17 procent av invånarna har miljöfordon. 
Över 84 procent av bostäderna inom kommunen har 
kollektivtrafiknära läge, vilket är en mycket hög 
andel i jämförelse med andra kommuner. 
16 procent av invånarna åker kollektivt 
på vardagarna. 53 procent är nöjda 
med möjligheterna att använda 
kollektivtrafik för resor. Mest nöjda 
är invånare i de västra delarna av 
kommunen.

Tre procent av invånarna i Härryda 
kommun använder cykel på vardagar, 
en siffra som är bland de lägsta i väst-
sverige. 35 procent av invånarna uppger 
att de är nöjda med gång- och cykelvägarna 
i kommunen. Antalet cyklar som passerar kommu-
nens mätpunkter har ökat med 45 procent sedan 2015. 

Förvaltningens resande per medarbetare har minskat se-
naste åren, framförallt resandet med egen bil. Tjänsteresor 
med flyg inrikes har minskat med 74 procent sedan 2016, 
till 48 stycken 2018. 60 procent av förvaltningens egna for-
don är miljöfordon. 23 procent av bränslet är helt fossilfritt 
genom inblandning av biogas, el och förnybar diesel. 

Konsumtion och avfall
Mängden insamlat hushållsnära avfall från bostäder 
har minskat de senaste åren, men mängderna förblev 
oförändrade för 2019 jämfört med 2018: 133 kg blandat 
brännbart avfall samt 33 kg matavfall per invånare. 55 

procent av invånarna lägger matavfall i avsett kärl, en 
tredjedel väljer att kompostera själva, medan 11 procent 
inte sorterar ut matavfall. 

Avfallet från förvaltningen har minskat med 20 procent 
mellan 2014 och 2018 och matsvinnet har minskat med  
43 procent sedan 2014. Arbetet med att minska matsvinnet 
fortsätter, bland annat genom att ta till vara på livsmedel 

som annars skulle ha slängts. Hulebäcksgymnasiets 
satsning på minskat matsvinn och att ta tillvara 

livsmedel har inneburit att mer mat lagas från 
grunden, ett ökat utbud och fler valmöjlig-

heter. Detta utan att kostnaderna ökat.

Stärka den biologiska  
mångfalden
Kulturlandskapen är viktiga för att 
bevara den biologiska mångfalden. 

Mängden jordbruksmark fortsätter 
att minska och utgör idag mindre än tre 

procent av kommunens landyta, 873 hektar. 
33 procent av inköpskostnaden för kommunens 

livsmedel utgörs av ekologiskt producerade livsmedel, 
vilket främjar biologisk mångfald.  

3,4 procent av kommunens totala yta är skyddad i form 
av naturreservat och Länsstyrelsen arbetar med reservats-
bildning av ytterligare två områden i kommunen. Två 
plantor av den fridlysta orkidén grönvit nattviol flytta-
des från området för Hindås nya skola till en ängsyta i 
Rävlanda. Uppföljning sker 2020. Det utrotningshotade 
väddgökbiet har hittats i Rävlanda. 

Under året har bekämpning av den invasiva arten parks-
lide gjorts. Många privatpersoner tipsade om invasiva ar-
ter efter medierapportering under hösten. Invasiva arter 
rapporteras till den nationella databasen Artportalen. n

En ek som togs tillvara 
i samband med bygget 

av Mölnlycke fabriker 
blev till vackra och 

robusta lekredskap i 
Wendelsebergsparken. 

Här på Skogsleken 
utmanas och inspireras 

barn till lek.
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2019 BOKSLUT 2018

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

KOMMUNSTYRELSEN 899,2 731,5 167,7 219,8 52,1 836,9 629,3 207,6

Kommunledning  
och stödfunktioner 113,6 6,9 106,7 110,4 3,7 108,0 4,4 103,6

Ledning 38,2 0,7 37,5 34,5 -3,0 34,6 0,2 34,4

Ekonomi 17,6 0,8 16,8 18,2 1,4 17,2 0,9 16,4

Personal 25,7 2,1 23,6 26,9 3,3 24,8 1,0 23,8

Utveckling 32,1 3,3 28,8 30,9 2,1 31,4 2,3 29,1

Samhällsbyggnad 313,1 272,4 40,7 87,4 46,6 265,7 223,6 42,0

Ledning 11,6 1,7 9,8 8,1 -1,7 9,3 1,2 8,0

Miljösamordning 0,2 0,0 0,2 1,4 1,2 1,4 0,2 1,2

Miljö- och hälsoskydd 8,6 3,3 5,3 4,7 -0,6 7,9 2,8 5,1

Trafik 89,7 25,7 64,1 70,3 6,3 90,0 18,6 71,4

Mark och bostad 81,3 116,5 -35,2 0,3 35,5 46,9 88,0 -41,2

Plan och bygglov 15,4 18,9 -3,5 2,5 6,0 16,9 10,7 6,2

S:a skattefinansierad verksamhet 206,8 166,1 40,6 87,4 46,7 172,3 121,5 50,8

Avfall 36,6 34,6 2,0 0,0 -2,0 33,3 32,3 1,0

Vatten och avlopp 69,8 71,7 -1,9 0,0 1,9 60,1 69,8 -9,7

S:a avgiftsinansierad verksamhet 106,4 106,3 0,1 0,0 -0,1 93,4 102,1 -8,8

Teknik och förvaltningsstöd 472,5 452,2 20,3 22,0 1,8 463,2 401,3 61,9

Ledning 4,6 0,0 4,6 4,1 -0,5 2,5 0,0 2,5

Service 67,6 61,7 5,9 6,9 1,1 10,1 3,4 6,6

Fastighet 225,2 223,4 1,8 2,4 0,6 213,3 212,1 1,2

Städservice 32,2 33,0 -0,8 0,8 1,6 33,5 32,4 1,1

Måltidsservice 101,7 101,2 0,5 -0,5 -1,0 98,5 93,7 4,8

IT 36,9 31,7 5,2 5,4 0,1 35,7 29,7 6,0

Säkerhet 4,3 1,3 3,0 2,9 -0,1 4,9 1,5 3,4

Mark och anläggning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 28,4 36,5

VÄLFÄRDSNÄMND 2 412,7 471,2 1 941,5 1 919,6 -21,9 2 321,9 484,5 1 837,4

Utbildning och kultur 1 511,3 257,7 1 253,6 1 247,0 -6,6 1 425,5 256,0 1 169,5

Ledning 12,3 0,0 12,3 13,3 1,0 10,7 0,0 10,7

Förskola 346,0 46,0 300,0 304,8 4,8 355,7 46,5 309,2

Grundskola 697,0 69,0 627,9 614,7 -13,2 654,7 67,7 587,0

Gymnasium 272,3 109,1 163,2 159,7 -3,5 264,7 110,9 153,9

Vuxenutbildning 39,5 17,9 21,6 23,9 2,3 39,6 18,9 20,7

Drift, investering och exploatering i siffror
Här redovisas hur utfallet förhåller sig till kommunens budget som fastställts av kommunfullmäktige. 
Budgetavvikelser kommenteras under verksamhetsredovisning och större budgetavvikelser inom 
driften är sammanställda på sidan 20.

t
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFT / INVESTERING

t

Fortsättning från föregående sida

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2019 BOKSLUT 2018

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

Kultur och fritid 104,1 10,0 94,1 94,5 0,4 51,7 7,3 44,4

Utveckling, flerspråkighet 40,1 5,6 34,5 36,0 1,6 48,4 4,7 43,7

Socialtjänst 901,4 213,5 688,0 672,6 -15,3 896,3 228,4 667,9

Ledning 51,1 10,5 40,5 43,9 3,4 43,4 7,8 35,6

Vård och omsorg 295,6 101,6 194,1 195,1 1,0 295,5 111,2 184,3

Hälsa och bistånd 194,7 26,0 168,6 161,8 -6,9 169,2 23,1 146,1

Funktionsstöd 187,5 26,6 160,9 155,1 -5,8 169,5 11,3 158,3

Integration och arbetsmarknad 75,2 36,0 39,2 39,0 -0,2 99,5 65,2 34,3

Barn och familj 97,4 12,7 84,6 77,8 -6,9 119,2 9,8 109,4
SUMMA NÄMNDER 3 312,0 1 202,7 2 109,3 2 139,4 30,2 3 158,7 1 113,8 2 045,0

Politisk organisation 15,6 0,8 14,8 12,8 -2,0 12,3 0,7 11,6

Verksamhetskostnad/övrigt 0,4 53,0 -52,7 -9,2 43,5 47,8 54,6 -6,9

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNAD 3 327,9 1 256,5 2 071,4 2 143,1 71,7 3 218,8 1 169,1 2 049,7

Interna poster -617,6 -617,6 0,0 -554,2 -554,2 0,0

Skatter och utjämning 4,9 2 214,5 2 209,6 2 204,8 4,8 6,3 2 106,0 2 099,7

Finansnetto 32,0 4,6 -27,4 -28,9 1,5 24,2 5,3 -18,9
SUMMA ENLIGT
RESULTATRÄKNING

2 747,2 2 857,9 110,7 32,8 78,0 2 695,1 2 726,1 31,0

1Justeras: Poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader i resultaträkningen.   
2 Injklusive justerade poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader i resultaträkningen.   
   

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning (belopp i tkr)
Projekt-
budget

Utfall 
2019

Budget-
avvikelse

 2019

Budget-
avvikelse

 2019

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift netto

Sektor för utbildning och kultur

Investering förskola 1 464 1 232 1 232

Investering grundskola 6 090 2 925 2 925

Investering Utveckling och flerspråkighet, 
ledning 28 452 452

Investering gymnasium/ 
vuxenutbildning 1 571 895 895

Investering kultur och fritid 873 1 137 1 137

Summa utbildning och kultur 0 10 026 0 6 641 6 641

Sektor för socialtjänst

Sektor för socialtjänst summa 0 2 473 0 6 825 6 825

Sektor för samhällsbyggnad

Brokonstruktioner 8 919 773 773
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
INVESTERING

n

Fortsättning från föregående sida

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning (belopp i tkr)
Projekt-
budget

Utfall 
2019

Budget-
avvikelse

 2019

Budget-
avvikelse

 2019

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift netto

Mölnlycke dagvattenpark 37 000 9 627 7 225 9 627 4 889 14 517 P 2021

Reinvestering underhåll gator och vägar 4 847 2 140 2 140

Landvetter centrum kv 2 7 000 4 252 131 -2 036 -1 905 P 2020

Övrigt skattefinansierat 1 338 14 479 -8 790 128 056 119 266

Summa skattefinansierat 10 965 39 722 968 133 822 134 791

VA-investeringar kopplat till  
färdiga exploateringsområden 16 155 -5 970 7 912 1 942

Investeringar befintliga ledningar 4 415 5 585 5 585

Nytt vattenverk Västra Nedsjön 547 000 64 537 48 152 48 152 P 2022

Byggnad återanvändning bråta 968 324 324 P 2021

Övrigt avgiftsfinansierat 6 616 69 717 69 717

Summa avgiftsfinansierat 0 92 691 -5 970 131 690 125 720

Summa samhällsbyggnad 10 965 132 413 -5 002 265 512 260 511

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Fagerhultsskolan nybyggnad 177 000 8 048 -6 108 -6 108 P 2021

Komponentutbyten fastighet (underhåll) 11 178 -6 118 -6 118

Pixbo förskola renovering 3 avd 5 000 5 000

Utveckling Råda säteri 20 500 4 976 8 058 8 058 P 2022

Enkelt avhjälpta hinder 2 499 2 001 2 001

Wallenstam arena 130 000 9 350 65 591 65 591 P 2021

Gymnastik- och trampolinhall 1 281 3 429 3 429

Lokalanpassningar 3 644 311 311

Energieffektivisering 1 106 3 117 3 117 P 2020

IT-investeringar 2 989 5 781 5 781

Investeringar fritidsanläggningar 7 108 4 952 4 952

Övrigt teknik och  
förvaltningsstöd 25 742 26 287 26 287

Summa teknik och  
förvaltningsstöd 0 77 921 0 112 301 112 301

Kommunledning och  
stödfunktioner summa 0 0 0 5 255 5 255

Totalt kommunen 10 965 222 833 -5 002 396 534 391 533

Varav summa  
pågående investeringar 9 627 100 462 9 758 121 987 131 746

Drift- och investeringsbudgets uppbyggnad samt de för drift- och investeringsredovisningarna mest väsentliga  
principerna för ekonomistyrning redovisas i särskilt dokument.
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EXPLOATERING tusen kronor

EXPLOATERINGS- 
PROJEKT Status1

Budget  
2019

Utfall  
2019

Avvikelse
2018

Bokslut 2019-12-31
Utgående balans

Resultatföring
2019

Namn Inkomst Utgifter Netto Inkomst Utgifter Netto Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Industrimark

Airport City P 1 400 1 400 0 1 273 1 273 127 0 1 357

Björkåsen P 1 500 -1 500 92 52 -40 -1 460 9 939 4 583

Björröd D 3 400 3 400 7 622 4 614 -3 008 6 408 59 537 20 271 59 555 29 672

Bårhults 
företagspark P 15 000 -15 000 11 271 241 -11 030 -3 970 35 091 52 020

Hindås 
industriområde D 1 000 -1 000 1 146 145 -1 145 2 165 868 2 164 818

Mölnlyckemotet P 10 000 11 400 1 400 0 1 393 1 393 7 0 1 393

Mark för bostäder

Bocköhalvön P 1 400 1 400 0 21 21 1 379 0 21

Björkelidsvägen P 14 500 11 700 -2 800 5 88 83 -2 883 6 655 377

Enebacken S 1 400 1 400 0 0 0 1 400 16 165 12 117 16 316 12 268

Enebacken II2 P 0 1 479 1 479 -1 479 0 5 061

Hindås skola P 6 400 6 400 0 7 282 7 282 -882 0 7 863

Idrottsvägen P 9 700 9 700 0 2 284 2 284 7 416 0 2 306

Landvetters 
Backa P 31 000 8 400 -22 600 17 798 7 116 -10 682 -11 918 30 863 57 512

Landvetter 
Centrum P 6 400 6 400 -3 694 1 038 4 733 1 667 12 570 9 777

Landvetter södra P 26 000 26 000 4 800 8 531 3 731 22 269 4 912 96 191

Roskullen 
Hindås S 0 -528 -2 595 -2 066 2 066 8 548 4 834 8 548 4 834

Stenbrottet S 0 -4 336 -11 958 -7 622 7 622 21 323 20 546 21 323 20 546

Solåsen Hindås P 0 0 1 1 -1 14 1 451

Säteriet,  
Särskilt boende P 6 000 3 400 -2 600 0 892 892 -3 492 0 907

Valborgs kulle P 0 0 105 105 -105 0 105

Björröd, 
Alberts väg BH D 0 493 658 165 -165 493 658 493 658

Säteriet, 
(Förbo) BH D 0 528 610 82 -82 528 610 528 610

Wendelstrand 
(Bråta) BH D 0 893 901 8 -8 893 981 893 981

Summa 79 000 91 000 12 000 34 944 24 173 -10 771 24 250 209 697 301 808 109 820 70 387

Netto 92 111 -39 434

Utgående balans 131 544

1 Status: Pågående=P, Slutredovisas= S, Delredovisas=D.        
2 Utgifter om 3 582 tkr är omförda från Enebacken till Enebacken II avseende markinköp och gata.     
   

Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
EXPLOATERING

n

Läs om projekten på sidan 50.

t
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Övrigt
BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande 
innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och anlägg-
ningar.

Avskrivningar
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en an-
läggningstillgång minskas. Detta sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning. 

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk förpliktelse vars belopp 
eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd.

Balansräkningen 
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut fördelat 
på tillgångar och skulder. 

Driftredovisning 
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med budget.

Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga den 
del som finansierats av egna resultat.

Kassaflödesanalys
Beskriver hur årets drift-, investerings- och låneverksam-
het påverkar rörelsekapitalet.

Finansnetto 
Är skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, 
huvudsakligen räntor.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat sig 
på olika sektorer, jämfört med budget.

Kortfristiga skulder 
Lån och övriga skulder med en löptid av ett år eller 
kortare.

Likviditet 
Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt, exempelvis 
kassa och bankmedel.

Långfristiga skulder
Lån och övriga skulder med löptid längre än ett år.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar som oftast kommunen räknar med att inneha 
kortare tid än ett år. Lös egendom som inte är anlägg-
ningstillgång.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter som skall belasta 
det år de tillhör.

Resultaträkningen 
En sammanfattning av årets kostnader och intäkter och 
visar årets resultat.

Självfinansieringsgraden 
Visar hur mycket av årets investeringar som finansieras av 
egna medel.

Soliditeten
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 
Soliditeten är eget kapital satt i relation till de totala 
tillgångarna.

Begreppsförklaring
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE

t
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE
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Extra utskick till KS den 5 mars - delar i årsredovisning 2019 

 

Årsredovisningen kompletteras med: 

 Uppgifter under 2019 i korta drag. Sid 0-1. Uppgifterna finns tillgängligt i Mee-

tings  från den 5 mars på morgonen. 

 Kommunstyrelsens ordförande. Sidan 4. Uppgifterna finns tillgängligt i Mee-

tings  från den 5 mars på morgonen. 

 Jämförelser inom GR- kommuner. Delar av sida 29-31. Text och siffror uppdat-

eras till 2019.  Uppgifterna finns tillgängligt i Meetings  från den 5 mars på 

morgonen. 

 

 

 

 

 

Vänligen 

 

 

Helena Hatheyer 

Redovisningschef 

Härryda kommun 
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Uppföljning av finanspolicy 
 

Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till kommunstyrelsen 

avseende medelsförvaltningen för koncernen. Härryda kommun och Härryda Energi AB (HEAB) har 

ett gemensamt företagskonto, vilket innebär att man kan använda likviditeten inom hela koncernen. 

Kontot administreras av kommunen. 

Kommunen har budgeterat för en långfristig extern upplåning på 1 000 mnkr, vilket inte utnyttjas. 

Orsaken är att resultatet är högre och investeringsvolymen lägre än budgeterat. Under året har ingen 

omsättning av befintliga lån skett och följaktligen har ingen nyupplåning skett. Kommunen har vid 

årsskiftet en långfristig skuld på 700 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med år 2018.  

Koncernens upplåning är oförändrad jämfört med år 2018, 960 mnkr. Koncernen under året inte 

behövt använda krediten som är kopplad till företagskontot. 

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

har använt. 

Under året har finanspolicyn följts. 

 

Långfristiga skulder 881 mnkr 

Den sammanlagda långfristiga skulden i kommunen var vid årsskiftet 881 mnkr. Skulden består av tre 

delar, lån från kreditinstitut med 700 mnkr, skuld till VA-kollektivet bestående av inbetalda 

anläggningsavgifter och en bokförd skuld för inbetalda gatukostnadsersättningar. Den långfristiga 

skulden är 13 mnkr högre än föregående år, vilket är en följd av något högra anläggningsavgifter och 

gatukostnadsersättningar. Kommunen hade budgeterat för en ökning med 300 mnkr. 

 

Borgensåtaganden 275 mkr 

Kommunens borgensåtaganden för år 2019 var 275 mnkr, vilket är i samma nivå som föregående år. 

Åtagande består till 97 % av förpliktelser mot kommunens egna och delägda bolag och organisationer. 

Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen är sammanlagt 8 mnkr. Kommunen har utöver 

detta ett åtagande för Kommuninvest AB:s förpliktelser. För närvarande bedöms åtagandena inte 

utgöra någon väsentlig risk för kommunen. 

Kommunen har gått i borgen för HEAB:s långfristiga upplåning med sammanlagt 260 mknr, vilket är 

oförändrat jämfört med föregående år. 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-20 2020KS37  042 
  
 

Förslag till resultatfond och ombudgetering med anledning av 2019 
års bokslut 

Sammanfattning  
I samband med analysen av bokslut 2019 lämnar förvaltningen förslag till resultatfond 
och ombudgetering av investeringar med anledning av 2019 års budgetavvikelser. Då 
investeringsnivån varit lägre än budgeterat under år 2019 föreslås kommunfullmäktige att 
anta en reviderad balansbudget. 
 
Förslag till resultatfond avser Va-verksamheten och Avfallsverksamheten. Dessa 
verksamheter benämns ofta ”affärsmässiga verksamheter” och skall vara 
självfinansierade av taxekollektivet. Det innebär att taxorna skall täcka kostnaderna, 
varken mer eller mindre. Resultatfonden är ett bokföringsmässigt sätt att hålla ordning på 
om verksamheterna har en skuld eller fordran på skattekollektivet. För närvarande har de 
affärsmässiga verksamheterna en fordran på knappt 10 mnkr. Förvaltningen föreslår med 
anledning av 2019 års resultat att resultatfonden totalt minskas med 87 tkr från 9 734 
mnkr till ett positivt saldo om 9 647 mnkr.  
 
Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta investeringar inom 
projekt som tidigare år antagits av politiken. Oftast handlar det om pågående projekt eller 
projekt som blivit försenade, men kan också i vissa fall omfatta mindre projekt där medel 
kan behöva ackumuleras för att åtgärder skall kunna finansieras.  
 
Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med budget på 
391,8 mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade föreslår förvaltningen 
att dessa ombudgeteras till 2020. Totalt föreslår förvaltningen att 318,4 mnkr 
ombudgeteras, vilket innebär att den sammanlagda investeringsbudgeten för 2020 uppgår 
till 797,4 mnkr. Förslag till ombudgetering avser främst sektorerna samhällsbyggnad och 
teknik och förvaltningsstöd. Förslag till ombudgetering för sektorn samhällsbyggnad 
uppgår till 226,1 mkr och omfattar bland annat trafikprojekt om 100,2 mnkr och VA-
investeringar om 125 mnkr. Förslag till ombudgetering för sektorn teknik och 
förvaltningsstöd uppgår till 82,9 mnkr och beror främst på tidsförskjutningar. Socialtjänst 
samt utbildning och kultur föreslår att ombudgetera 3,1 respektive 4,0 mnkr till följd av 
tidsförskjutningar. Kommunledning föreslår ombudgetera 2,4 mkr.  
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Förvaltningen bedömer att föreslagen ombudgetering ryms inom ramen för det av 
kommunfullmäktige fastställda taket för nettoinvesteringar om 400 mkr. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer resultatfond per 2020-01-01 till 9 647 tkr enligt 
föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar ombudgetera investeringsmedel med 318 436 tkr. 
 
Kommunfullmäktige fastställer en reviderad balansbudget enligt bilaga 3. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

Bilagor 

Bilaga 1 Förvaltningens förslag till resultatöverföring 

Bilaga 2 Sammanställning av förslag till ombudgetering av investeringar med 
specifikation över projekt per sektor. 

Bilaga 3 Reviderad balansbudget 
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Bilaga 1

Förvaltningens förslag till resultatöverföring

Drift, tkr

Sektor för samhällsbyggnad 
Resultatfond 

IB 2019

Förvaltningens 
förslag till 
överföring

Resultatfond 
UB 2019

Avfallsverksamheten 507 -2 023 -1 516
Va- verksamheten 9 227 1 936 11 163
Summa 9 734 -87 9 647

Kommentar
Ingående saldo för samhällsbyggnads resultatfond 2019 avseende affärsdrivande 
verksamhet var totalt 9 734 tkr. För avfallsverksamheten fanns sedan tidigare en 
resultatfond om 507 tkr. Tillsammans med årets resultat om -87 föreslås resultatfonden 
uppgå till 6 647.

För va-verksamheten fanns sedan tidigare en resultatfond om 9 227 tkr. Tillsammans med 
årets resultat om 1 936 föreslås resultatfonden uppgå till 11 163.

För avfallsverksamheten fanns sedan tidigare en resultatfond om 507 tkr. Tillsammans 
med årets resultat om -2 023 föreslås resultatfonden uppgå till -1 516.

Page 90 of 656



Investeringsredovisning bokslut 2019 Bilaga 2

Sammanställning totalt

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Samhällsbyggnad 398 202 15 970 382 232 132 416 10 968 121 449 260 783 226 052
Teknik och förvaltningsstöd 190 222 0 190 222 77 921 0 77 921 112 301 82 915
Kommunl. och stödfunktioner 5 255 0 5 255 0 0 0 5 255 2 400
Summa 593 679 15 970 577 709 210 338 10 968 199 370 378 339 311 367
Utbildning och kultur 16 667 0 16 667 10 026 0 10 026 6 641 3 982
Socialtjänst 9 298 0 9 298 2 473 0 2 473 6 825 3 087
Summa 25 965 0 25 965 12 499 0 12 499 13 466 7 069

Summa 619 644 15 970 603 674 222 836 10 968 211 868 391 806 318 436

Investeringsredovisning bokslut 2019
Kommunstyrelsen

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Ledning 60 0 60 0 0 0 60 0
Miljö- och hälsoskydd 500 0 500 0 0 0 500 500
Trafik 171 761 10 000 161 761 38 923 10 968 27 955 133 806 100 211
Mark och bostad 1 500 0 1 500 802 0 802 698 0
Avfall 1 512 0 1 512 1 261 0 1 261 251 369
VA 222 869 5 970 216 899 91 430 0 91 430 125 469 124 972
Summa 398 202 15 970 382 232 132 416 10 968 121 449 260 783 226 052
Ledning 100 0 100 97 0 97 3 0
Service 16 243 0 16 243 8 177 0 8 177 8 066 1 393
Fastighet 164 109 0 164 109 66 410 0 66 410 97 699 81 022
Städ 500 0 500 249 0 249 251 0
Måltid 500 0 500 0 0 0 500 0
IT 8 770 0 8 770 2 989 0 2 989 5 781 500
Summa 190 222 0 190 222 77 921 0 77 921 112 301 82 915
Kommunledning 3 955 0 3 955 0 0 0 3 955 2 300
Ekonomi- och upphandling 1 200 0 1 200 0 0 0 1 200 0
Utvecklingsfunktionen 100 0 100 0 0 0 100 100
Summa 5 255 0 5 255 0 0 0 5 255 2 400

Summa: kommunstyrelsen 593 679 15 970 577 709 210 338 10 968 199 370 378 339 311 367

Investeringsredovisning bokslut 2019
Välfärdsnämnden

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Ledning 100 0 100 0 0 0 100 100
Förskola 2 696 0 2 696 1 464 0 1 464 1 232 135
Grundskola 9 015 0 9 015 6 090 0 6 090 2 925 2 760
Gymnasium 2 166 0 2 166 1 520 0 1 520 646 500
Vuxenutbildning 300 0 300 51 0 51 249 0
Kultur och fritid 2 010 0 2 010 873 0 873 1 137 487
Utveckling och flerspråkighet 380 0 380 28 0 28 352 0
Summa 16 667 0 16 667 10 026 0 10 026 6 641 3 982
Ledning 4 458 0 4 458 969 0 969 3 489 1 064
Vård och omsorg 2 762 0 2 762 1 207 0 1 207 1 555 1 431
Hälsa och bistånd 580 0 580 103 0 103 477 87
Funktionsstöd 498 0 498 194 0 194 304 304
Integration och arbetsmarknad 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 200
Summa 9 298 0 9 298 2 473 0 2 473 6 825 3 087

Summa: Välfärdsnämnden 25 965 0 25 965 12 499 0 12 499 13 466 7 069

Förslag till 
ombudgetering

Välfärdsnämnd

Sektor Verksamhet

Samhällsbyggnad

Teknik och 
förvaltningsstöd

Kommunl. och 
stödfunktioner

BUDGET 2019 UTFALL 2019

Utbildning och 
kultur

Socialtjänst

BUDGET 2019 UTFALL 2019 Förslag till 
ombudgetering

Sektor Verksamhet

Förslag till 
ombudgetering

Kommunstyrelse

Nämnd Sektor BUDGET 2019 UTFALL 2019
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Härryda kommun
Resultatbudget Bilaga 3

Belopp i mnkr
Bokslut 

2019
Plan 
2020

Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar 1 943,4 2 064,5
Avskrivningar 128,0 137,6
Verksamhetens nettokostnader 2 071,4 2 202,0

Skatteintäkter 2 016,1 2 058,4
Generella statsbidrag och utjämning 193,4 219,3
Finansiella intäkter 4,6 13,4
Finansiella kostnader -7,2 -12,2
Finansiella kostnader för pensioner -24,8 -22,6
Resultat efter finansiella poster 110,7 54,3

RESULTAT 110,7 54,3
Finansiellt mål 5,3% 2,5%
Nettokostnadsandel 94,9% 97,6%

Härryda kommun
Balansbudget

Belopp i mkr
Bokslut 

2019
Plan 
2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,4
Materiella anläggningstillgångar 2 550,3 2 812,7
Finansiella anläggningstillgångar 56,8 56,8
Summa anläggningstillgångar 2 607,5 2 869,9
Omsättningstillgångar
Tomtmark för försäljning 155,4 214,4
Fordringar 160,3 160,3
Likvida medel 187,5 118,8
Summa omsättningstillgångar 503,2 493,5
Summa tillgångar 3 110,6 3 363,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 958,1 1 012,3

varav årets resultat 110,7 54,3

Skulder
Avsättningar för pensioner 775,1 773,5

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998 591,2 553,4
Övriga avsättningar 9,6 9,6
Långfristiga skulder 881,4 1 081,4

Varav lån i banker och kreditinstitut 700,00 900,0
Kortfristiga skulder 486,5 486,5
Summa skulder 2 152,6 2 351,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 110,6 3 363,4

SOLIDITET 31% 30%
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-20 2020KS42  042 
  
 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige skall den 15 juni 2020 fatta beslut om budget/plan inför perioden 
2021-2025. I samband med beslutet fastställs även mål och inriktningar för perioden. 
 
Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025” redovisar 
förvaltningens bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska 
förutsättningar som ingår i förvaltningens arbete.  
 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen skall 
uppnås utan förändringar av den kommunala skattesatsen.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till 
grund för arbetet med budget/plan inför perioden 2021-2025. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Ekonomiska planeringsförutsättningar 2021-2025 

 

 

 

Page 102 of 656



1 
 

 
 
 
 
 
Ekonomiska planeringsförutsättningar 
inför budget/plan 2021-2025 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 103 of 656



2 
 

Innehåll 

1 Arbetssätt för budgetprocess 2021-2025 3 
1.1 Budgetprocessen ......................................................................... 3 
1.2 Underlag för beslut om budget 2021-2025 ................................. 4 
1.3 Beslut att fatta i samband med budget 2021-2025 ...................... 4 

2 Ekonomisk omvärld 5 
2.1 Sveriges ekonomiska utveckling ................................................. 5 
2.2 Kommunernas ekonomiska utveckling ....................................... 5 

3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 2021-2025 6 
3.1 Härryda kommuns ekonomiska utveckling och nuläge .............. 6 
3.2 Ekonomiska planeringsförutsättningar ........................................ 6 
3.3 Driftkalkyl 2021-2023 ................................................................. 6 
3.4 Investeringskalkyl 2020-2024 ..................................................... 7 
3.5 Exploateringsbudget 2021-2025 ................................................. 7 
3.6 Hantering av interna kostnader ................................................... 7 

4 Innehåll och tidplan för arbetet 9 
4.1 Innehåll ........................................................................................ 9 
4.2 Preliminär tidplan för budgetarbetet 2021-2025 ......................... 9 

 
  

Page 104 of 656



3 
 

 

1 Arbetssätt för budgetprocess 2021-2025 

1.1 Budgetprocessen 
 

Styrmodell 

Sedan 2019 tillämpas en ny styrmodell som fastslogs av kommunfullmäktige efter 
demokratiberedningens förslag 2018. Nedanstående bild redovisar översiktligt styrmodellen. 
Kommunens vision antogs i december 2019 och under 2020 kommer förvaltningen att arbeta 
med förhållningssätt. Under 2019 har modellen börjat tillämpas för att 2020 tillämpas i sin 
helhet. 

Respektive verksamhet beskriver och analyserar sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur 
uppföljning och kvalitetssäkring ska göras, samt kvalitetsfaktorer och indikatorer, sker i 
dokumentet "Sektorsplan" som ska redovisas för kommundirektören i januari. Samtliga delar 
kommer att följas upp i samband med ordinarie uppföljningar under 2020. 

 

  
 

Arbetssätt 

Förvaltningen arbetar med att ta fram de ekonomiska förutsättningarna för den kommande 
planperioden i enlighet med den av kommunfullmäktige 2019 antagna strategiska planen. 
Även förslag på bostadsförsörjningsprogram och lokalresursplan tas fram under våren. Arbetet 
sker i nära samarbete med den politiska majoriteten i syfte att kommunfullmäktige ska kunna 
anta budgeten och politiskt styrdokument med prioriterade mål, inriktningar och uppdrag den 
15 juni.  

Verksamhetsplanen kommer att arbetas fram av kommunstyrelsen och välfärdsnämnden och 
antas av nämnderna i november. 
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1.2 Underlag för beslut om budget 2021-2025 
Härryda kommun har ett arbetssätt för långtidsplanering som innehåller nedanstående delar. 
Dessa utgör underlag för beslut om budget 2021-2025 i KF den 15 juni 2020. 

• Strategisk plan 2019-2023 

Den strategiska planen fastställdes av KF den 28 mars 2019 och ska ingå som ett underlag i 
förvaltningens budgetarbete. Den strategiska planen innehåller: 
 *Kommunen som samhällsaktör  
 *Kommunen som serviceorganisation 
 *Mål för god ekonomisk hushållning 

• Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och 
utveckling samt bostadsbyggandets omfattning. På kort sikt utgör programmet underlag för 
detaljplaneläggning, projektering och upprättande av befolkningsprognos. Befolknings-
prognosen upprättas i mars och ska utgöra underlag för det fortsatta planeringsarbetet. 
Befolkningsprognosen utgör även underlag för de skatteintäkter och statsbidrag som 
budgeteras.  

• Lokalresursplan 2021-2025 

Lokalresursplanen, som bygger på bostadsförsörjningsprogrammet redovisar behovet av 
verksamhetslokaler under de kommande fem åren. Lokalresursplanen får konsekvenser i 
driftbudgeten och i många fall i investeringsbudgeten. Dessa planer ligger till grund för 
upprättandet av övriga delar i budget/plan. 

• Driftbudget för år 2021-2023 samt investeringsplan för 2021-2025 

Driftbudgeten upprättas för de kommande tre åren och investeringsbudget/plan för de 
kommande fem åren. Budgetåret utgör första året i planen. 

• Exploateringsbudget 2021-2025 

Varje år upprättas en exploateringsbudget som redovisar de expolateringsprojekt som är 
aktuella för planperioden.  

1.3 Beslut att fatta i samband med budget 2021-2025 
I samband med beslut om budget 2021-2025 15 juni 2020 fattas också beslut om: 

• Utdebitering 

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa utdebiteringen för kommande år. 

• Tak för nettoinvesteringar 2021 

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa ett tak för nettoinvesteringar kommande år. 

• Långfristig upplåning 2021 

Ett beslut om långfristig upplåning för 2021 fattas. 

• Anslagsbindning 2021 

Anslagsbindningen i relation till nämnderna fastställs varje år för drift- och 
investeringsbudget.  
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2 Ekonomisk omvärld 

2.1 Sveriges ekonomiska utveckling 
(Källa: Ekonomirapporten, oktober 2019 SKR) 

Nyckeltal för svensk ekonomi, 
procentuell förändring 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Realt skatteunderlag 1,1 1,4 0,4 0,3 1,1 1,0 

Bruttonationalprodukt (BNP) 2,3 1,2 1,3 1,8 1,7 1,6 

Konsumentprisindex (KPI) 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 2,6 

Sysselsättning, arbetade timmar 2,4 1,0 -0,5    -0,1 0,8 0,4 

Arbetslöshet 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9 6,9 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 

Den svenska konjunkturen har nu passerat toppen och en avmattning av konjunkturen är att 
vänta. Inbromsningen av BNP tillväxten som inleddes för ett år sedan förutses fortsätta, även 
2020. Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, 
med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet som följd. I SKL:s prognos visar sig den 
svagare arbetsmarknadskonjunkturen tydligt 2020. Lågkonjunkturen antas prägla också 2021. 
Inbromsningen i ekonomin påverkar också skatteunderlagets ökningstakt negativt.  

2.2 Kommunernas ekonomiska utveckling 
I SKR:s rapport ”Ekonomirapporten, oktober 2019” beskrivs kommunernas framtida 
utmaningar och ekonomiska utveckling de senaste åren.  

Kommunsverige redovisade ett resultat under 2018 motsvarande 2,5 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. I resultaten ingår däremot ovanligt stora rea- och 
exploateringsvinster och rensat för dessa uppgår resultatet till 1 procent av skatter och bidrag. 
Detta anses för lågt för god ekonomisk hushållning.  

För åren 2019-2020 prognostiserar SKR att kommunerna kommer att ha sjunkande resultat 
bland annat till följd av vikande skatteunderlagstillväxt i kombination med höga 
investeringsnivåer. I en enkät (SKR) ställd till kommunernas ekonomichefer framgår att det är 
inom socialtjänstens områden flest kommuner har negativa budgetavvikelser. Inom individ 
och familjeomsorg uppger 69 procent av kommunerna att de kommer att ha en negativ 
budgetavvikelse om 1 procent eller mer. För grund- och gymnasieskolan rör det sig om 40 
procent av kommunerna.  

De utmaningar som kommunsektorn står inför är framförallt den demografiska utvecklingen. 
Detta samtidigt som skatteunderlaget ökar betydligt långsammare än tidigare och kommunen 
drabbas av en negativ effekt av förändrad kostnadsutjämning. Härryda kommun stämmer väl 
in i beskrivningen av hur situationen ser ut för sveriges kommuner i stort. 
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3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 2021-
2025 

3.1 Härryda kommuns ekonomiska utveckling och nuläge 
Under en period har kommunens resultat varit mycket goda. Mellan åren 2014-2017 var det 
genomsnittliga resultatet ca 100 mnkr/år och de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning uppfylldes mer än väl. Resultatet för 2018 blev betydligt svagare, 31 mnkr. I 
resultatet ingick intäkter från den egna exploateringsverksamheten med 18 mnkr, samt 
ytterligare 30 mnkr i exploateringsbidrag, vilket betyder att kommunen visat underskott utan 
dessa intäkter. 2019 visar ett bättre resultat men även detta år ingår intäkter från 
exploateringsverksamheten med 40 mnkr. Resultatet exklusive exploatering uppgår till 71 
mnkr och om hänsyn tas till redovisning av pensionskostnader enligt lagstadgad blandmodell 
sjunker resultatet ytterligare 25 mnkr till 46 mnkr. De finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning uppnås 2019. 

Med de budgeterade resultatnivåerna för 2021-2023 uppnås ett av de två finansiella målen. 
Det är målet om att resultatet ska vara minst 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader sett 
över en fyraårsperiod. Det andra målet, soliditeten ska öka med minst en procentenhet per år, 
nås varken ett enskilt år eller sett över en fyraårsperiod. Detta beror på ovanligt höga 
investeringsvolymer under planperioden, främst inom Va-verksamheten. Med justering för nya 
skatteprognoser, en reviderad kostnadsutjämning, pensionsprognoser och lönerevisioner tyder 
allt på att nettokostnaderna måste justeras ner med ca 11-15 mnkr för att nå det budgeterade 
resultatet som fastslogs av KF i juni 2019.  

3.2 Ekonomiska planeringsförutsättningar 
Den plan som antogs av kommunfullmäktige för perioden 2020-2022 innebär att kommunen 
endast delvis uppnår målen för god ekonomisk hushållning. De ekonomiska 
planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen ska uppnås utan förändringar av 
den kommunala skattesatsen. För att det ska vara möjligt bedömer förvaltningen att en 
justering av resurstilldelning är nödvändig.  

Förvaltningen bedömer även att kommunen behöver planera för en anpassning med anledning 
av framtidens demografiska utmaningar.  

3.3 Driftkalkyl 2021-2023 
I kalkylen inkluderas objekt för 2023 som finns med i den fastställda lokalresursplanen. 
Kostnader för målgruppsförändringar för 2023 är beräknade utifrån senaste 
befolkningsprognos. Löneökningar är kalkylerade till ca 2,5 procent för 2021 och till 3 procent 
för 2022-2023. Beräkningarna för skatteintäkter och pensionskostnader grundas på SKR:s och 
KPA:s prognoser från december 2019. Justering har också gjorts för förändrade 
kapitaltjänstkostnader och bedömd fördyring av gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke. 
För att nå den antagna planen behöver budgeten anpassas med mellan 11 till 15 mnkr.  
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Nedan redovisas reviderad budget med anledning av nya ekonomiska planeringsförut-
sättningar jämfört med antagen budget/plan. 

Resultaträkning, tkr Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan   2022 Plan   2023 

Verksamhetens nettokostnader 2 071 411 2 202 036 2 267 778 2 384 330 2 494 199 
Skatter och bidrag -2 209 581 -2 277 745 -2 350 747 -2 461 413 -2 576 769 
Finansiella kostnader och intäkter inkl 
finansiell kostnad för pensioner 

27 431 21 449 23 732 24 524 25 855 

RESULTAT 110 739 54 260 59 237 52 559 56 715 
Resultat enligt fastställd budget/plan 58 636 67 717 67 717 
Avvikelse jämfört med fastställd budget/plan 601 -15 158 -11 002 
Resultatets andel av nettokostnaderna enl fastställd budget/plan 2,6 % 2,8 % 2,8 % 
Resultatets andel av nettokostnaderna enl rev resultat 2,6 % 2,2 % 2,3 % 

3.4 Investeringskalkyl 2020-2024 
Kommunfullmäktige har fastslagit en övre gräns för de årliga investeringarna om 400 mnkr. I 
fastställda planer är den totala investeringsvolymen dock ofta högre. Orsaken är svårigheter att 
bedöma exempelvis möjliga igångsättningstider. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den sammanlagda investeringsvolymen inte överstiger den 
av kommunfullmäktige fastställda gränsen. 

Nedan redovisas den fastställda planen avseende investeringar: 

Belopp i tkr 
Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan   
2022 

Plan   
2023 

Plan   
2024 

Plan   
2025 

Sektor för utbildning och kultur 10 026 12 360 16 900 12 570 11 600 14 810 14 810 

Sektor för socialtjänst 2 473 2 400 2 300 2 500 2 100 2 100 2 100 

Sektor för samhällsbyggnad 121 449 250 010 231 610 194 910 79 310 34 310 34 310 

- Skattefinansierad verksamhet 28 757 28 260 34 860 47 960 56 060 19 560 19 560 

- Vattenverksamhet 91 430 221 100 196 300 146 500 22 800 14 300 14 300 

- Avfallsverksamhet 1 261 650 450 450 450 450 450 

Sektor för teknik och 
förvaltningsstöd 

77 921 212 180 221 481 119 079 184 165 114 341 114 341 

Kommunledning 0 2 000 2 000 1 645 1 386 828 828 

Summa investeringsutgifter 211 868 478 950 474 291 330 704 278 561 166 389 166 389 

3.5 Exploateringsbudget 2021-2025 
Exploateringsbudgeten ska omfatta perioden 2021-2025. Exploateringsbudgeten tas fram och 
inlämnas av sektorn för samhällsbyggnad.  

3.6 Hantering av interna kostnader 
• Lokalkostnader 

Återkommande indexuppräkning görs normalt inför varje ny period för budget/plan. 
Administrativa lokaler ingår som en del i lokalresursplanen. Vid ett ökat behov av 
administrativa lokaler ska dessa tas med i lokalresursplanen och sektorerna ska budgetera för 
detta utifrån befintlig kostnadsnivå per rum. Sektorn för teknik- och förvaltningsstöd tar upp 
investeringsbehovet utifrån lokalresursplanen och respektive sektor ska inrymma de blivande 
hyreskostnaderna i driftbudgeten. Respektive sektor ansvarar för alla inventarieanslag, även de 
som är direkt kopplade till objekt i lokalresursplanen.  
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• Övriga driftskostnader 

I kalkylen har förvaltningen beräknat löneökningstakten till 2,5 procent årligen för 2021 och 3 
procent från och med 2022. Detta inkluderar även strategiska satsningar och jämställda löner. 
Prisökningar till obligatoriska verksamheter som är konkurrensutsatta såsom fristående för- 
och grundskola och hemtjänst enligt Lagen Om Valfrihet (LOV) kompenseras för 
löneökningar enligt samma principer som för verksamheter i egen regi. För övrig inflation sker 
ingen automatisk kompensation i ramarna.  

• Internränta 

Internräntan bedöms utifrån kommunens egna genomsnittliga räntekostnad för kommunens 
externa upplåning. Kommunens genomsnittliga ränta för lån är i bokslut 2018 drygt 1 procent. 
SKR:s rekommendation som för 2021 är 1,25 procent. Kommunens faktiska genomsnittliga 
upplåningsränta uppgår till 1 procent. Förvaltningen föreslår att kommunens nuvarande 
internränta om 2,0 procent sänks till 1 procent från och med 2021. 

• Kalkylerat personalomkostnadspålägg 

Personalomkostnadspålägget i kommunal verksamhet rekommenderas av SKR till 40,15 
procent. Det är en höjning med 1 procent jämfört med 2019 års rekommendation och 
höjningen avser främst ökade pensionskostnader. Inför 2019 höjdes personalomkostnads-
pålägget i Härryda kommun till 39 procent. Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande 
nivå, 39 procent, väl täcker kostnaderna och föreslår att nivån är oförändrad under perioden 
2021-2023. 
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4 Innehåll och tidplan för arbetet 

4.1 Innehåll 
o Strategisk plan 2020-2022. 

o Driftbudgeten ska omfatta åren 2021-2023. 

o Investeringsbudgeten ska omfatta perioden 2021-2025. 

o Exploateringsbudgeten ska omfatta perioden 2021-2025. 

o Verksamhetsplan 2021. 

o Bostadsförsörjningsprogrammet ska omfatta perioden 2021-2025. 

o Lokalresursplanen ska omfatta perioden 2021-2025. 

o Taxor och avgifter behandlas i kommunfullmäktige som separata ärenden.  

 

4.2 Preliminär tidplan för budgetarbetet 2021-2025 
Forum Datum Aktivitet 

KS 5 mar Ekonomiska förutsättningar för budget/plan 2021-2025 

KF 26 mar Ekonomiska förutsättningar för budget/plan 2021-2025 

EkU 29 apr Avstämning/dialog 

EkU 14 maj Redovisning av förvaltningens bedömning 

KS 29 maj Beslut om budget/plan 2021-2025 samt inriktningar och uppdrag 

KF 15 juni Beslut om budget/plan 2021-2025 samt inriktningar och uppdrag 

VFN  26 aug Diskussion om budget/vep 

KS  27 aug Diskussion om budget/vep 

EkU 24 sept Diskussion om budget/vep 

KS 21 okt Diskussion om budget/vep 

VFN 22 okt Diskussion om budget/vep 

VFN 18 nov Beslut om vep 

KS  19 nov  Beslut om vep 

   

 

Tidplanen kommer att kompletteras med tider för välfärdsnämndens arbetsgrupp för 
ekonomifrågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 39        Dnr 2019VFN396 

Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre  

  
I Härryda kommun finns två biståndsbedömda dagverksamheter för äldre, Liljan med 
somatisk inriktning och Smultronstället med inriktning demens/kognitiv svikt. Det finns 
möjlighet att delta i dagverksamhet varje vardag. Hur många tillfällen per vecka som man 
deltar varierar mellan deltagarna, från en gång per vecka till fem gånger per vecka. 
 
I samband med att dagverksamhet för äldre beviljas får brukare och eventuellt anhörig en 
blankett för att ansöka om resor till och från dagverksamheten. Ansökan utreds och beviljas 
av färdtjänsthandläggare inom trafikverksamheten i sektorn för samhällsbyggnad. Under 
januari – april 2019 genomfördes i snitt 151 resor per månad för Liljan och 383 resor per 
månad för Smultronstället.  
 
En kartläggning gjord av sektorn för socialtjänst i september 2019 av avgifter kring 
dagverksamhet för äldre visar att minst 29 kommuner i Västra Götaland tar ut avgift för resor. 
Kostnaden för resor varierar från 15 kr per resa upp till 775 kr per månad. Alla kommuner i 
regionen tar ut en avgift för kost i samband med dagverksamhet för äldre. 
 
Härryda kommun tar i dagsläget endast tar ut en avgift för kost. Välfärdsnämnden beslutade 6 
november 2019 § 256 budget och verksamhetsplan för socialtjänsten 2020-2022 om ökade 
taxor och avgifter för äldreomsorg. Förvaltningen föreslår att Härryda kommun följer 
majoriteten av kommunerna i Västra Götaland och inför en egenavgift för resor till och från 
dagverksamheten för äldre. Avgiften tas ut enligt färdtjänsttaxa. 
 
Resor för äldre till och från dagverksamhet hamnar i den kategori som trafikverksamheten 
benämner linjelagd färdtjänst med en månadskostnad på 600 kr. För brukare som deltar två 
gånger per vecka i dagverksamhet innebär det en kostnad på 37,50 kr per resa. För de brukare 
som deltar fler gånger per vecka blir kostnaden ännu lägre. Avgiften ger intäkter motsvarande 
ca 250 tkr per år för sektorn för socialtjänst. Siffrorna kan variera beroende om hur många 
deltagare som tar sig till och från dagverksamheten på egen hand. 
 
Från socialtjänsten föreligger skrivelse daterad den 8 oktober 2019. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Wiwiann Niklasson (S) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S), Jonas Andersson (S) 
och Inga-Lena Persson (MP) "att förslaget om avgift för resor till och från dagverksamhet för 
äldre slopas och därmed inte införs". 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämndens föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga resor till och från dagverksamhet för äldre 
enligt gällande taxa för linjelagd färdtjänst samt att avgift tas ut från och med 1 april 2020. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Wiwiann Niklassons och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden 
finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Wiwiann Niklassons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga resor till och från dagverksamhet för äldre 
enligt gällande taxa för linjelagd färdtjänst. Avgift tas ut från och med 1 april 2020. 
 
Mot beslutet reserverar sig Wiwiann Niklasson (S), Siw Hallbert (S), Jonas Andersson (S) och 
Inga-Lena Persson (MP). 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-05  

 

Voteringslista: § 39 
Ärende: Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre,  2019VFN396 
 
Bilaga 1 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Hans Larsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Andreas Fransson (M), ersättare X   
Wiwiann Niklasson (S), ersättare  X  
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 

Page 3 of 3Page 115 of 656



Sektorn för socialtjänst  
Cecilia Olsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-10-08 2019VFN396  739 
  
 

Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre  

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden beslutade 6 november 2019 i § 256 budget och verksamhetsplan för 
socialtjänsten 2020 – 2022 om ökade taxor och avgifter för äldreomsorg. Förvaltningen 
föreslår att Härryda kommun följer majoriteten av kommunerna i Västra Götaland och 
inför en egenavgift för resor till och från dagverksamheten för äldre. Avgiften tas ut 
enligt färdtjänsttaxa. Resor för äldre till och från dagverksamhet hamnar i så fall i den 
kategori som trafikverksamheten benämner linjelagd färdtjänst med en månadskostnad på 
600 kr.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga resor till och från dagverksamhet för 
äldre enligt gällande taxa för linjelagd färdtjänst. Avgift tas ut från och med 1 april 2020. 

Ärendet 
I Härryda kommun finns två biståndsbedömda dagverksamheter för äldre, Liljan med 
somatisk inriktning och Smultronstället med inriktning demens/kognitiv svikt. 
Deltagande på dagverksamheterna är en biståndsbedömd insats med syfte att bidra till att 
stimulera kvarvarande funktioner och förmågor, bryta isolering, skapa förutsättningar för 
en meningsfull dag och möjliggöra kvarboende i ordinärt boende. Insatsen 
dagverksamhet med inriktning demens kan också beviljas som avlösning till anhöriga 
som vårdar sina närstående. Det finns möjlighet att delta i dagverksamhet varje vardag. 
Hur många tillfällen per vecka som man deltar varierar mellan deltagarna, från en gång 
per vecka till fem gånger per vecka. 

I samband med att dagverksamhet för äldre beviljas får brukare och eventuellt anhörig en 
blankett för att ansöka om resor till och från dagverksamheten. Ansökan utreds och 
beviljas av färdtjänsthandläggare inom trafikverksamheten i sektorn för 
samhällsbyggnad. Under januari – april 2019 genomfördes i snitt 151 resor per månad för 
Liljan och 383 resor per månad för Smultronstället. Hela kostnaden belastar i dagsläget 
kommunen. Deltagande i dagverksamhet samt resor till och från densamma är avgiftsfritt, 
deltagarna betalar endast för kost, 85 kr per tillfälle.  

Kommunstyrelsen godkände 3 maj 2018 trafikverksamhetens förslag att byta leverantör 
för hantering av färdtjänstresorna och administrationen av dessa till Västtrafiks 
beställningscentral (ärende 2018KS123 § 197). Efter att nya avtalet trätt i kraft har 
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kostnaderna för resor till och från dagverksamhet för äldre ökat kraftigt för Härryda 
kommun och sektorn för socialtjänst. Sektorn för socialtjänst har för 2019 avsatt 740 tkr i 
budget för resor till och från dagverksamhet för äldre. På grund av att kostnad per resa 
samt administrativa kostnader per resa ökat, i snitt med 112 %, bedöms prognos/utfall för 
resor till och från dagverksamhet för äldre 2019 till 1945 tkr, vilket innebär en avvikelse 
på -1205 tkr.  

I den nationella kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem som 
socialstyrelsen genomförde 2013 framkom att kost och resor till/från dagverksamhet 
oftast betalas av deltagarna samt att kostnaden för mat inte ingår i maxtaxan. Ungefär 
hälften av Sveriges kommuner tog dessutom ut en fast avgift per dag för dagverksamhet, 
en avgift som ingår i maxtaxan i 80 procent av kommunerna. 

En kartläggning gjord av sektorn för socialtjänst i september 2019 av avgifter kring 
dagverksamhet för äldre visar att minst 29 kommuner i Västra Götaland tar ut avgift för 
resor (se bilaga 1 för fler detaljer). Kostnaden för resor varierar från 15 kr per resa upp till 
775 kr per månad. Göteborgs stad, Mölndal och Partille tar till exempel ut en avgift enligt 
färdtjänsttaxa för dessa resor. I Västra Götaland är det nio kommuner som inte tar ut 
separat avgift för resorna men fyra av dem tar ut avgift för deltagande i dagverksamhet. 

I kartläggningen framkommer också att 23 av kommunerna i Västra Götaland tar ut en 
deltagaravgift för varje tillfälle på dagverksamheten. Alla kommuner i regionen tar ut en 
avgift för kost i samband med dagverksamhet för äldre. 

Härryda kommun tar i dagsläget endast tar ut en avgift för kost. Välfärdsnämnden 
beslutade 6 november 2019 i § 256 budget och verksamhetsplan för socialtjänsten 2020-
2022 om ökade taxor och avgifter för äldreomsorg. Förvaltningen föreslår att Härryda 
kommun följer majoriteten av kommunerna i Västra Götaland och inför en egenavgift för 
resor till och från dagverksamheten för äldre. Avgiften tas ut enligt färdtjänsttaxa. 

Resor för äldre till och från dagverksamhet hamnar i den kategori som 
trafikverksamheten benämner linjelagd färdtjänst med en månadskostnad på 600 kr. För 
brukare som deltar två gånger per vecka i dagverksamhet innebär det en kostnad på 37,50 
kr per resa. För de brukare som deltar fler gånger per vecka blir kostnaden ännu lägre. 
Avgiften ger intäkter motsvarande ca 250 tkr per år för sektorn för socialtjänst. Siffrorna 
kan variera beroende om hur många deltagare som tar sig till och från dagverksamheten 
på egen hand.  

Samråd 
Samråd har skett med KPR den 14 oktober 2019 (se bilaga 2 skrivelse från KPR). Rådet 
framförde flera synpunkter gällande avgiften. De bedömer att det blir en hög kostnad för 
den enskilde men en relativt liten inkomst för kommunen. Förvaltningen har tagit del av 
synpunkter från KPR men synpunkterna har inte inarbetats i förslaget. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att resor till och från dagverksamheten bör 
avgiftsbeläggas. Omvärldsbevakning visar att flertalet av kommunerna i Västra Götaland 
tar ut en egenavgift för resor. Detta i kombination med ökade resekostnader för 
kommunen berättigar en egenavgift för deltagarna. Förvaltningen föreslår att Härryda 
kommun följer majoriteten av kommunerna i Västra Götaland och inför en egenavgift för 
resor till och från dagverksamheten för äldre. Avgiften tas ut enligt färdtjänsttaxa. 
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Lena Lager    Tina Forsgren 
Sektorschef                                              Verksamhetschef Vård och omsorg  
   

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Kartläggning avgifter dagverksamhet äldre i Västra Götaland  

Bilaga 2. Synpunkter KPR 
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Kartläggning avgifter dagverksamhet för äldre kommuner i Västra Götaland

Kommun Betalar brukare resor? Hur mycket?
Ale Nej
Alingsås ja Färdtjänsttaxa
Bengtsfors Ingen information
Bollebygd Ingen information
Borås Ja Färdtjänsttaxa
Dals Ed Ingen information
Essunga Ja kr31
Falköping Ja kr31
Färgelanda Ingen information
Gbg Stad Ja Färdtjänsttaxa
Grästorp Ja 20 kr per resa
Gullspång Ja Ingen information
Götene Ingen information
Herrljunga Ja 60 kr / tillfälle
Hjo Ja 15 kr per resa
Härryda Nej
Karlsborg Ja 52 kr enkel resa
Kungälv Ja 65 kr per enkelresa /130 kr ToR
Lerum Ja 52 kr enkel resa
Lidköping Nej Ingår i avgiften till dagverksamheten
Lilla Edet Ja Färdtjänsttaxa
Lysekil Ja Färdtjänstavgift - demens 20kr/resa
Mariestad Ja 60 kr per resa enligt färdtjänsttaxa
Mark Ja Lägre avgift än vanlig färdtjänst efter ansökan
Mellerud Nej
Munkedal Ja 30 kr per resa
Mölndals stad Ja Färdtjänsttaxa
Orust Ja 42 kr per resa alt 775 kr /mån
Partille Ja 51 kr/resa eller månadskort 775 kr
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Skara Nej
Skövde Nej
Sotenäs Nej
Stenungsund Ja 1-4 resor: 255 kr/mån, 5 el fler resor 510 kr/mån
Strömstad Nej
Svenljunga Ja Västtrafiks taxa 775 kr per månad
Tanum Ingen information
Tibro Nej
Tidaholm Ja Färdtjänst
Tjörn Ingen information
Tranemo Ja 1-4 resor: 280 kr, 5-8 resor 375 kr, fler 480 kr/mån
Trollhättan Ingen information
Töreboda Ja 32 kr per resa
Uddevalla Ja Om beviljad färdtjänst, får viss reducering, framgår inte hur mycket
Ulricehamn Ja Färdtjänstavgift 50 kr per resa
Vara Ingen information
Vårgårda Ja Framgår inte
Vänersborg Ingen information
Åmål Ja Färdtjänst
Öckerö Ingen information

Enligt socialstyrelsen rapport 2014 är dagverksamhet avgiftsfritt i ca 50 % av landets kommuner. Avgiften ingår i maxtaxan i 80 % av de kommuner som tar ut avgift.
Kostnad för resor och mat betalas oftast av den äldre. Kostnad för mat ingår inte i maxtaxan.

Page 120 of 656



Betalar brukare för dagverksamhet? Hur mycket? Betalar brukare för kost?
Ja

ja Hemtjänstavgift 245 kr/h alt max 2089 kr Ja
Ingen information Ingen information

Ja 63 kr/tillfälle, maxtaxa 2089 kr Ja
Ja 240/mån oavsett omfattning Ja

Ja kr32 Ja
Ja kr31 Ja
Ja kr63 Ja

Nej Ja 
Nej Ja
Ja Enligt taxa för hemvård Ja
Ja kr79 Ja
Ja kr70 Ja
Ja kr70 Ja

Nej Ja 
Ja kr70 Ja

Nej Ja
Nej Ja
Ja kr70 Ja

Nej Ja
Ja Max 2089 kr/mån Ja
Ja Enligt taxa för hemvård 281 kr/h Ja
Ja 92 kr per dag Nej
Ja Maxtaxa/30 per gång Ja

Nej Ja
Nej Ja

Ja
Nej Ja 
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Nej Ja
Nej Ja
Nej Ja

Ja
Ja kr60 Ja
Ja kr99 Ja
Ja kr71
Ja kr68 Ja

Nej Ja 
Ja

Ja kr70
Nej Ja
Ja kr70 Ja

Nej Ja
Nej Ja
Ja 25 Ja

Ja
Ingen information Ja

Nej Ja

Enligt socialstyrelsen rapport 2014 är dagverksamhet avgiftsfritt i ca 50 % av landets kommuner. Avgiften ingår i maxtaxan i 80 % av de kommuner som tar ut avgift.
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Hur mycket?
kr66

108 kr/dygn

kr55
kr65

kr59
kr59
kr63
kr74
kr69
Oklart
kr42
kr83
kr61
kr85
kr58
kr68
kr32
kr39
kr80
kr62
kr68
Ingår

Måltidsavgift/30
kr66
kr68
kr60
kr56
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kr60
kr57
kr63
kr62
kr74
kr92

kr96
kr43
kr60

13 kr (fika)
kr47
kr55
kr56
kr54
kr42
kr42
kr64
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Härryda kommuns kommunikation och dialog med 
Trafikverket 
 
Med anledning av att många politiska beslut och kommunens utveckling 
berörs av Trafikverkets agerande och ställningstaganden, föreslås 
kommunstyrelsen besluta om Härryda kommuns kommunikation med 
Trafikverket. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att alla avstämnings- och samrådsmöten samt 
kommunikation som innebär ställningstaganden mellan Härryda kommun 
och Trafikverket ska gå via kommunstyrelsen. Vid deltagande från 
kommunstyrelsen ska det i första hand vara någon från presidiet och i andra 
hand ledamot utsedd av ordförande i samråd med presidiet. 
 
 
 
 
Per Vorberg (M)   
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Linde (S) 

Kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Emma Bäcklund 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-11-25 2018KS633  219 
  
 

Planbesked för Håltsås 1:8 

Sammanfattning  
Renova Miljö AB inkom den 13 juli 2018 med en begäran om planbesked för utveckling 
av Fläskebo avfallsanläggning inom fastighet Håltsås 1:8. Ansökan har därefter 
kompletterats den 21 februari och den 25 mars 2019.  
Förslaget innebär att utöka området för befintlig avfallsverksamhet med områden för 
deponi (farligt och icke farligt avfall), avfallshantering, lakvattenhantering, bergtäkt, 
industriändamål samt naturområde. Höjderna på deponierna föreslås uppgå till som högst 
+167 meter över nollplanet, vilket innebär höjningar av marknivån mellan 20-40 meter. 
Ansökan omfattar totalt cirka 80 hektar, varav befintliga deponiceller samt 
tillståndsgivna/framtida deponiceller inom gällande detaljplan utgör cirka 12 hektar. 
Förvaltningen är positiv till att lokalisera verksamheter längs riksväg 40 på sträckan 
mellan Mölnlycke och Landvetter. De miljömässiga vinsterna i form av att deponering 
sker i lämpliga och kontrollerade miljöer samt att materialåtervinningen kan öka genom 
större avfallshanteringsytor, vilket leder till minskad mängd avfall som behöver 
deponeras, ses som fördelaktiga. Föreslagen utveckling ses även som ett gott utnyttjande 
av resurser genom att en befintlig avfallsanläggning utnyttjas i högre grad istället för att 
ta i anspråk helt nya områden för avfallsverksamhet.  
Förvaltningen föreslår att ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 beviljas enligt 5 kap. 5 
§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Planarbetet beräknas påbörja år 2021. 
Vid ett planarbete måste riskfrågor så som buller, vibrationer, ljus- och dammspridning 
studeras. Lämpligt skyddsavstånd till angränsande vattenskyddsområde, naturreservat, 
grön kil och viltpassage behöver undersökas. Vidare måste de geotekniska 
förutsättningarna, eventuella föroreningsnivåer samt verksamhetens trafikbelastning 
utredas. En miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram med de miljöaspekter som 
bedöms vara betydande samt måste avfallsupplagens höjd, användningsområden och 
omfattning specificeras. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 enligt 5 kap. 5 § plan- 
och bygglagen. Arbetet med detaljplanen kan påbörjas 2021. 
 
Ärendet 
Renova Miljö AB inkom den 13 juli 2018 med en begäran om planbesked för utveckling 
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av Fläskebo avfallsanläggning inom fastighet Håltsås 1:8. Ansökan har därefter 
kompletterats den 21 februari och den 25 mars 2019. 
 
Förslaget innebär att utöka området för befintlig avfallsverksamhet med områden för 
deponi (farligt och icke farligt avfall), avfallshantering och lakvattenhantering som 
behövs för att bedriva och utveckla avfallsverksamheten. Vidare föreslås att mark tas i 
anspråk för bergtäkt, industriändamål samt bevarande av naturområde. Höjderna på 
deponierna föreslås uppgå till som högst +167 meter över nollplanet, vilket innebär 
höjningar av marknivån mellan 20-40 meter. Deponierna kommer förändra 
landskapsbilden och synliggöras från Landvettervägen-Partillevägen. 
 
Ansökan omfattar totalt cirka 80 hektar varav cirka 16,5 hektar utgörs av område för 
deponi/avfallshantering, cirka 14,5 hektar bergtäkt/framtida deponi, cirka 10 hektar 
avfallshantering samt cirka 7 hektar lakvattenhantering. Ansökan omfattar även cirka 
10,5 hektar verksamhetsmark för industriändamål i kombination med område för 
avfallshantering samt cirka 10 hektar som bevaras som naturområde. Befintliga 
deponiceller samt tillståndsgivna/framtida deponiceller som ryms inom gällande 
detaljplan utgör cirka 12 hektar. 
 
Verksamheten på Fläskebo avfallsanläggning startade 2003 med det huvudsakliga syftet 
deponering. Under de senaste två åren har deponeringen ökat kraftigt och det är främst 
mängder schaktmassor och obrännbart avfall som har ökat. Ökningen har inneburit att 
anläggningen, enligt gällande detaljplan och befintligt tillstånd, på sikt inte kommer räcka 
till för att kunna tillgodose behovet av deponikapacitet i regionen. Den ökade efterfrågan 
beror delvis på att det inom Göteborgsregionen pågår och planeras ett flertal stora bygg- 
och infrastrukturprojekt. Dessa omfattande projekt medför ett massöverskott som behöver 
omhändertas på ett lämpligt och kontrollerat sätt.  
 
Den verksamhet som bedrivs på anläggningen klassas som miljöfarlig verksamhet vilket 
innebär att det är en tillståndspliktig så kallad A-anläggning. Det föreslagna berguttaget 
är inte tillståndspliktigt i sig. Tillståndspliktiga A-verksamheter prövas av mark- och 
miljödomstolen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av verksamheten. Detta betyder att en 
detaljplan kan möjliggöra en viss markanvändning men att miljötillståndet som krävs för 
verksamheten inom hela avfallsanläggningen kommer att regleras och beslutas av andra 
instanser. 
 
Idag finns miljötillstånd inom anläggningen för deponering av 150 000 ton avfall varav 
20 000 ton av dessa får utgöras av farligt avfall. Inom ramen för tillståndet bedrivs även 
avvattning av slam, lagring av avfall, tillverkning av anläggningsjordar samt viss 
sortering och mekanisk bearbetning. Det finns en deponicell för icke farligt avfall och en 
deponicell för farligt avfall i drift samtidigt. Det finns även två sluttäckta deponiceller 
inom området. En sluttäckning innebär att deponin, efter att den nått sin sluthöjd, 
förseglas och gräsbekläs för att minimera påverkan och reducera mängden nederbörd som 
infiltrerar ner i avfallet och bildar lakvatten. Med nuvarande omfattning samt utifrån 
gällande detaljplan och befintligt miljötillstånd förutspår Renova att det finns kapacitet 
och möjlighet att bedriva verksamheten i ytterligare cirka fyra år till innan anläggningen 
nått sin maxkapacitet. 
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Lokalisering 
Anläggningen ligger på Mediavägen i anslutning till väg 535, Landvettervägen och 
Partillevägen, strax söder om Öjersjö. Fastigheten omges av skogsmark i alla väderstreck 
utom i sydost där den gränsar till Bårhults företagspark. Den närmsta 
bostadsbebyggelsen, Gökskulla och Öjersjö, ligger på cirka 700 respektive 500 meters 
avstånd från föreslaget deponiområde och täktverksamhet. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Förslaget är förenligt med ÖP2012. Aktuell fastighet är redovisad som befintligt 
verksamhetsområde och angränsar till utbyggnadsområde för verksamheter på kort sikt 
och utbyggnadsområde för verksamheter på lång sikt, bland annat genomfört projekt 
Bårhults företagspark. Förslaget är också i linje med översiktsplanens sammanfattande 
principer om att huvudsakligen lokalisera verksamheter längs riksväg 40. 
 
Aktuell fastighet omfattas i dag av detaljplanen P93/1 som antogs av kommunfullmäktige 
den 18 maj 1992. Gällande detaljplan reglerar bestämmelser om avfallshantering, 
fyllnadshöjd, kontor, naturområde och skyddsbestämmelser. De ytor som i gällande 
detaljplan är reglerade som naturområde, tillika skyddsområde, föreslås att i relativt stor 
omfattning i stället användas som avfallsupplag samt områden för avfallshantering för 
bland annat sortering och lagring av massor samt kontorsbyggnader. Genomförandetiden 
för gällande detaljplan har löpt ut. 
 
Natur, kultur och rekreation 
Området angränsar i öster till Bråtaskogen naturreservat, som ingår i riksintresse för 
friluftsliv. På cirka 500 meters avstånd nordost om området ligger Natura 2000 området 
Maderna-Haketjärn som utgör ett delavrinningsområde för det aktuella planområdet samt 
utgör riksintresse för naturvård.  

Området ligger även i anslutning till gröna kilen Delsjön-Härskogenkilen utpekad i 
Göteborgsregionens strukturbild med höga värden i form av bland annat friluftsområden, 
naturupplevelser och biologisk mångfald. Härryda kommun har delansvar från 
Delsjöområdets naturreservat via Bråtaskogen mot Tahult/Maderna till Härskogens 
friluftsområde.  
 
I sträckan av den gröna kilen i höjd med Gamla Prästvägens anslutning över väg 535 
Landvettervägen-Partillevägen planerar Trafikverket att anlägga en tillfällig viltpassage i 
plan med viltvarningsystem. Ett viltvarningssystem innebär att man gör en cirka 30 meter 
bred öppning i viltstaketet på båda sidor vägen så att vilt kan passera över vägen. 
Trafikanter varnas med varningslampor när vilt är på väg över och djuren upptäcks 
genom uppsatta värmedetektorer. På sikt ska viltpassagen ersättas med en planskild 
faunapassage något längre söderut längs med väg 535. Kommunstyrelsen beslutade 12 
september 2016 § 255 i sitt remissyttrande till Trafikverket avseende väg 535 att 
Trafikverket ser över möjligheten att flytta faunapassagen norr ut mot Partille. Syftet med 
en faunapassage är att minska barriäreffekten för djur och natur genom att skapa en länk 
och binda samman grönområden ovanför vägbanan. För vilt- och faunapassagen har 
Trafikverket pekat ut ett avgränsat område som ska betraktas som ett grönstråk och 
lämnas fri från bebyggelse, se sträckning i kartbilaga Grönzon för viltpassage. 
Trafikverket anser att detaljplanens anspråk ska begränsas till söder om bergskammen i 
området, och inte inkräkta på grönstråket. I samråd med Renova har Trafikverket den 9 
september 2019 kommit fram till att revidera gränsdragningen för grönzonen till att 
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endast omfatta den nordöstra delen av aktuell fastighet. Det innebär att en del av det 
tänkta planområdets nordöstra del troligtvis inte kan planläggas för avfallshantering, 
industrimark, bergtäkt och deponi. I ett eventuellt planarbete kommer det bli viktigt att 
utreda avgränsningen mot grönzonen mer i detalj. Om exploateringen inkräktar på 
grönstråket kan faunapassagen förlora sin funktion i och med att vilt inte använder den i 
önskad utsträckning.   
 
I områdets nordöstra del finns ett mindre område utpekat i naturvårdsplanen med 
naturvårdssklass 2 och hänsynsnivå 2. Utpekat naturvärde ligger inom det område som 
Renova och Trafikverket kommit överens om att lämna fri från exploatering. Centralt 
inom området finns även ett större område (T51 Fläskebo) med naturvårdsklass 2 och 
hänsynsnivå 2. T51 Fläskebo är senast fältbesökt 2006 då varken klockgentiana eller 
alkonblåvinge kunde återfinnas. I en inventering från 2015 har flera små områden med 
klass 2 och 3 pekats ut. Inte heller 2015 kunde klockgentiana eller alkonblåvinge 
återfinnas. Kommunens tolkning är att de nya naturvärdesområdena från 2015 kan anses 
ersätta T51 Fläskebo då detta område inte längre har kvar de naturvärden som först 
identifierats. Inom området finns även ett mindre utpekat område med naturvärdesklass 3 
och hänsynsnivå 3. Stor del av planområdet, främst norra delen, ingår i Hänsynsnivå 4, 
landskapsområde L6 Bråta-Madernalänken där värdet ligger i dess funktion som 
förbindelse- och spridningslänk mellan Bråta och Fläskebo. Utförd inventering från 2015 
visar även på flertalet fridlysta arter inom området, bland annat revlummer. Enligt 
artportalen har kungsfågel, bivråk och spillkråka setts i området. Det bör göras ytterligare 
inventeringar/artspecifika utredningar för att undersöka om och hur funna arter påverkas 
av förslagen utveckling. Sjön i området, som idag är recipient av lakvatten från deponin, 
har också naturvärden som bör tas i beaktande. 

I södra delen av området finns fornlämning Landvetter 149 (gravfält) och Landvetter 71:1 
(fossil åkermark). Fornlämningarna med omnejd ingår i riksintresse för friluftsliv 
tillhörande Bråtaområdet. Vid ett planarbete behövs ett ställningstagande om huruvida 
fornlämningarna ska ingå i en ny plan eller inte och hur skyddsavstånd till dessa 
säkerställs.  
 
Kollektivtrafik 
Närmsta hållplats, Bårhult, ligger ca 500 meter från området som trafikeras av linje 511 
mellan Partille centrum och Landvetter centrum. Hållplatsen trafikeras med 28 turer per 
dygn i vardera riktning med en turtäthet på cirka 30 min. 

Infrastruktur 
Inkommande och utgående avfall sker uteslutande med tunga transporter. Transporterna 
sker främst via riksväg 40 och Bårhultsmotet men en mindre andel kan också ske via väg 
535, Landvettervägen-Partillevägen. Enligt utförd åtgärdsvalsstudie från 2018 för väg 
535 har vägen för den södra etappen ingen kapacitetsbrist i dagsläget, vare sig på länken 
eller i korsningspunkterna. Däremot finns framkomlighetsproblem för norra delen av väg 
535 vid Partille. Riksväg 40 är tidvis hårt belastad. Ytterligare trafik i Bårhultsmotet kan 
påverka kapaciteten i motet. I samband med ett planarbete bör påverkan på väg 535, 
cirkulationsplatsen som området ansluter i samt Bårhultsmotet utredas. I en sådan 
utredning behöver även de körvägar till och från verksamheten som kommer att användas 
redovisas.  
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Det råder idag kapacitetsbrist på vatten fram till att nytt vattenverk tagits i bruk, vilket 
beräknas ske år 2022. Aktuell fastighet ingår delvis i kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Kommunen har dricks- och spilledningar i östra delen av fastigheten. 
Om ledningar behöver flyttas utgår kommunen från att kostnaden för detta bärs av 
Renova. 
 
Dagvatten- och lakvattenhanteringen kommer att bli viktig att bevaka och lösa vid ett 
detaljplanearbete. Kåsjöns vattenskyddsområde i Partille kommun är beläget cirka 1,5 km 
norr om området och Mölndals nya förslag till vattenskyddsområde för Rådasjön, både 
primär och sekundär zon, går in på fastighetens syd- och nordvästra del. Inom dessa 
zoner finns föreskrifter om att deponering och upplag av avfall är förbjudet. I dagsläget är 
gränsdragning och föreskrifter endast ett förslag och det fastställda området med 
beslutade föreskrifter måste beaktas vid planläggning. Detta kan innebära att mindre 
markyta än vad som förslaget avser får tas i anspråk. För att minimera risken för 
påverkan på vattensystemet inkl. vattentäkten behöver vattnet även fortsättningsvis 
avledas norrut. 
 
Störningar och risker 
För att inte skapa störningar för kringliggande bebyggelse eller påverka föreslaget 
vattenskyddsområde samt främja att djuren vill röra sig i området så behöver 
skyddsavstånd från föreslagen utveckling, vattenskyddsområde, naturreservat, grön kil 
och viltpassage beaktas och förslagets eventuella negativa påverkan undersökas. 
Riskfrågor så som buller, vibrationer, ljus- och dammspridning behöver belysas samt 
utreda om trafiken till och från föreslagen utveckling påverkar bullersituationen för 
befintlig bostadsbebyggelse samt intilliggande verksamheter.  
 
I Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) rekommenderas ett 
säkerhetsavstånd på minst 500 meter från bebyggelse till område för etablering av 
avfallsanläggning och bergtäkt, samtidigt anges lokal anpassning vara av stor betydelse. 
Vilket betyder att beroende på platsens förutsättningar och utformningsalternativ kan 
risken för olägenheter minska. Föreslagen utveckling överskrider för närvarande inte det 
rekommenderade avståndet.  
 
Söder om området går riksväg 40 som är primärled för transport av farligt gods. 
Föreslagen utveckling ligger mer än 150 meter från vägen. Intilliggande verksamheter 
utgörs bland annat av verksamhet som lagrar och hanterar kemikalier. 
 
Hela planområdet och angränsade fastighet Fläskebo 1:3 är utpekat som förorenad mark 
med riskklass 3 på grund av avfallsdeponier. Enligt Sveriges geologiska undersöknings 
jordartskarta utgörs området främst av urberg i norr och sandig morän i söder samt 
varierade inslag av moss- och kärrtorv. Delar av området utgörs av fyllnadsmark. 
Området omfattas inte av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
stabilitetskartering från 2013. De geotekniska förhållandena behöver undersökas mer i 
detalj samt behövs en markmiljöteknisk utredning som fastställer föroreningsnivåerna 
inom området.  

Ekonomi  
Föreslagen utveckling bedöms inte medföra behov av investeringar för kommunen. 

Bedömning 
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Förvaltningen är positiv till att lokalisera verksamheter längs riksväg 40 på sträckan 
mellan Mölnlycke och Landvetter. De miljömässiga vinsterna i form av att deponering 
sker i lämpliga och kontrollerade miljöer samt att materialåtervinningen kan öka genom 
större avfallshanteringsytor, vilket leder till minskad mängd avfall som behöver 
deponeras ses som fördelaktiga. Föreslagen utveckling ses även som ett gott utnyttjande 
av resurser genom att en befintlig avfallsanläggning utnyttjas i högre grad istället för att 
ta i anspråk helt nya områden för avfallsverksamhet. 
Förvaltningen föreslår att ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 beviljas enligt 5 kap.  
5 § PBL. Planarbetet beräknas påbörjas år 2021. 
Med hänsyn till kringliggande bebyggelse och djurliv måste riskfrågor så som buller, 
vibrationer, ljus- och dammspridning utredas vid ett eventuellt planarbete samt undersöka 
lämpligt skyddsavstånd till angränsande vattenskyddsområde, naturreservat, grön kil och 
viltpassage. 

Vidare måste de geotekniska förutsättningarna undersökas, markmiljötekniska aspekter 
och verksamhetens trafikbelastning utredas samt avfallsupplagens höjd, 
användningsområden och omfattning specificeras. För att få en helhetssyn av den 
miljöpåverkan som planerad verksamhet kan medföra behöver även en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram med de miljöaspekter som bedöms vara betydande. 

Ansökan om planbesked har remitterats till Mölndals stad, Partille kommun samt 
Trafikverket. Remissvar har erhållits från samtliga remitterade och synpunkter har vägts 
in i sektorns ställningstagande i ärendet.  

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten flaggar för riskerna att i ett ”tyst område” etablera 
en bergskross med efterföljande sprängningar, krossning och sortering samt dess 
påverkan på den gröna kilen med sociala och ekologiska värden samt djurliv.  

 
I prövningen har ett antal knäckfrågor identifierats som kräver ytterligare utredning: 
 

- Mölndals förslag på nytt vattenskyddsområde för Rådasjön 
- Grön kil utpekad i Göteborgsregionens strukturbild, viltpassage och naturreservat  
- Påverkan på Natura 2000 området Maderna-Haketjärn (delavrinningsområde) 
- Dag- och lakvattenhantering  
- Störningsrisk och påverkan avseende buller, vibrationer, ljus- och dammspridning 
- Miljökonsekvensbeskrivning inkl. miljökvalitetsnormer för luft och vatten  
- Höjdreglering av avfallsupplag/deponier samt specificering av ytornas omfattning 

och användningsområde 
- Geotekniska förutsättningar samt markmiljötekniska aspekter (förorenad mark) 

 

Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked innebär en stor åtgärd enligt plan- och 
bygglovstaxa 2014 antagen av kommunfullmäktige den 22 september 2014. 
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Anders Ohlsson   Peter Wallentin 
Samhällsbyggnadschef   Verksamhetschef plan och bygglov 
 
 
 
Bilagor: 
 

1. Ansökan begäran om planbesked  
2. Orienteringskarta  
3. PM förtydligande av detaljer i ansökan om planbesked 
4. Föreslagen utveckling och bestämmelser i gällande detaljplan 
5. Grönzon för viltpassage  
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Orienteringskarta

Mölnlycke

Landvetter

Bårhultsmotet

Öjersjö

Gökskulla
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 PM    Fläskebo avfallsanläggning 

 Nanna Bergendahl 

  

Förtydligande av detaljer i ansökan om planbesked 

Utifrån bifogat kartunderlag 

 

Renova skickade den 13 juli 2018 in en ansökan om planbesked till Härryda kommun. 
Till den inlämnade ansökan bifogades ett antal bilagor bestående av fyra framtida vyer 
på anläggningen samt kartunderlag med Renovas framtida planer och planerade 
utveckling av verksamheten på Fläskebo.  

Härryda kommun har muntligt begärt kompletteringar i form av bättre beskrivningar 
av inlämnade vyer och kartunderlag samt även tydligare bakgrundsinformation till det 
förslag som har lämnats in.  

Begärda kompletteringar redovisas i detta PM. Samtliga inklippta vyer och kartbilder 
i dokumentet har tidigare bifogats som bilagor så om de upplevs lite små i dokumentet 
kan dessa bilagor studeras istället. 

Bakgrund 

Inlämnandet av ansökan om planbesked har föregåtts av omfattande bakgrundsarbete. 
Bland annat har bolaget analyserat vilken framtida deponikapacitet som kommer att 
krävas på lång sikt samt hur vi säkerställer att denna kapacitet verkligen finns.  

Fläskebo är, tillsammans med vår andra aktiva deponi Tagene, en viktig pusselbit i 
regionens framtida deponikapacitet. Utifrån kapacitetsbehovet så har en plan för hur 
verksamheten lämpligast bör utnyttjas i framtiden arbetats fram. Under arbetets gång 
har hänsyn tagits till de förhållanden som finns på platsen såväl som de yttre 
förutsättningar som kan komma att påverka verksamheten.  

Utifrån vad som framkommit i detta arbete så har ett kartunderlag tagits fram för att 
illustrera det planerade framtida utnyttjandet av fastigheten uppdelat på olika 
delområden. Renovas framtida planer kräver att detaljplanen för fastigheten ändras och 
därav har en sådan process, med ansökan om planbesked som ett första steg, startats 
upp. 

Förtydligande av inlämnat kartunderlag 

Det inlämnade kartunderlaget visar Renovas fastighet uppdelad i olika delområden 
vilka föreslås ha lite olika användningsområden. För varje delområde finns en kort 
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bakgrundsbeskrivning och i vissa fall även motivering till föreslaget 
användningsområde. Ordningen följer beskrivningen i nedanstående kartunderlag. 

 

 

Figur 1 Kartunderlag med olika delområden 

Område för avfallshantering 

Västra delen av detta område används i huvudsak redan idag för avfallshantering med 
verksamhet främst bestående av mellanlagring och klassificering av schaktmassor och 
inert avfall.  

Den stora norra delen av samma område håller i nuläget på att förberedas för 
avfallshantering. Området har fyllts ut med i huvudsak schaktmassor för att skapa nya 
verksamhetsytor och delar av området är färdigt för att kunna hårdgöras under 
vinter/vår 2019. Inledningsvis kommer jordtillverkning att bedrivas på ytorna men 
även annan avfallsrelaterad verksamhet kan på sikt bli aktuell. 

Område för deponi/avfallshantering/industrimark 

Det finns flera möjliga användningsområden för detta delområde av fastigheten. 
Eftersom området gränsar till resten av Bårhults industriområde så är planen att skapa 
så mycket industrimark som möjligt inom denna del av fastigheten. Marken behöver 
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fyllas ut och de färdiga ytorna kan, efter färdigställandet, komma att användas både 
till avfallshantering såväl som till annan industriverksamhet. 

Enligt gällande detaljplan finns även möjlighet att anlägga en ny deponicell inom delar 
av området vilket sannolikt kommer att bli aktuellt innan den nya detaljplanen för 
fastigheten har hunnit bli färdig.  

Höjden på markområdet har satts utifrån vad som är lämplig höjd för den kommande 
deponicellen. Tanken är inte att hela området ska vara så högt utan det är en maximal 
höjd. Ytorna för industrimarken kommer att anpassas till övriga industriområdet. 

Område för deponi/avfallshantering 

Detta delområde av fastigheten är den del som i första läget ska användas som bolagets 
nya utvecklingsområde för nya deponiceller. Delområdet har en bra lokalisering då det 
ligger avsides till och i nuläget inte heller gränsar till någon annan verksamhet.  

Renovas erfarenheter från byggnationen av tidigare deponiceller visar att 
förutsättningarna att bygga deponiceller i det aktuella området är mycket goda. Det 
gäller både för mark, grundvatten och hydrogeologi. 

Industrimark 

Det sydöstra delområdet inom fastigheten har redan detaljplanelagts och 
industrimarken har därför, i en komplettering, tagits bort från denna ansökan om 
planbesked. 

Bergtäkt/Framtida deponi 

Detta delområde är ytterligare en framtida utvecklingsmöjlighet, men på längre sikt, 
då byggnation av deponiceller inom denna delen av fastigheten kräver att berget tas 
bort. Först när berget är uttaget kommer det finnas möjlighet att anlägga deponiceller 
inom området. Berguttag underlättar också anläggandet av deponiceller och 
konstgjord geologisk barriär då det innebär att det blir en naturligt plan botten i cellen 
samt ett eventuellt överskott av stenmjöl. 

Befintliga deponiceller 

Inom delområdet med befintliga deponiceller finns möjlighet att höja några av dem 
med mer än vad som är tillåtet enligt den gällande detaljplanen och detta utan att 
äventyra släntlutningarna på cellerna. En sådan höjning skulle möjliggöra mottagning 
av mer avfall i redan befintliga deponiceller och på så sätt innebära en ännu bättre 
hushållning av befintliga deponiresurser. 

Område för lakvattenhantering 

Inom delområdet för lakvattenhantering finns den befintliga reningsanläggningen för 
lakvattnet men även en torvmosse och en sjö för efterpolering av det renade lakvattnet.  
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Den befintliga lakvattenreningen på Fläskebo består av kemisk fällning, 
lamellsedimentering och sandfilter. Reningsanläggningen håller dock på att byggas 
om i nuläget för att ytterligare effektiviseras. I samband med det kommer den även 
kompletteras med ytterligare ett reningssteg. Detta är en stor och viktig investering för 
Renova som hamnar på närmare 10 miljoner.  

Det innebär att anläggningen efter ombyggnationen kommer att vara en av de mest 
avancerade reningsanläggningarna för lakvatten i Sverige. Den kommer ge en ännu 
effektivare avskiljning av metaller, för att med god marginal kunna uppfylla 
anläggningens begränsningsvärden, samt även ge en effektiv avskiljning av organiska 
föroreningar i lakvattnet. 

Naturområde 

Delområdet i nordvästra hörnet av fastigheten har markerats som naturområde. Det 
finns två orsaker till detta, dels att delar av området sankt och bedöms därför inte 
lämpligt med för avfallsverksamhet dels så har det vid naturvårdsinventeringen för 
fastigheten hittats en del naturvärden inom denna del av fastigheten.  

Gravlämning 

Ett delområde som ligger strax söder om anläggningen har identifierats innehålla 
gravlämningar. Detta noterades i samband med detaljplaneläggningen av området och 
detta område kommer därför inte att nyttjas för avfallsverksamhet.  

Förtydligande av inlämnade vyer över Fläskebo 
avfallsanläggning 

Vy Fläskebo 1 
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Bild 1 Vy mot infart till Fläskebo avfallsanläggning 

 

Vy mot väster från Bårhults industriområde mot infarten till Fläskebo 
avfallsanläggning. Centralt i bilden ses befintliga byggnader/tält såsom våghus, 
vattenrening m.fl. Bakom byggnaderna ses de befintliga deponicellerna (som på bilden 
är sluttäckta) i förhållande till omgivningen. Höjderna på de sluttäckta cellerna är de 
som föreslagits inom ramen för ansökan om planbesked.  

Efter att verksamheten avslutats helt skulle deponicellerna, som på bilden, kunna vara 
gröna kullar och användas som rekreationsområde eller liknande. De gröna ytorna till 
vänster respektive höger är detaljplanelagd industrimark respektive nya ytor för 
industrimark/avfallshantering. De är gröna för att illustrera hur området skulle kunna 
se ut när verksamheten med avfallshantering har upphört.  

Vy Fläskebo 2 

 

Bild 2 Vy mot till Fläskebo avfallsanläggning 

Vy mot nordväst om man står på det nyligen detaljplanelagda området söder om 
Fläskebo avfallsanläggning. Centralt i bilden ses även här befintliga byggnader/tält 
såsom våghus, vattenrening m.fl.  

Till vänster visas befintliga, men i denna vyn sluttäckta, deponiceller. Höjderna på 
cellerna är de som har föreslagits i ansökan. Det mer mörkgröna området längst bak i 
bilden visar de befintliga naturliga höjderna längre norrut inom fastigheten. Detta 
område består i nuläget av höjder med skog. Området benämns i ansökan om 
planbesked som bergtäkt/framtida deponiceller.  

Här kan man tydligt notera höjden på de befintliga deponicellerna i förhållande till 
det mörkgröna området som alltså är den naturliga omgivningen. Slutsatsen som kan 
noteras i denna bild är att de förslagna höjderna väl harmonierar med omgivningen. 
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Vy Fläskebo 3 

 

Bild 3 Vy uppifrån mot Fläskebo avfallsanläggning 

Vy nummer 3 ovan liknar vy nummer 2 då båda visar anläggningen om man står vid 
infarten till Bårhults industriområde och tittar mot nordväst. Skillnaden är att denna vy 
visar anläggningen från en högre höjd.  

Förutom de redan beskrivna byggnaderna centralt i bilden och deponicellerna kan 
noteras höjden på det ljusgröna området till höger. Detta illustreras höjden på ytan i 
enlighet med ansökan om planbesked. Ytan kommer dock inte nödvändigtvis att vara 
ett grönt område i framtiden utan kan även komma att användas till industrimark eller 
område för avfallshantering i enlighet med vad som beskrivs i det förtydligande PM:et. 

Vy Fläskebo 4 

Vy nummer 4 illustrerar även den anläggningen från industriområdet sätt men från 
ännu högre höjd och på närmare avstånd så att detaljerna framträder mer tydligt. 
Bakgrunden till att anläggningen i huvudsak visas från industriområdet är att det är 
denna verksamhet som i huvudsak har bedömts kunna påverkas av en förändrad 
verksamhet inom fastigheten.  
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Bild 4 Vy uppifrån mot Fläskebo avfallsanläggning
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OMRÅDE FÖR
DEPONI/AVFALLSHANTERING
164637 kvm

BERGTÄKT/
FRAMTIDA DEPONI
(+167.00)
145617 kvm

GRAVLÄMNING

BEFINTLIGA
DEPONICELLER
96710 kvm

OMRÅDE FÖR
AVFALLSHANTERING
51248 kvm

NATUROMRÅDE
106474 kvm

OMRÅDE FÖR
AVFALLSHANTERING
51248 kvm

OMRÅDE FÖR
LAKVATTENHANTERING
68110 kvm

(+165.00)

(+165.00)

(+165.00)

(+167.00)

(+160.00)

(+138.00)

(+150.00)

(+150.00)

OMRÅDE FÖR
AVFALLSHANTERING
/INDUSTRIMARK
106414 kvm

OMRÅDE FÖR
TILLSTÅNDSGIVNA
DEPONICELLER
25816 kvm

Föreslagen utveckling och bestämmelser i gällande detaljplan - Förändringar

Planlagt område för industri, kontor 
och logistikverksamhet i detaljplan 
för Bårhults företagspark

Gällande DP: Naturområde tillika skyddsområde
Förslag:  Bergtäkt, efter berguttag deponi
Storlek: ca. 14,5 hektar

Gällande DP: Naturområde tillika skyddsområde
Förslag:  Natur
Storlek: ca. 10 hektar

Gällande DP: Naturområde tillika skyddsområde
Förslag:  Deponi och avfallshantering
Storlek: ca. 16,5 hektar

Gällande DP: Deponi
Förslag:  Deponi
Storlek: ca. 9,5 hektar

Gällande DP: Lakvattenhantering och deponi
Förslag:  Lakvattenhantering
Storlek: ca. 7 hektar

Gällande DP: Naturområde tillika skyddsområde och deponi
Förslag:  Avfallshantering och industrimark
Storlek: ca. 10,5 hektar

Gällande DP: Kontor och deponi
Förslag:  Avfallshantering bl.a. kontor
Storlek: ca. 10 hektar

Gällande DP: Deponi
Förslag:  Deponi
Storlek: ca. 2,5 hektar
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Naturmark

Bergtäkt/Deponi

Avfallshantering/
Industrimark

Ändrad sträckning efter 
dialog med trafikverket 
2019-09-09

Grönzon för viltpassage

Område för bebyggelsefri 
grönzon enligt Tra�kverket

Illustration på möjligt utformning 
av viltpassage.

 Viktigt faunastråk

Reviderat område för grönzon

Tra�kverket planerar att anlägga en viltpassage 
i plan över väg 535 som på sikt ska ersättas 
med en planskild faunapassage. Som ett led i 
detta arbete har Tra�kverket pekat ut viktiga 
grönstråk för djurens för�yttning.
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Anna Sofia Wannerskog 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-13 2017KS51  214 
  
 

Antagande av detaljplan för Rävlanda 5:45, enbostadshus i Rävlanda 

Sammanfattning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Rävlanda 5:45 i Rävlanda. 
Uppdraget om att upprätta detaljplan för ett enbostadshus beslutades av miljö- och 
bygglovsnämnden den 21 oktober 2008 § 177. Förslaget är förenligt med kommunens 
översiktsplan, ÖP2012. 
 
Planområdet är beläget ca 1 kilometer norr om centrala Rävlanda och avgränsas i söder 
och öster av småhusbebyggelse, i övriga delar av naturområde. Planområdet omfattar 
fastigheten Rävlanda 5:45 som utgörs av obebyggd mark. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra uppförandet av ett friliggande enbostadshus inom fastigheten Rävlanda 5:45. 
Detaljplanen möjliggör för byggnation av ett friliggande enbostadshus i två våningar med 
tillhörande komplementbyggnad (garage/förråd). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar detaljplan för Rävlanda 5:45, enbostadshus i Rävlanda, Härryda 
kommun i enlighet med föreliggande förslag. 

Ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Rävlanda 5:45 i Rävlanda. 
Uppdraget om att upprätta detaljplan för ett enbostadshus beslutades av miljö- och 
bygglovsnämnden den 21 oktober 2008 § 177.  

Planområdet är beläget ca 1 kilometer norr om centrala Rävlanda och avgränsas i söder 
och öster av befintlig småhusbebyggelse, i övriga delar av naturområde. Planområdet 
omfattar fastigheten Rävlanda 5:45 som utgörs av obebyggd mark. Planområdets areal är 
ca 1420 m2. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett friliggande enbo-
stadshus inom fastigheten Rävlanda 5:45.  

Detaljplanen möjliggör för byggnation av ett friliggande enbostadshus i två våningar med 
tillhörande komplementbyggnad (garage/förråd). Av den totala fastighetsarean får 25 % 
bebyggas, vilket innebär en byggnadsarea om ca 360 m2. Byggnadsarea är den yta en 
byggnad upptar på marken. I byggnadsarean ingår huvudbyggnad och 
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komplementbyggnad, t.ex. garage/förråd. Angöring till fastigheten sker via 
Larsagårdsvägen. 

Förslaget till detaljplan har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL, under tiden 13 november–4 december 2019. Efter 
granskningen har endast redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna då inga 
synpunkter inkommit under granskningen.  

Planområdet är i kommunens översiktsplan, ÖP2012, beläget inom utvecklingsområdet 
för Rävlanda tätort. Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. 
miljöbalken. Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 
överträds. 

  

 

Anders Ohlson 
Samhällsbyggnadschef  Peter Wallentin 
  Verksamhetschef plan och bygglov 

 

 

Bilagor: 

1. Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta 
2. Planbeskrivning med genomförande 
3. Fastighetsförteckning 
4. Granskningsutlåtande 
5. Samrådsredogörelse 
6. Sammanträdesprotokoll MBn § 177  
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Antagandehandling 
Januari 2020 

 
 

 

Detaljplan för Rävlanda 5:45 

ENBOSTADSHUS 

i Rävlanda, Härryda kommun 

 

PLANBESKRIVNING  

 
Illustration av föreslagna förändringar inom planområdet 

 

Mölnlycke i januari 2020 

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 

Planenheten med medverkan av Mark- & Bostadsenheten 

 

 

Peter Wallentin Anna Sofia Wannerskog Karl Falck 
Verksamhetschef plan och bygglov Planarkitekt Mark- och exploateringsingenjör 
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Planområdets läge i norra Rävlanda 
 
 
INLEDNING 

Miljö – och byggnadsnämnden gav 21 oktober 2008 förvaltningen i uppdrag att 

undersöka möjligheten att utöka den byggbara delen av marken inom fastigheten 

Rävlanda 5:45 i norra Rävlanda. En tidigare avstyckning innebar att fastighetens 

byggbara yta blev starkt begränsad. För att möjliggöra en flexibel användning av 

marken för bostadsändamål inom fastigheten behöver en ny detaljplan upprättas. 

 

Uppdrag 

Miljö- och bygglovsnämnden beslutade 21 oktober 2008 § 177 att ge förvaltningen i 

uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Rävlanda 5:45 i Rävlanda, Härryda 

kommun. 

 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett friliggande enbostadshus inom 

planområdet/fastigheten Rävlanda 5:45 i norra Rävlanda. Planområdet utgörs av 

obebyggd mark. Aktuell del av gällande detaljplan ersätts av den nya detaljplanen. 
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Bakgrund 

Planområdet omfattas av gällande detaljplan S-40, Stadsplan för Rävlanda 4:117 m.fl., 

fastställd 1987-06-15. Efter detaljplanens fastställande styckades mark av, med följden 

att större delen av fastigheten Rävlanda 5:45 utgörs av mark där planbestämmelser i den 

gällande detaljplanen medför att byggnad inte får uppföras. Endast ca 100 m2 av 

fastighetens 1400 m2 får bebyggas enligt gällande detaljplan.  

 
 

Planhandlingar 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till 

planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning. Efter samråd tillkommer 

samrådsredogörelse med utlåtande över inkomna synpunkter och efter granskning ett 

utlåtande. Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets 

innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har liksom de 

organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för 

att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Planbeskrivningen och illustrationskartan har ingen rättsverkan. Avsikten är att de ska 

vara vägledande vid tolkning av planen. 

 

Planhandlingar 

• Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta 

• Planbeskrivning med genomförandedel (denna handling) 

• Fastighetsförteckning 

Del av gällande detaljplan S-40, aktuellt 

planområde inom rosa markering.  

Prickad mark får inte bebyggas. 
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• Grundkarta 

• Samrådsredogörelse 

• Utlåtande 
 

Bilagor 

• Geotekniskt PM, Norconsult 2019-09-30 

• Geoteknisk utredning, Bo Alte AB 1986-09-30 

 

PLANDATA 

Läge, avgränsning och storlek 

Planområdet är beläget i norra Rävlanda och avgränsas i söder och öster av befintlig 

småhusbebyggelse, i övriga delar av naturområde. Planområdet omfattar fastigheten 

Rävlanda 5:45 som utgörs av obebyggd mark. Plangränsen föreslås i fastighetsgränsen 

till fastigheten Rävlanda 5:45. Planområdets areal är 1424 m2.   

 
Planområdets läge i närområdet 

 

Markägare 

Fastigheten som utgör planområdet är enskilt ägd.  
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ÄNDRINGAR  

Efter granskning 

Efter granskningen har endast redaktionella ändringar gjorts i plankarta och 

planbeskrivning då ingen ny information kommit in under granskningen. 

 
Efter samrådet 

Sedan samrådet har ändringar gjorts i plankartan och planbeskrivningen. Ändringarna är 

en följd av information som kommit in under samrådet. Efter samrådet har en geoteknisk 

bedömning tagits fram. Nedan sammanfattas de ändringar/kompletteringar som gjorts i 

planhandlingarna:  

• I plankartan har högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnaden ändrats från 8 till 

7 meter.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med information angående planområdets 

geotekniska förutsättningar och med information från Räddningstjänsten 

angående områdets brandposter. I planbeskrivningen har redaktionella ändringar 

gjorts. 

• Planhandlingarna har kompletterats med ett geotekniskt PM (Norconsult 2019-

09-30) samt med en geoteknisk undersökning (Bo Alte AB 1986-09-30). 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP 2012 

Planområdet är i gällande översiktsplan ÖP2012 (antagen av kommunfullmäktige den 

18 juni 2012) beläget inom utvecklingsområdet för Rävlanda tätort och markeras som 

befintliga bostäder i markanvändningskartan. 
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Utdrag ur ÖP 2012 - markanvändningskarta för Rävlanda med teckenförklaring. Planområdet 

markerat med gult kryss. 

Kulturmiljöplan 

Området finns inte med i kommunens kulturminnesvårdsprogram och bedöms inte som 

värdefullt ur kulturmiljösynpunkt. Inga kända fornminnen finns inom planområdet. 

 

Naturvårdsplan 

Planområdet berörs inte av kommunens naturvårdsplan. 

 

Grön plan 

Planområdet berörs inte av kommunens Grön plan. 

 

Den föreslagna utvecklingen enligt denna detaljplan bedöms förenlig med 

översiktsplanen samt tillhörande planers intentioner.  

 
Göteborgsregionens strukturbild 

Göteborgsregionens kommunförbund (GR), där Härryda, Göteborg och elva andra 

kommuner ingår, är överens om hur den regionala strukturen ska utvecklas. En 

sammanfattande strukturbild som visar huvuddragen i regionens fysiska strukturer har 

skapats. Strukturbilden ligger till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla en 

långsiktigt hållbar struktur i regionen. Utvecklingen ska ske utifrån kärnan, 

stadsområdet, huvudstråken, kustzonerna och de gröna kilarna.  
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Gällande detaljplan 

Planområdet omfattas av gällande detaljplan S-40, Stadsplan för Rävlanda 4:117 m. fl., 

fastställd 1989-05-30. Den gällande planen medger att friliggande bostadshus med 

maximal byggnadshöjd på fem meter får uppföras inom området.  

 
Översikt över gällande detaljplaner i norra Rävlanda. Aktuellt planområde inom grön markering. 

 

Riksintressen 

Planområdet omfattas inte av eller angränsar till några riksintressen. 

 

 

Härryda kommun är en del av det östra huvudstråket. GR:s mål är att 

stärka huvudstråken för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt 

livskraftiga. Utvecklingen ska ske med stöd av attraktiv och kraftfull 

pendel- och regiontrafik. Den aktuella detaljplanen är förenlig med 

strukturbildens mål då den möjliggör bostadsbebyggelse i Rävlanda, 

en av orterna i huvudstråket för tänkt koncentration av bebyggelse. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur och topografi 

Planområdet består av tomtmark som sluttar nedåt mot sydöst. Höjdskillnaden inom 

området är 7 meter, med den högsta punkten i den norra delen av planområdet och den 

lägsta punkten i den sydöstra delen. I närområdet finns stora sammanhängande 

grönområden. 

    
Bilder från planområdet mot nordväst. Bild till höger, planområdet mot öst med berg i dagen 

 

Markförhållanden 

Geoteknik  

Ett geotekniskt PM har tagits fram av Norconsult AB inom ramen för detaljplanearbetet. 

Där framgår att jordlagren inom och runt planområdet från markytan i huvudsak utgörs 

av sand- och siltjord/silt- och lerområde med vegetationsjord ner till ca en halv meters 

djup. Djupet till fast botten varierar från berg i dagen och upp till ca fem meter enligt 

SGU:s jorddjupskarta. Enligt SGU:s berggrundskarta utgörs berggrunden inom området 

huvudsakligen av granit. Bergen går i dagen främst i form av en större häll i sydöstra 

delen av fastigheten, men även på andra ställen inom fastigheten. Bergkvaliteten är ge-

nerellt god. Detaljplanens intentioner bedöms ur geoteknisk säkerhetssynpunkt (stabili-

tet) kunna fullföljas inom planområdet. Den geotekniska bedömningen visar att jorddju-

pet är begränsat och att stabiliteten inom utredningsområdet uppfyller rekommendat-

ioner som anges i IEG Rapport 4:2010 för befintliga och planlagda förhållanden. Bygg-

nader bedöms preliminärt kunna grundläggas med platta på mark på packad fyllning på 

berg. Inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms vara nödvändiga inför eventuell berg-

schakt eller grundläggning på berg.  
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Radon 

I Härryda kommuns radonriskkarta är planområdet till största del angett som lågriskom-

råde. Den södra delen av planområdet är angett som normalriskområde. Enligt Bover-

kets byggregler får gränsvärden för radon ej överskrida 200 Bq/m3 i bostäder. Detta in-

nebär att radonskyddande/säkra åtgärder kan krävas vid nybyggnation. I den geotek-

niska rapporten framtagen inom ramen för detaljplanearbetet av Norconsult AB framgår 

att radonskyddande åtgärder för planerade byggnader inte bedöms vara nödvändiga 

inom området. I det fall fyllnadsmassor tillför området utifrån rekommenderas att dessa 

har samma strålningsegenskaper som befintliga massor, vilka är lågradonklassade.  

 

Förorenad mark 

Området är inte markerat som förorenad mark i kommunens inventering. Någon särskild 

utredning för förorenad mark har inte gjorts. 

 

Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse 

Planområdet är idag obebyggt och är beläget i utkanten av ett bostadsområde med 

friliggande småhusbebyggelse i norra Rävlanda. Det angränsande större skogsområdet 

norr om planområdet utgör Rävlanda tätorts norra utkant.  

  

Föreslagen bebyggelse  

Planförslaget medger bebyggelse av en fristående villa i två våningar. Av den totala 

fastighetsarean får 25 % bebyggas, vilket innebär en byggnadsarea om 356 m2. 

Byggnadsarea innebär den yta en byggnad upptar på marken. I byggnadsarean ingår 

huvudbyggnad och komplementbyggnad, t.ex. garage/förråd. Planförslaget medger en 

nockhöjd för huvudbyggnaden om 7 meter från medelmarknivå, samt en nockhöjd för 

en komplementbyggnad om 4 meter från medelmarknivå. En takvinkel mellan 20 och 

45 grader medges för huvudbyggnad. Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 850 m2.  
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Illustrationskarta över möjlig placering av bebyggelse 

 
Skissförslag, ny bebyggelse sedd från Larsagårdsvägen, markerad med gul pil 

 

   
Skissförslag, ny bebyggelse sedd från Lilllegårdsvägen, markerad med gul pil 

 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten till bostaden bedöms kunna lösas. Planen möjliggör bostad med 

markkontakt. 
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Service 

Offentlig service 

Den offentliga servicen i Rävlanda är förhållandevis väl utbyggd och ligger ca 1 

kilometer från planområdet. Närmaste förskola är Gärdets förskola som ligger ca 400 

meter söder om planområdet. Närmaste skola för elever från förskoleklass till och med 

årskurs 9 är Rävlandaskolan, cirka 1,1 kilometer söder om planområdet. Vid skolan 

ligger även Rävlanda bibliotek. Rävlanda vårdcentral ligger ca 800 meter från 

planområdet. 

 

Kommersiell service 

I Rävlanda centrum, längs Rävlanda Stationsväg finns några butiker och matserveringar. 

Ca 1 kilometer från planområdet finns även en livsmedelsaffär där posten har sin 

utlämning. Ca 5 kilometer öster om Rävlanda, i tätorten Bollebygd finns ett centrum 

med större utbud av handel och service så som mataffär, apotek m.m.  

 

Friytor 

Lek och rekreation 

Närmaste kommunala lekplats ligger ca 800 meter söder om planområdet på 

Ängsvägen. Naturområdet norr om planområdet korsas av ett antal promenadstigar. 

Rammsjöns badplats ligger ca 1 kilometer norr om planområdet. Ca 1 kilometer söder 

om planområdet, vid Björkelids äldreboende finns skogsområdet Heden, ett populärt 

promenadområde med en elljusslinga.  

 

Gator och trafik 

Gatunät 

Planområdet nås från Boråsvägen via Sköndalsvägen till Larsagårdsvägen. Planförslaget 

innebär ingen förändring av det befintliga gatunätet.  
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Gång- cykel- och mopedtrafik  

Gång- och cykelväg finns utbyggd längs Boråsvägen söderut till tågstationen i Rävlanda 

och vidare söderut till Rävlanda skola. Förslaget innebär inga förändringar av det 

befintliga cykelvägnätet. 

 
Bilden visar cykelvägnätet i Rävlanda markerat i rött (www.trafiken.nu) 

 

Parkering, utfarter 

Parkering anordnas inom kvartersmark. Utfart från bostaden sker på Larsagårdsvägen i 

planområdets södra del. Förslaget innebär inga förändringar i befintligt gatunät.  

 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger inom en radie av 600 meter från en större kollektivtrafikplats, i 

enlighet med riktlinjerna om kollektivtrafik i kommunens översiktsplan, ÖP2012. 

Området ligger inom 500 meter från järnvägsstation/busshållplats, vilket är i linje med 

regionens riktlinjer K2020 med syfte att öka andelen resor med kollektivtrafik. 

 

Närmaste busshållplats i förhållande till planområdet är Gärdet som ligger ca 400 m 

från området. Där trafikerar buss 611. Från Rävlanda till Göteborg tar resan ca 1 timme 

med buss. Buss 611 går bl. a. till Landvetter centrum, där linje Röd express går vidare 

till Göteborg. Vid Rävlanda station, ca 500 meter söder om planområdet, stannar tåg på 

Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås. Med tåg tar resan mellan Rävlanda och 

Göteborg ca 40 minuter, resan till Bollebygd tar med tåg ca 10 minuter och till Borås ca 

30 minuter.  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Tillkommande 

bostadsfastighet anvisas en förbindelsepunkt för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

vid fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av VA-ledningar från 

förbindelsepunkten till huset. 

 

Dagvatten 

Dagvattenhantering ska ske enligt Härryda kommuns dagvattenpolicy. Detta innebär i 

första hand att dagvattnet ska omhändertas lokalt på fastigheten (LOD). Möjlighet till 

breddning av överskottsvatten till kommunens dagvattenledning kan ske om 

fastighetsägaren fördröjer dagvattnet först. 

 

Energi 

Det finns inga fjärrvärmeledningar i anslutning till planområdet. Uppvärmning med 

förnyelsebara energikällor ska eftersträvas. 

 

El, tele och fiber 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) svarar för elförsörjningen i området. 

Tillkommande bebyggelse ansluts till Vattenfalls elnät. Framtida ledningsdragning 

förutsätts kunna ske i vägmark.  

 

Avfall 

Utrymme för kompostering och sortering av sopor ska anordnas i anslutning till 

uppställningsplats för hämtningsfordon, enligt kommunens gällande avfallsföreskrifter. 

Utrymmen ska vara dimensionerade för hämtning veckovis och erbjuda god 

tillgänglighet samt god arbetsmiljö för hämtningspersonalen.  
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Störningar  

Trafikbuller och vibrationer 

Från den 1 juni 2015 gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Enligt förordningen bör den ekvivalenta ljudnivån 55 dBA inte överskridas vid en 

bostadsbyggnads fasad. Om en uteplats anordnas i anslutning till byggnaden bör den 

ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA.  

Kommunen gör bedömningen att en bullerberäkning inte erfordras, då planområdet är 

beläget i ett villaområde med begränsad lokal trafik. Vidare ligger den föreslagna 

byggrätten på ett avstånd om ca 25 meter från tillfartsvägen Larsagårdsvägen.  

 

Kust- till kustbanan 

Avståndet mellan Kust- till kustbanan och planområdet är ca 500 meter. Kommunens 

erfarenhet från genomförda buller- och vibrationsutredningar i samband med 

planläggning utmed Kust till kustbanan, visar på att föreslagen bebyggelse kommer att 

klara riktvärdena för buller respektive vibrationer från Kust till kustbanan.  

 

Götalandsbanan 

Götalandsbanan är en framtida höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg, via 

bland annat Borås. Planerings- och utredningsarbete pågår för närvarande av de olika 

delsträckorna. Trafikverket har utrett den planerade järnvägens påverkan på sträckan 

mellan Göteborg och Borås. Utredningsmaterialet är vid upprättandet av denna 

planhandling inte fastställt. Den utredning som tagits fram av Trafikverket visar dock att 

vibrationer och stomljud från den framtida järnvägen inte bedöms påverka det aktuella 

planområdet, vars norra del är belägen ca 100 m från den planerade järnvägskorridoren. 

Buller från den framtida järnvägen bedöms för det aktuella området ligga under nivåerna 

i Trafikverkets riktlinje, Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg (TDOK 

2014:1021).  
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Planområdet ligger ca 100 m från den planerade järnvägskorridoren för Götalandsbanan 

 

Brandförsvar 

Räddningstjänstens krav på tillgänglighet och brandvattenförsörjning ska vara 

uppfyllda. Avståndet från planområdet/fastigheten till närmaste brandpost uppgår till 

150 meter. Ny brandpost behöver upprättas på/invid Larsagårdsvägen inom 75 meter 

från fastighetsgräns. Brandpost ska uppfylla VAV P83. 

 

KONSEKVENSER  

Avvägningar enligt miljöbalken  

Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra 

allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. 

Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt 

Miljöbalken kapitel 5 överskrids. 

 

Undersökning 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas ”om 

detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 

mark och vatten och andra resurser”. För att utreda om en miljöbedömning med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver genomföras ska kommunen i 

ett tidigt skede göra en undersökning där planens påverkansområden identifieras. 
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För den aktuella detaljplanen är kommunens ställningstagande att ett genomförande av 

detaljplanen inte antas innebära betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att genomföras för 

detaljplanen. Planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna 

i MKB-förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000-område, riksintresse, 

verksamheter enligt MKB-förordningens bilaga 3 eller plan- och bygglagen 2010:900 4 

kap 34 §. Planen bedöms inte ha någon egentlig påverkan på de nationella miljömålen.  

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan ÖP2012. Undersökningen 

har varit föremål för samråd med länsstyrelsen 2017-02-08. Länsstyrelsen meddelade 

under samrådet att de delar kommunens ställningstagande att en detaljplan inte antas 

innebära betydande miljöpåverkan. 

 

Natur  

Utbyggnad enligt detaljplanen medför exploatering av ett mindre naturområde som i 

gällande stadsplan anger ändamålet bostadsmark som inte får bebyggas. Enligt 

kommunens Naturvårdsplan finns inga höga naturvärden inom planområdet, se stycket 

Naturvårdsplan ovan. Föreslagen exploatering bedöms inte medföra att några betydande 

värden går förlorade.  

 

Miljömål 

Exploateringen är förenlig med de nationella och regionala miljömålen om begränsad 

klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Med områdets centrala läge i en 

befintlig tätort finns goda möjligheter att utnyttja kollektivtrafik för miljöanpassade och 

resurssnåla transporter. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för denna detaljplan föreslås vara 5 år. Alla detaljplaner får en 

genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Inom den tiden avses planen genomföras. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas 

utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 

 

Organisatoriska frågor 

Planförfarande 

Detaljplanen utförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 

i dess lydelse efter 2 januari 2015.  

 
Tidplan 

Planstart  4:e kvartalet 2018 

Samråd  2:a kvartalet 2019 

Granskning 4:e kvartalet 2019 

Antagande  1:a kvartalet 2020 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägande 

Härryda kommun äger ingen mark inom planområdet. Samtliga berörda fastigheter inom 

respektive utom planområdet redovisas i en separat fastighetsförteckning. 

 

Fastighetsbildning 

Ingen fastighetsbildningsåtgärd krävs.  

 

Gemensamhetsanläggningar och servitut 

Inga gemensamhetsanläggningar bildas. Hela fastigheten förvaltas av fastighetsägaren. 
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Tekniska frågor 

Gator och trafik 

Fastighetsägaren ansvarar för utfartsvägens utbyggnad och underhåll. Angränsande 

fastighet Rävlanda 4:7 har ett utfartsservitut inom planområdet.  

 

Vatten och avlopp 

Kommunen ansvarar för det kommunala VA-nätet. Den nya byggrätten anvisas 

förbindelsepunkt för vatten och avlopp vid fastighetsgräns mot gatan. Fastighetsägaren 

ansvarar för utbyggnad av anslutande VA-ledningar inom fastigheten. 

 

Dagvatten 

Dagvatten ska omhändertas lokalt på kvartersmark i enlighet med kommunens policy 

om lokalt omhändertagande av dagvatten.  

 

El, tele och fiber 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) svarar för områdets elförsörjning. 

 

Brandpost 

Avståndet från fastigheten till närmaste brandpost uppgår till 150 meter. Ny brandpost 

behöver upprättas på/invid Larsagårdsvägen inom 75 meter från fastighetsgräns. 

Brandpost ska uppfylla VAV P83. Fastighetsägaren ansvarar för att bekosta en ny 

brandpost. 

 

Ekonomiska frågor 

Exploateringsavtal 

Härryda kommun och fastighetsägaren till Rävlanda 5:45 ska innan detaljplanen antas 

täcka ett exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ska reglera kostnaderna för utbyggnad 

av ny brandvattenpost. 

 
Anläggningsavgift för vattentjänster 

Avgift utgår enligt den taxa som gäller den dag debitering sker. För ny byggrätt som 

skapas i planen tas avgift ut det första datum som inträffar då bygglov lämnas in till 

kommunen.  
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Anslutningsavgift för el 

För uppgift om kostnad för anslutning till elnätet hänvisas till Vattenfall Eldistribution 

AB (Vattenfall). 

 

Kommunens ekonomi 

Kommunen har utgifter för bland annat upprättande av förbindelsepunkt till vatten- och 

avloppsnätet. Kommunens kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt 

anläggningar för överskottsvatten från tomter finansieras via en taxa för kommunala 

vattentjänster. 

 

Kommunens kostnad för planarbete tas ut genom ett plankostnadsavtal med 

fastighetsägaren. 
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Detaljplan för Rävlanda 5:45 

ENBOSTADSHUS 

i Rävlanda, Härryda kommun 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
 

Granskningens genomförande 

Under tiden 13 november – 4 december 2019 har detaljplanen varit utställd för granskning 

enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900). Granskningshandlingarna sändes till 

remissinstanser och sakägare 11 november 2019, och har funnits tillgängliga i kommunhuset, 

Rävlanda bibliotek och på kommunens hemsida.  

 

Sammanfattning 

Under granskningstiden har 8 yttranden kommit in till kommunen från remissinstanser. Ingen av 

remissinstanserna hade någonting att erinra på granskningshandlingarna. Ingen sakägare har 

kommit in med yttrande under granskningstiden. Inför antagande kommer endast redaktionella 

ändringar att göras i planhandlingarna. Antagandehandlingarna överensstämmer därmed med 

granskningshandlingarna. 

 

Remissinstanser utan erinran 

Remissinstans Yttrande daterat Yttrande Kommentar 

Länsstyrelsen 2019-11-26 Ingen erinran   

Lantmäteriet 2019-12-04 Ingen erinran  

Trafikverket 2019-11-27 Ingen erinran  

Statens Geotekniska Institut (SGI) 2019-12-03 Ingen erinran SGI anser att kommunen besvarat 

synpunkterna från samrådet och har 

därmed inget ytterligare att erinra. 

Vattenfall Eldistribution AB 2019-11-21 Ingen erinran  
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Räddningstjänsten Storgöteborg 2019-12-03 Ingen erinran  

Rådet för funktionshinderfrågor  2019-11-24 Ingen erinran  

Pensionärsorganisationerna KPR 2019-11-22 Ingen erinran  

 

Länsstyrelsens yttrande i sin helhet 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om 

den antas. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

- Mellankommunal samordning blir olämplig 

- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

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

översvämning eller erosion 

 

Synpunkter på granskningshandlingen 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

 

Synpunkter från sakägare 

Ingen sakägare har kommit in med yttrande under granskningstiden. 

 

 

 
Mölnlycke i januari 2020 

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan och bygglov 

 

 

Peter Wallentin         Anna Sofia Wannerskog 

Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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ENBOSTADSHUS 

i Rävlanda, Härryda kommun 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

 
Illustration av föreslagna förändringar inom planområdet 
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SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 

Under tiden 26 april – 17 maj 2019 har detaljplanen varit föremål för samråd enligt 5 

kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900). Samrådshandlingar sändes för yttrande till 

remissinstanser och sakägare 24 april 2019. Förslaget har funnits tillgängligt i 

kommunhuset och på Rävlanda bibliotek under samrådstiden och finns tillgängligt på 

kommunens hemsida:  

www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete/detaljplaner  

 

SAMMANFATTNING 

Under samrådstiden har 13 yttranden och synpunkter skickats in till kommunen från 

remissinstanser och sakägare. Inkomna yttranden och synpunkter har sammanfattats i en 

samrådsredogörelse (denna handling). Länsstyrelsen yttrande återges i sin helhet. 

Övriga yttranden och synpunkter finns i sin helhet på kommunen. Personnamn anges 

inte. 

 

Sammanfattningsvis gäller de yttranden och synpunkter som lämnats in mot 

detaljplanen att:  

- de geotekniska förutsättningarna behöver klarläggas genom en geoteknisk be-

dömning.  

- höjden på det föreslagna bostadshuset, i kombination med att planområdet är 

högre beläget än områdets befintliga bebyggelse, innebär påverkan genom insyn 

och ökad skuggning på omgivande fastigheter.  

- risk finns att befintlig bebyggelse kan skadas i samband med eventuell spräng-

ning inom planområdet. 

 

De ändringar som gjorts i planförslaget efter samrådet gäller att:  

- kommunen har bedömt att den föreslagna bestämmelsen för huvudbyggnadens 

nockhöjd ska ändras från 8 till 7 meter för att tillmötesgå synpunkter som läm-

nats angående påverkan på omgivningen.  

- en geoteknisk bedömning har tagits fram.  
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- planbeskrivningen har på några ställen kompletterats med information som 

kommit in under samrådstiden.  

 

Kommunen bedömer inte att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan, därför 

kommer ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning att tas fram. Länsstyrelsen 

meddelar i sitt samrådsyttrande att man delar kommunens bedömning.   
 

Inför granskningen görs bedömningen att en sakägare inte fått sin synpunkt tillgodo-

sedd. Sakägaren anser att byggnadshöjden ska regleras till högst 5 meter för att undvika 

insyn på omgivande fastigheter. 
 

YTTRANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA 

STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, Västra Götalands län 

Yttrande daterat 2019-05-02 

Yttrandet återges i sin helhet. 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap. 14 § plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
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• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet 

 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

 

Kommentar: Noteras 

 

Lantmäteriet 

Yttrande daterat 2019-05-08 

 

Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat några behov av 

kompletteringar eller justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden eller får negativa effekter på ev. kommande 

fastighetsbildning. Lantmäteriet godkänner därför planförslaget i dess nuvarande skick.  

 

Kommentar: Noteras 

 

Trafikverket 

Yttrande daterat 2019-05-06 

 

Det tänkta planområdet ligger cirka 100 meter från den utpekade korridoren för ny 

höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås, delen Mölnlycke – Bollebygd. 

Sträckan är utpekad som planerat riksintresse. Trafikverkets bedömning utifrån tidigare 

utredningar är att planområdet inte kommer ha någon väsentlig påverkan på den nya 

höghastighetsjärnvägen. 

 

Kommentar: Noteras 
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Statens geotekniska institut (SGI) 

Yttrande daterat 2019-05-29 

 

SGI anser att planbeskrivningen ska kompletteras med en bedömning av planområdets 

stabilitet för befintliga respektive planerade förhållanden. Utgångspunkten kan vara 

tidigare geoteknisk undersökning (daterad 1986-09-30) som då även behöver bifogas 

planen i granskningsskedet. 

 

Kommentar: Ett geotekniskt PM med utlåtande om planområdets stabilitet för befint-

liga respektive planerade förhållanden har tagits fram av Norconsult AB inom ramen 

för detaljplanearbetet. I utlåtandet framgår att utbyggnad enligt detaljplanen bedöms 

kunna fullföljas inom planområdet utifrån geoteknisk säkerhetssynpunkt. Inga stabili-

tetshöjande åtgärder bedöms vara nödvändiga. Planbeskrivningen har kompletterats 

med information om planområdets geotekniska förutsättningar samt rekommendationer 

angående bl.a. planerade byggnaders grundläggning. PM:et läggs som bilaga till 

granskningshandlingarna. En tidigare geoteknisk undersökning daterad 1986-09-30 

har även lagts som bilaga till planhandlingarna.  

 

YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG, 

M.FL.   

Räddningstjänsten 

Yttrande daterat 2019-05-14 

 

Räddningstjänsten upplyser om att avståndet från fastigheten till närmaste brandpost 

uppgår till 150 meter. Ny brandpost behöver upprättas på/invid Larsagårdsvägen inom 

75 meter från fastighetsgräns. Brandpost ska uppfylla VAV P83. 

 

Kommentar: Upplysningen har vidareförmedlats till exploatör. Planbeskrivningen har 

kompletterats med information angående att exploateringsavtal ska upprättas mellan 

kommunen och exploatören där ansvar för upprättande och kostnad för brandpost 

regleras.  
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Vattenfall Västnät AB 

Yttrande daterat 2019-05-16 

 

Vattenfall upplyser om att det finns elanläggningar i närheten av planområdet. Eventuell 

flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 

exploatören. Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. 

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste 

uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla 

skeden av genomförandet. Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, 

marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtas som äventyrar funktionen eller driften av 

nätägarens anläggningar. 
 

Kommentar: Upplysningen har vidareförmedlats till exploatör.  
 

Skanova 

Yttrande daterat 2019-05-06 

 

Skanova meddelar att det ej finns någonting att invända mot planförslaget. Skanova 

upplyser om att det finns en abonnentledning som ej är i bruk, som korsar den berörda 

fastigheten. Vid eventuell flytt eller avlägsnande av den befintliga kabeln hänvisas fas-

tighetsägaren till Skanova. 

 

Kommentar: Upplysningen har vidareförmedlats till exploatör.  

 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Yttrande daterat 2019-04-28 

 

Ingen erinran.  

 

Kommentar: Noteras 
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Pensionärsrådet 

Yttrande daterat 2019-05-09 

 

Ingen erinran.  

 

Kommentar: Noteras 

 

 

REMISSINSTANS SOM INTE LÄMNAT YTTRANDE  

Av de remissinstanser som samrådshandlingarna skickades till har inga synpunkter 

kommit in från: 

• Rådet för idéburna organisationer 

 

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 

Rävlanda 4:228 

Skrivelse inkommen 2019-04-30 

Fastighetsägarna anser att den förslagna nockhöjden om 8 meter, i kombination med att 

planområdet är högre beläget än Rävlanda 4:228, innebär påverkan genom insyn samt 

att eftermiddags- och kvällssol försvinner på delar av fastigheten.  

 

Kommentar: Planbestämmelsen för byggnadernas nockhöjd har omarbetats för att till-

mötesgå de synpunkter som lämnats angående påverkan på omgivningen. Den tillåtna 

nockhöjden för huvudbyggnaden har sänkts från 8 meter till 7 meter. Avståndet mellan 

tillkommande och befintlig bebyggelse i kombination med att byggrätten sänkts gör att 

de nya byggnaderna inte bedöms orsaka problem med insyn eller skuggning.  

 

Rävlanda 4:171 

Skrivelse inkommen 2019-05-15 

Fastighetsägarna vill att närliggande fastigheter besiktigas före och efter eventuell 

sprängning. 

Page 183 of 656



9 (12) 
 
 

 

Kommentar: Frågor som uppkommer i samband med eventuell sprängning regleras 

inte i detaljplanen utan hanteras under byggskedet. Enligt Ordningslagen (1993:1617) 

3 kap. 6 § krävs det tillstånd för att spränga inom detaljplanelagt område. Tillståndsgi-

vare är Polismyndigheten. Förutsättningar för skadestånd p.g.a. skador orsakade av 

sprängningsarbete finns reglerat i Miljöbalken (1998:808) 32 kap. 4§. Fastighetsägare 

har ett ansvar gentemot sina grannar att inte orsaka störningar. Vid störning kan kom-

muninvånare vända sig till kommunens miljö- och hälsoskyddsverksamhet och lämna in 

ett klagomål. Ett geotekniskt PM med utlåtande om planområdets stabilitet för befint-

liga respektive planerade förhållanden har tagits fram av Norconsult AB inom ramen 

för detaljplanearbetet. I utlåtandet framgår att ny bebyggelse preliminärt bedöms kunna 

grundläggas med platta på mark på packad fyllning på berg.  
 

Rävlanda 4:7 

Skrivelse inkommen 2019-05-15 

Fastighetsägarna anser att tillkommande byggnaders höjd ska regleras till högst 5 meter 

enligt gällande detaljplan för att undvika insyn. Vidare anser fastighetsägaren att vibrat-

ionsmätare bör installeras på befintliga byggnader, samt att krav ställs på skonsam 

sprängning. 

 

Kommentar: Planbestämmelsen för byggnadernas nockhöjd har omarbetats för att till-

mötesgå de synpunkter som lämnats angående påverkan på omgivningen. Den tillåtna 

nockhöjden för huvudbyggnaden har sänkts från 8 meter till 7 meter. Avståndet mellan 

tillkommande och befintlig bebyggelse i kombination med att byggrätten sänkts gör att 

de nya byggnaderna inte bedöms orsaka problem med insyn.  

 

Frågor som uppkommer i samband med eventuell sprängning regleras inte i detaljpla-

nen utan hanteras under byggskedet. Enligt Ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 6 § 

krävs det tillstånd för att spränga inom detaljplanelagt område. Tillståndsgivare är 

Polismyndigheten. Förutsättningar för skadestånd p.g.a. skador orsakade av spräng-

ningsarbete finns reglerat i Miljöbalken (1998:808) 32 kap. 4§. Fastighetsägare har ett 

ansvar gentemot sina grannar att inte orsaka störningar. Vid störning kan kommunin-

vånare vända sig till kommunens miljö- och hälsoskyddsverksamhet och lämna in ett 

klagomål. Ett geotekniskt PM med utlåtande om planområdets stabilitet för befintliga 
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respektive planerade förhållanden har tagits fram av Norconsult AB inom ramen för 

detaljplanearbetet. I utlåtandet framgår att ny bebyggelse preliminärt bedöms kunna 

grundläggas med platta på mark på packad fyllning på berg.  

 
 

ÖVRIG SYNPUNKT  

Rävlanda 4:227 

Skrivelse inkommen 2019-05-15 

 

Fastighetsägaren har följande frågor och synpunkter: 

- Varför medger planförslaget en ökad exploateringsgrad inom planområdet i för-

hållande till gällande detaljplan? 

- Den byggrätt som planförslaget medger innebär påverkan på omgivande bebyg-

gelse genom insyn. 

- På vilket sätt skyddas grannar och närliggande byggnader från sprängskador? 

- Hur hanteras störningar från den kommande höghastighetsjärnvägen, i det fall 

att järnvägskorridoren får en sydligare lokalisering? 

- Vad är syftet med planbestämmelsen angående minsta tillåtna storlek för bo-

stadsfastighet, som i förslaget regleras till 850 kvm?  

 

Kommentar: Angående frågan om ökad exploateringsgrad inom planområdet: När 

fastigheten styckades av år 2005 blev den byggbara ytan starkt begränsad. I gällande 

detaljplan är endast ca 100 m2 av fastighetens södra del möjlig att bebygga. Miljö – och 

byggnadsnämnden beslutade 2008-10-21 att ge förvaltningen i uppdrag att ändra 

gällande detaljplan för att möjliggöra bebyggelse av ett enbostadshus inom fastigheten.  
 

Angående frågan om insyn mellan ny och befintlig bebyggelse:  

Planbestämmelsen för byggnadernas nockhöjd har omarbetats för att tillmötesgå de 

synpunkter som lämnats angående påverkan på omgivningen. Den tillåtna nockhöjden 

för huvudbyggnaden har sänkts från 8 meter till 7 meter. Avståndet mellan tillkom-

mande och befintlig bebyggelse i kombination med att byggrätten sänkts gör att de nya 

byggnaderna inte bedöms orsaka problem med insyn.  
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Angående frågan om sprängning: Frågor som uppkommer i samband med eventuell 

sprängning regleras inte i detaljplanen utan hanteras under byggskedet. Enligt Ord-

ningslagen (1993:1617) 3 kap. 6 § krävs det tillstånd för att spränga inom detaljplane-

lagt område. Tillståndsgivare är Polismyndigheten. Förutsättningar för skadestånd 

p.g.a. skador orsakade av sprängningsarbete finns reglerat i Miljöbalken (1998:808) 32 

kap. 4§. Fastighetsägare har ett ansvar gentemot sina grannar att inte orsaka störning-

ar. Vid störning kan kommuninvånare vända sig till kommunens miljö- och hälso-

skyddsverksamhet och lämna in ett klagomål. Ett geotekniskt PM med utlåtande om 

planområdets stabilitet för befintliga respektive planerade förhållanden har tagits fram 

av Norconsult AB inom ramen för detaljplanearbetet. I utlåtandet framgår att ny be-

byggelse preliminärt bedöms kunna grundläggas med platta på mark på packad fyllning 

på berg.  
 

Angående frågan om störningar från den kommande höghastighetsjärnvägen: 

Vibrationer och stomljud från den framtida järnvägen bedöms inte påverka det aktuella 

planområdet. Buller från den framtida järnvägen bedöms för det aktuella området ligga 

under nivåerna i Trafikverkets riktlinje. För ytterligare information, se yttrande från 

Trafikverket i samrådsredogörelsen (denna handling) samt information under rubriken 

Götalandsbanan i planbeskrivningen.  

 

Angående frågan om fastighetsstorlek: Planförslagets reglering av minsta tillåtna 

storlek för bostadsfastighet (850 kvm) överensstämmer med regleringen i gällande 

detaljplan och bedöms som rimligt.   

 

 

SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SIN SYNPUNKT 

TILLGODOSEDD  

 

Fastighet Skede Synpunkt 

Rävlanda 4:7 samråd 
Fastighetsägarna anser att tillkommande byggnaders höjd ska 

regleras till högst 5 meter för att undvika insyn. 
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ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD 

• I plankartan har högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnaden ändrats från 8 till 

7 meter.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med information angående planområdets 

geotekniska förutsättningar och med information från Räddningstjänsten 

angående områdets brandposter. Redaktionella ändringar har gjorts för att 

förtydliga planbeskrivningen. 

• Planhandlingarna har kompletterats med ett geotekniskt PM daterat 2019-09-30, 

samt med tidigare geoteknisk undersökning daterad 1986-09-30. 

 

 

Mölnlycke i oktober 2019 
SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan och bygglov 

 

 

 

Peter Wallentin   Anna Sofia Wannerskog 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-10 2020KS115  253 
  
 

Köpekontrakt för Pulkavägen 4 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2015 § 32 att bygga boende för 
ensamkommande flyktingbarn vid Pulkavägen 4 i Hindås. Byggnaden var klar för 
inflyttning i juni 2016. 

Under hösten 2017 konstaterade sektorn för socialtjänst att kommunen inte hade något 
behov av att driva boende för ensamkommande flyktingbarn på Pulkavägen 4. 
Kommunstyrelsen beslutade därför den 23 oktober 2017 § 305 att avveckla Pulkavägens 
boende för ensamkommande flyktingbarn samt att fastigheten skulle säljas.  

Fastigheten Älmhult 1:215, Pulkavägen 4, i Hindås var ute till försäljning under våren 
2018. Abreco AB lämnade det hösta budet om 5 800 000 kronor med planer om att bygga 
om fastigheten till sex lägenheter vilka därefter skulle hyras ut till personer med särskilda 
behov. Kommunen valde att avstå från försäljning och istället genomföra en 
ombyggnation av fastigheten till två privatbostäder. 

Under vintern 2019 har ett nytt förslag till köpekontrakt tagits fram genom mäklare för 
fastigheten Älmhult 1:215, Pulkavägen 4, i Hindås. Visning och budgivning genomfördes 
under november 2019 - februari 2020. Högsta bud om 6 495 000 kronor har lämnats av 
privatpersoner vilka avser att använda fastigheten för generationsboende. 
 
Försäljningen innebär en realisationsförlust för år 2020 om ca 65 000 kronor samt en 
kostnad om ca 75 000 kr för mäklararvode och andra administrativa 
försäljningskostnader. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt enligt föreliggande förslag och uppdrar åt 
mark- och bostadschef och samhällsbyggnadschef att underteckna avtalet. 

Ärendet 

Utifrån tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn under perioden före år 2015 och 
det avtal kommunen tecknat med migrationsverket uppdrog kommunstyrelsen den 2 
februari 2015 § 32 åt förvaltningen att verkställa byggnation av boende för 
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ensamkommande.  Avtalet med migrationsverket angav ursprungligen att kommunen 
skulle ta emot 18 ensamkommande årligen. För år 2015 beräknades antalet 
ensamkommande som kommunen skulle ta emot till ca 34.  

I april 2016 öppnade boendet ”Kabelvägen” med femton platser i hyrda lokaler. 
Pulkavägens boende i Hindås öppnades med tio platser i juni 2016. Fram till hösten 2017 
hade inte något ensamkommande barn eller ungdom fördelats till Härryda kommun 
varför sektorn för socialtjänst i skrivelsen från 20 september 2017 gjorde bedömningen 
att kommunen inte har behov av att driva två HVB. Med detta som bakgrund beslutade 
kommunstyrelsen 23 oktober 2017 i § 305 att avveckla Pulkavägens HVB och att 
fastighetens ska säljas.  

Sektorn för samhällsbyggnad tog genom mäklare fram ett förslag till köpekontrakt för 
fastigheten Älmhult 1:215, Pulkavägen 4, i Hindås under våren 2018. Visning och 
budgivning genomfördes under mars och april där Abreco AB lämnat det hösta budet om 
5 800 000 kronor. Köparen avsåg att i samarbete med Humana bygga om villan till sex 
lägenheter som därefter skulle hyras ut till personer med särskilda behov. Kommunen 
valde att avstå från försäljning och istället genomföra en ombyggnation för att kunna sälja 
fastigheten som ett privathus med två privatbostäder. Kommunstyrelsen beviljade den 4 
april 2019 § 111 utökad budget för fastighetfunktionen om 1 500 000 kronor för 
ombyggnationen. Ombyggnationen genomfördes under 2019 till en utgift om ca 
1 000 000 kronor.  

Under vintern 2019 har ett nytt förslag till köpekontrakt tagits fram genom mäklare för 
fastigheten Älmhult 1:215, Pulkavägen 4, i Hindås. Visning och budgivning genomfördes 
under november 2019 - februari 2020. Högsta bud om 6 495 000 kronor har lämnats av 
privatpersoner vilka avser att använda fastigheten för generationsboende. Förslag på 
köpekontrakt är bifogat som bilaga till tjänsteskrivelsen.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Sammanlagt anskaffningsvärde för fastigheten är 9 773 tkr. År 2018 skrevs värdet på 
fastigheten ner med 2 372 tkr. I samband med den föreslagna försäljningen uppstår en 
realisationsförlust på 65 tkr. Därutöver tillkommer kostnad för mäklare mm med 75 tkr. 
Den kostnad som kommer att belasta år 2020 är 140 tkr. 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Anders Ohlsson 
  Samhällsbyggnadschef 

Bilaga: 

1. Köpekontrakt 
2. Lägeskarta 
3. §305 Ks, Avveckling av Pulkavägens HVB för ensamkommande ungdomar
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Lägeskarta

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

Datum:  19.04.2018

Skala:  1:5000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-10-23

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 305      Dnr 2017KS720

Avveckling av Pulkavägens HVB för ensamkommande ungdomar 

 
Utifrån den höga tillströmningen av ensamkommande flyktingungdomar från 2015 startade 
Härryda kommun hem för vård och boende (HVB) i egen regi. I april 2016 öppnade boendet 
på Kabelvägen i Mölnlycke. Pulkavägens boende i Hindås öppnade i juni 2016. I skrivelsen 
av den 1 december 2014 från sektorn för socialtjänst inför beslut av byggnation framgår att 
fastigheten vid förändrade behov relativt enkelt går att anpassa för annan verksamhet 
alternativt omvandla till ordinära bostäder. Sektorn ser inget behov av att fastigheten används 
för annan verksamhet.

Under 2017 har hittills inte något ensamkommande barn eller ungdom fördelats till Härryda 
kommun. Samtidigt som inflödet av nya ungdomar minskat har flera ungdomar på boendena 
flyttat vidare. I september 2017 är tretton av femton platser belagda på Kabelvägen och på 
Pulkavägen är sex av tio platser belagda. Under hösten kommer ett antal av ungdomarna på 
Kabelvägen och Pulkavägen att flytta enligt tidigare planering. Om behov kommer att finnas 
är det möjligt att utöka till tjugo platser på Kabelvägens HVB. Personalbemanning och 
scheman kan planeras utifrån antal inskrivna ungdomar och deras behov.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 20 september 2017

Yrkanden 

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avveckla Pulkavägens HVB och att 
kommunstyrelsen beslutar att fastigheten ska säljas.

Patrik Linde (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med följande motivering:

Socialdemokraterna ser att dagens stora behov av och brist på bostäder – inte minst för 
personer med större eller särskilda sociala behov – föranleder att ärendet återremitteras, för 
att utreda vad det skulle kosta att (istället för att avveckla) bygga om Pulkavägens HVB till 
bostäder för personer med sociala behov.
 
Proposition

Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att ärendet ska 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-10-23

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

avgöras idag.

Votering begäres och ska verkställas.
Den som bifaller att ärendet skall avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet skall 
återremitteras röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej, bilaga voteringslista.
Kommunstyrelsen har således beslutat avgöra ärendet idag.

Per Vorbergs yrkande 

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Pulkavägens HVB.

Kommunstyrelsen beslutar att fastigheten ska säljas.

----------------------
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Behandling av återremitterat ärende: 
Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4 

20 

2019KS639 
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Datum   Dnr  
2020-02-24   2019KS639 253 
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Ordförandens förslag till beslut – Försäljning av del av 
Landvetters-Backa 1:4 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om försäljning del av 
Landvetters-Backa 1:4 till kommunstyrelsen, den 30 januari 2020 § 5, för 
att utreda följande frågeställningar: 
 
Har möjligheten att använda den aktuella tomten till annat ändamål än 
förskola diskuterats? Kan tomten istället användas till ca 6 villatomter som 
skulle inbringa en klart högre intäkt till kommunen, eller har annat 
försäljningspris erbjudits nuvarande tänkt köpare? 
 
Planförutsättningar 
Detaljplanen visar när uppdraget om detaljplanen startades och när i detta 
fallet kommunfullmäktige beslutade om antagande av planen, samt när 
planen vunnit laga kraft. Detaljplanen finns att tillgå på kommunens 
hemsida på följande länk: 
https://kartor.harryda.se/planhandlingar/P263/P263_plan_illustrationskarta.
pdf 
 
Kommunstyrelsen gav planuppdrag till förvaltningen 2007-02-05 och 
detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2014-12-15. Planen vann laga 
kraft 2015-04-11. Se del från detaljplanekartan nedan.

 
 
Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga. Den 
aktuella tomten har bokstaven S. Se del från detaljplanekartan nedan. 
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I Boverkets dokument ”PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och 
bygglagen”, som finns här: 
https://www.boverket.se/contentassets/f0fd5ce7b77943a2aa698dee0a2a8e2
d/planbestammelser-for-detaljplan-2-juli-2017_31-juli-2018.pdf 
kan man läsa följande om planbestämmelsen S. 
 
” S Skola  
Användningen skola används för områden för fritidshem, förskola, skola 
eller annan jämförbar verksamhet. Användningen betecknas på plankartan 
med S.  
Med användningen skola avses alla slags skolor och andra undervisnings 
och forskningslokaler. I användningen ingår till exempel förskola, 
fritidshem, grundskola, gymnasieskola, högskola, universitet och övrig 
vuxenutbildning. Även idrottshall, matsal, forskningslokaler, bibliotek, 
personalkontor, skolgård och parkering som hör till skolverksamheten 
ingår.  
DPB  BFS 2014:5  4.17 Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för 
detaljplan 
 
Yrkesinriktade skolor  
Yrkesinriktade skolor ingår i användningen. Utbildningar med praktiska 
inslag kan också ingå i andra användningar. Till exempel kan utbildningar 
inom frisör, kock och bageri ingå i C Centrum. Utbildningar med behov av 
stort utrymme eller viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg 
eller fordonsteknik kan även ingå i användningarna J Industri eller Z 
Verksamheter. 
  
Skolor utan behov av friyta  
Vuxenutbildningar utan behov av friyta utomhus kan även ingå i 
användningarna C Centrum eller K Kontor. Det kan till exempel röra sig 
om lokaler för Komvux, trafikskolor, olika kurslokaler eller SFI. Högskola, 
universitet och liknande där huvudanvändningen är skola bör lokaliseras 
inom S Skola. Enstaka delar, till exempel utbildningar i begränsad 
omfattning, kan dock lokaliseras inom C- Centrum eller K- Kontor.  
 
Skola med övernattning  
Vid planläggning av skolor där vissa eller alla elever bor på skolan, så som 
vissa idrottsgymnasier, naturbruksgymnasier eller folkhögskolor bör S 
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Skola kombineras med O Tillfällig vistelse. Anledningen till att 
användningen tillfällig vistelse bör användas för den här typen av boende 
är att boendet inte är av varaktig karaktär. Boende i form av internat eller 
elevhem erbjuds endast under utbildningstiden. Rör det sig däremot om 
boende av varaktig karaktär inom skolområdet bör kombinationen S Skola 
och B Bostäder användas.” 
 
Genomförandetid 
På Boverkets hemsida går det att läsa följande om genomförandetid. 
https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-
bestammelser/genomforandetid/ 
 
Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den 
tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. 
• Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om 

genomförandetid. Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns 
rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den 
får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. 
Genomförandetiden kan dock förlängas genom ändring av detaljplan 
med högst fem år i sänder. Dessutom kan genomförandetiden, efter att 
den har gått ut, förnyas genom ändring av detaljplan med högst fem år i 
sänder. 

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 21,24 §§ 
• Genomförandetiden räknas från den dag då planen vinner laga kraft 

eller från en senare tidpunkt, som i så fall anges i planen. Kommunen 
kan bestämma olika genomförandetider för olika delar av detaljplanen. 
På så sätt kan utbyggnadsordning och etappindelning bestämmas. Med 
hänsyn till att planen kan komma att överklagas av enskild eller 
överprövas av länsstyrelsen och att det därför inte går att bedöma när 
planen kommer att vinna laga kraft, bör inte något datum då 
genomförandetiden löper ut anges. Endast den tidsrymden som ska 
gälla för genomförandetiden bör bestämmas. 

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 21 § 
 
Genomförandetiden för detaljplanen är enligt planbeskrivningen 15 år från 
det datum planen vunnit laga kraft d.v.s 2030-04-11. 
 
Om byggrättens möjligheter 
På den nu aktuella norra S-tomten på fastigheten Landvetters-Backa 1:4 (det 
finns två S-tomter inom detaljplanen) så finns följande planbestämmelser 
med följande betydelse: 
S skola: på den rödfärgade delen av plankartan får en skola eller förskola 
byggas. Detaljplanen styr inte om det är en skola eller förskola som drivs i 
kommunal eller privat regi. 
e5 1400: detta betyder att markavtrycket (byggnadsarean) av skolan eller 
förskolan som man bygger på den rödfärgade ytan i plankartan får vara max 
1400 kvm. Skulle man dela upp skolan i två eller flera delar så får det totala 
markavtrycket av dessa byggnader inte överstiga 1400 kvm.  
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n1: det finns en befintlig stenmur någonstans i rödfärgade och prickade 
området. Denna planbestämmelse styr att muren måste bevaras.  
Prickad mark: den södra delen av den rödfärgade ytan är prickad i 
plankartan. Denna planbestämmelse betyder att ingen byggnad får uppföras 
här. Det ska dock vara möjligt att bygga en parkering eller exempelvis 
skolgård. 
Cirklar på gränsen till den röda ytan i söder: detta är en 
planbestämmelse som styr att man åt detta håll inte får anordna in eller 
utfart. 

  
 
Planändring 
Möjligheten att använda den aktuella tomten till annat ändamål än förskola 
har diskuterats. Förvaltningen har övervägt att göra om aktuell detaljplan 
till några villatomter men den långa genomförandetiden ger sakägare näst 
intill veto mot en sådan ny detaljplan. Förvaltningen avstod därför att driva 
detta vidare. 
 
Andra intressenter 
Diskussioner har förts med Svenska kyrkan i Landvetter med avsikt att 
uppföra äldreboende och förskola på den aktuella tomten. Det visade sig att 
byggrätten inte var tillräckligt väl anpassad för det. Med de förutsättningar 
som beskrivits ovan och oviss möjlighet, tidsfaktor och kostnad för en 
eventuell ändring av detaljplanen för att möjliggöra detta så avslutades de 
diskussionerna.  
 
Markens prissättning 
Markförsäljning sker alltid utifrån marknadsmässiga villkor och värdering. 
Priset avgörs beroende på vad som är tänkt att byggas. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Turako Skolfastighet 17 
AB enligt föreliggande förslag. 
 
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-01-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 5        Dnr 2019KS639 

Godkännande av försäljning del av Landvetters-Backa 1:4  

  
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 Jensen 
Education AB samt att bygglov beviljas för förskoleverksamheten. Samtliga av dessa villkor 
ska vara uppfyllda senast den 30 juni 2021. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 oktober 2019. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-01-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 januari 2020 § 10. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yttranden 
Gunilla Wathne (S), Boris Leimar (SD), Ida Rosengren (MP), Patrik Linde (S), Robert 
Langholz (S), Siw Hallbert (S), Per Vorberg (M), Peter Arvidsson (SD), Maria Kornevik 
Jakobsson (C), Brita Dermark (KP) och Mats Werner (S). 
 
Yrkanden 
Boris Leimar (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för utredning 
av följande frågeställningar: "Har möjligheten att använda den aktuella tomten till annat 
ändamål än förskola diskuterats? Kan tomten istället användas till ca 6 villatomter som skulle 
inbringa en klart högre intäkt till kommunen, eller har annat försäljningspris erbjudits 
nuvarande tänkt köpare." 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Ida Rosengren (MP) och Robert Langholz (S) 
avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) och Brita 
Dermark (KP) bifall på kommunstyrelsens förslag. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl. 18.40-18.50 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Boris Leimars 
återremissyrkande och avgörande idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag 
kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes 
avslagsyrkande.  
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras enligt Boris Leimars 
återremissyrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 31 ledamöter röstar Ja och 20 röstar 
Nej. Bilaga 2, voteringslista.  
  
Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-01-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda 
följande frågeställningar: 
 
Har möjligheten att använda den aktuella tomten till annat ändamål än förskola diskuterats? 
Kan tomten istället användas till ca 6 villatomter som skulle inbringa en klart högre intäkt till 
kommunen, eller har annat försäljningspris erbjudits nuvarande tänkt köpare? 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-01-30  

 

Voteringslista: § 5 
Ärende: Godkännande av försäljning del av Landvetters-Backa 1:4,  2019KS639 
 
Bilaga 2, voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (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   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (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  
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   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-01-30  

 

Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot  X  
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Hengameh Mokhtari (M), ersättare X   
Anders Norlin (M), ersättare X   
Karin Wickman (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Madeleine Söderlund (KD), ersättare X   
Mats Werner (S), ersättare  X  
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X   
Resultat 31 20 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 10      Dnr 2019KS639

Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4 

 
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 Jensen 
Education AB samt att bygglov beviljas för förskoleverksamheten. Samtliga av dessa villkor 
ska vara uppfyllda senast den 30 juni 2021.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 oktober 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Turako Skolfastighet 17 AB enligt 
föreliggande förslag samt att kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner marköverlåtelseavtalet, uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
bostadschef att underteckna marköverlåtelseavtalet.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
marköverlåtelseavtalet mellan Härryda Kommun och Turako Skolfastighet 17 AB. Detta med 
motiveringen att det för närvarande inte finns något behov av fler förskoleplatser.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att underteckna 
marköverlåtelseavtalet.
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Sammanträdesdatum
2020-01-09
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Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP).

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

Sammanträdesdatum

2020-01-09

Voteringslista: § 10
Ärende: Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4,  2019KS639

Bilaga 1. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Resultat 9 4 0
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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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Värdeutlåtande 

Byggrätter för skolverksamhet inom fastighet-

en Härryda Landvetters-Backa 1:4, del av 
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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). 
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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.  

Page 240 of 656



2019-06-25    Ordernummer: 170 168    

Fastighetsbeteckning: Härryda Landvetters-Backa 1:4, del av  

 

14 (17) 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

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  
 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-06 2020KS47  303 
  
 

Föravtal inför planarbete för del av Slamby 1:24 

Sammanfattning  
Ägare av Slamby 1:24, Per Anders Östman, och TK Projekt AB har gemensamt ansökt 
om planbesked för del av Slamby 1:24, nedan Slamby. Planbeskedsansökan behandlades 
av kommunstyrelsen den 6 februari 2020 § 46. Föreslagen bebyggelse är en blandning av 
flerbostadshus och småhus samt förskola och vårdboende.  

För att bättre kunna bedöma projektets påverkan på kommunens ekonomi ska en särskild 
utredning av kostnaderna för vatten- och avloppsnätet göras innan arbetet med 
detaljplanen påbörjas. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på föravtal, där Per Anders Östman och Botrygg H70 
AB står kostnaden för att utreda projektets påverkan på kommunens ekonomi gällande 
utbyggnad och uppgradering av vatten- och avloppsnätet utanför Slamby. Botrygg H70 
AB har tillkommit som ny part i projektet i stället för TK Projekt AB. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 46 att bevilja planbeskedsansökan för 
Slamby. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner detta förslag 
på avtal. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föravtal mellan Härryda kommun, Per Anders Östman och 
Botrygg H70 AB enligt föreliggande förslag.  Kommunstyrelsen uppdrar åt 
samhällsbyggnadschefen och mark- och bostadschefen att underteckna avtalet.  
 
  

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och bostadschef 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Föravtal 
Bilaga 2. Bilaga till föravtal: Härryda kommun modellberäkningar 
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Bilaga 3. Kartbilaga till föravtalet 
Bilaga 4. Ansökan om planbesked för Slamby 1:24 
Bilaga 5. Protokollsutdrag  
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Sweco Environment AB 

Skånegatan 3 

411 40 Göteborg 

Sweden 

Swe co  En v i r on me n t  AB  

Org.nr 556346-0327 

Styrelsens säte: Stockholm 

 

O ve N ord ma r k  

Civil ingenjör 

Göteborgskontoret 

Mobil +46 (0)734 122879 

ove.nordmark@sweco.se 
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Härryda kommun 

VA och avfall 

Jessica Sténhoff 

435 80 Mölnlycke 

 

 

 

 

 

 

ÄTA 9  

Uppdrag nr: 13004089  

2019-10-23  
 

 

 

 
 

 

 

HÄRRYDA KOMMUN MODELLBERÄKNINGAR 

Ändrings- och tilläggsarbeten 

Härryda kommun vill ta fram förslag för VA-försörjning av planerad bebyggelse 

i Slamby, totalt ca 56 småhus och 340 lägenheter. I förslaget skall det också 

tas hänsyn till möjlig anslutning och försörjning av befintlig och ev. 

tillkommande bebyggelse i Bårekulla, Bårhult, Brännet, Källdalen/Röset, mm, 

samt möjligheter till ihopkoppling och förstärkning av befintlig 

dricksvattenförsörjning i området. 

Omfattning 

Sweco förslår följande arbetsmoment för uppdraget: 

• Insamling och genomgång av kartmaterial och uppgifter om 

tillkommande bebyggelse i området 

• Framtagande av ett förslag till VA-system för området, samt lämpliga 

anslutningspunkter till befintliga system. Behov av tryckstegring och 

avloppspumpstationer belyses 

• Kontrollberäkningar med dricksvatten- och spillvattenmodeller avseende 

framtagna förslag 

• Framtagande av rapport och bilagor, samt överslagsmässiga kostnader 

• Redovisningsmöte 
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I uppdraget kommer datormodellerna över dricksvatten- och 

spillvattensystemet att användas. 

Budget 

Föreslagen budget för ovanstående arbeten har beräknats till ca 130 000 kr. 

Tider 

Arbetena utförs under perioden november – december 2019 och bedöms 

kunna vara färdigställda i vecka 51. 

 

Med vänlig hälsning 

Sweco Environment AB 

Gbg VA-system 

 
Ove Nordmark 

Uppdragsledare 
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RHÄRRYDA 
-KOMMUN 

Sektom for samhällsbyggnad 

HÄRRYDA KOMMUN 
Sektorn för sarnhällsbyggnad 

2017 ·03- 2 4 
Diaricnr. I lliaricplanhctcclm. 

Begäran om planbesked 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning (eller nâgon av de ingäende i ornrâdet) 

Härryda Slamby 1 :24 

Fastighetens adress (eller nâgon av de ingâende i omrädet) 

Gamie Partillevägen 33, 438 91 Lanvetter 

Fastighetsägare (företag eller fömamn och eftemamn) 

Per Östman 

Sökande 

Namn (fömamn och eftemamn) 

TK Projekt AB 

Adress 

Gamia Brogatan 36, 

Postadress 

111 20 Stockholm 

E-postadress 

PNl@tk.dk 

Företag 

TK Projekt AB 

Organisationsnummer/personnummer 

556556-2740 

Kontaktperson ( om aunan än sökande) 

Per Nielsen 

Telefon 

0709-265575 

Faktureringsadress (om annan än ovan) fullmakt krävs 

Personuppgifter kommer all behand/as enligt personuppgiftslagen (P11L) 

Förslaqet avser (bifoga karta, projektbeskrivning, illustrationer eller annat) 

Vänligen se bifogat brev jämte bilagor. 

Page 263 of 656



Tid för beslut om planbesked 

Enligt plan- och bygglagen (20 I 0:900), PBL, 5 kap 4 § ska planbesked ges inom fyra mânader, efter att komplett 

ansökan inkommit. Kommunen och sökande kan komma överens 0111 annan tid. 

Avgift för planbesked 

Med stöd av plan- och bygglagen (20 I 0:900), PBL 12 kap 8 §, kommer en av gift att tas ut enligt gällande plan 

och bygglovtaxa antagen av Kommunfullmäktige den 22 september 2014. 

Faktura sänds separat. 

Information om personuppgiftslagen (PUL) 

När Härryda kommun handlägger din ansökan registrerar vi de personuppgifter du lämnat. Uppgifterna sparas 

for uppföljning och eventuella fömyade kontakter. Du har rärt att en gang per ar, efter skriftlig ansökan, fâ veta 
0111 kommunen behandlar personuppgifter som rör dig. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter 

rättas, blockeras eller tas bort. Personuppgiftsansvarig är: Kommunstyrelsen, 435 80 Mölnlycke, 031-724 61 OO. 

Narnnförtyd · nde 

Dan Faester, VD 

Datum 

2017-03-23 

Underskrift medsökande 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

.. 
Datut' 

n IL ~ " · ,cno..ighe ägare 

1 " v·w \_ I 
' 

11 rtydligande 

PE r Östman 

Datum 

Ansökan skickas till: 
Härryda kommun 

Planenheten 

435 80 Mölnlycke 

Kontakta oss gärna: 
Telefon:031-724 61 00 

E-post: plan@harryda.se 

www.harryda.se 
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UTVECKLING AV BEGÄRAN OM PLANBESKED 

Bakgrund 

TK Projekt AB, börsnoterat bolag pa danska börsen, bed river fastighetsutveckling i Sverige sedan 

1996. 

Per Östman är fastighetsägare till fastigheten Härryda Slam by 1:24. 

Parterna har tillsammans önskernál om att utveckla ett helt nytt bostadsornrâde och närservice i 

Härryda, ca 1 Km väster om Landvetter centrum. Ornrâdet angränsar frân södra sidan av RV40 ner till 

Gamia Partille vägen och sträcker sig även söder om gamia Partille vägen. 

TK Projekt har vid fiera tilfällen träffat representater frán Härryda Kommun där ibland Peter 

Wallentin (verksamhetschef Plan), presenterat var idé. Det är ett mycket attraktivt läge med goda 

kommunikationer och trivsam boendemiljö. Ornrâdet har goda förutsättningar att utvecklas och 

bidra till en fortsatt hög tillväxt i Härryda kommun. 

Visionen för utvecklingen av t.andvetters västra del är att TK Projekt och Per Östman tillsammans 

med Kommunen sammarbetar för ett hâllbart och attraktivt bostadsornrâde med erfoderlig 

närservice invid landvettersjön. 

Med närhet till bada Mölnlycke och Landvetters utbud av nöjen, service och kommunikationer och 

natur blir ornrádet invid Landvettersjön (historiskt kallat "Gröen") en mycket attraktiv stadsdel. 

Bebyggelse. 

Bebyggelsen ska präglas av arkitektonisk variation utformade deis som ett anta I kvarter som 

kännetecknas av en personlig stadskänsla (Mittbyn) deis som srnáhusomrâden indelade i mindre 

"byar" med öppna och naturnära miljöer (Skogsbyn, Ängsbyn, Släntbyn). "Gröenviken" ska utvecklas 

till en plats där människan och mötet star i centrum, detta möjliggöras via t.ex. tilltagna ytor med 

möjlighet för spontan idrott och rekreation. 

Gröenviken bestár till största delen av flerbostadshus med en höjd pa mellan 3-6 vâningar beroende 

pa den kuperade omgivningen och tillgängligheten. Var tanke med kvartersliknande omráden har 

manga fördelar sâsorn trygghetskänsla, lugna privata zoner, tyst miljö, mötesplats för boende och 

besökare. Viktigt är även att stärka de gröna oaser mellan kvarteren som kan användas gemensamt 

av de boende. 

Projektet innehâller olika upplátelseformer, en mix av hyreslägenheter, bostadsrätter, och eget 

ägande för att tilltala en bred rnâlgrupp och ge förutsättningar för en mera heterogen plats. 

Alla srnáhusornrâden ("byar") ges en smâskalig, tät och grön karaktär och är en blandning av 

kedjehus och radhus. Bostäderna placeras sa att de formar sig enligt naturens nivâer och naturliga 

terrängen, mycket hänsyn tas för att behâlla befintlig natur, samtliga hus utgörs av 2 váningplan i 

mincira längor med variation i tasad och gestaltning. 

Mötesplatser 

Page 265 of 656



Som tidigare beskrivit önskar vi möjliggöra för upplevelser och liv i om rad et. Vi har därför valt att 

specifikt dedikera ett om rade med närhet till vatten och skog markerat med texten " Festplats och 

Kolonilotter" (se bilaga 1) den na park kan ge möjligheter till kultur, aktiviteter, utomhusgym, od ling, 

avkoppling etc. Möjligheterna är manga och dom boende kan bid rag med ideér och önskernâl. 

Strak och angöring. 

I nom Mittbyen ska pas en ny lokalgatan, den na ansluter till Gamia Partillevägen pa befintliga in och 

utfarter till ornrâdet idag. Vârt mal är att skapa en gemytlig gata med ett slingrande mönster och 

trädplantering för att bid ra till den I ugna atmosfär vi vili uppnâ. Parkeringsplatser ska fin nas pa bada 

sidor av vägen samt väl tilltagna gang och cykelytor. 

Vara srnáskaliga "byar" kommer tillgängligheten med bil bestâ av smala vägar med G/C väg, smala 

vägen ska uppmana till lugn och trivsel. Detta innebär att det bara finns en väg in och ut till husen i 

byarna, en sákallad âtervändsgränden med en vändplats i slutet av vägen. 

Ett naturlig strák till naturreservatet Gallhálan är möjlig via befintlig tunnel under RV40 inom 

ornrâdet i nordöst, detta bidrar även till att boende i Gröenviken och and ra delar av Landvetter far 

ökad tillgänglighet. 

Parkering 

Behovet av parkering för boende i Mittbyen löses med ca 120 gatuplatser i kombination med 

parkeringsanläggning under mark med 300 eller fiera platser, se nyckeltal pa skiss och bilaga lA, 

kommun önskar ett Parkeringstal pa ca 1,5, vi ser även möjlighet till reducering av anta I p-platser 

genom olika átgärder som t.ex. bilpool. 

I "Bvarna" kommer all parkering ske inom kvartersmark eller i gemensam carport länga. 

Förskola / vardboende 

Förskolan kommer ge hela ornrâdet liv och rörelse pa dagtid, här fin ns alla förutsättningar för en 

sund och hälsosam miljö bada inne och ute, behovsanalysen med anta I barn och avdelningar far 

närstuderas ytterligare, men var preliminära uppskattning är storleksordning 100 - 120 barnplatser, 

ett förslag är ocksâ att bygga i fiera plan för att möjliggöra nágon typ av várdboende. 

Vissa ornrâden i nom Gröenviken pâverkas av buller frân trafikken. Vi har lâtit ÂF konsult ta fram en 

trafikbullerutredning (se bilaga 2). Var bedömning är att vi kan utveckla de hus som drabbas av de 

höga ljudnivâerna med hjälp av vissa tekniska âtgärder. 

Mark & Miljö 

Skogsmiljön och det historiska perspektivet i ornrádet har vi översiktligt studerat. Var 

landskapsanalys (se bilaga 3), pávisar attinga registrerade nyckelbiotoper eller annan skyddsvärd 

natur finns inom ornrâdet, ej heller nâgra skyddsvärda fornminnen. 
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För att öka mángfalden, och möjliggöra för fier typer av byggherrar kommer ett anta I byggrätter att 

avsättas för andra exploatörer efter beviljad detaljplan. 

Vid eventuella fragor e lier funde ringar kontakta gärna Per Nielsen pa TK Projekt, PNl@tk.dk / 0709- 

265575 

Bilaga 1 Skiss Situationplan 170314 

Bilaga lA Nyckeltal och referensbilder 

Bilaga lB Parkeringsstudie 

Bilaga 2 Trafikbullerutredning 161221 

Bilaga 3 Landskapsanalys 160926 
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Nyckeltal Övergrlpande ldé 

Skogsbyn 1 

smâhus, 2 vân 

BTA 3640 (140x26) 

Parkerlng egen tomt 

Skogsbyn Z 

smâhus, 2 vân 

3080 (140x22) 

egen tomt 

Skogsbyn 3 

smâhus, 2 vân 

3220 (140x23) 

egen tomt 

Ängsbyn 

smâhus, 2 vân 

2660 (140x19) 

gemensam carport 

Släntbyn 

smàhus, 2 vàn 

Mlttbyn 

flerbostadshus i snitt 3,5 vâning 

1540 (140xll) 8 000 (2300 BYA x 3,5 v) 

26 000 (7500 BYA x 3,5 v) 

tota lt 34 000 

egen tomt garage ca 300 platser 

gata ca 120 platser 

totalt 420 platser 

Totaltantal smâhus:101 Totaltantal lägenheter á 100 BTA styck: 340 

p-tal givet 340 lgh: ca 1,25 

Utsiktplats 

väg 

Sektion AA skala 1:1000 

/\ /t A 
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TRAFIKBULLERUTREDNING 

SLAMBY - FORHANDSKOPIA 

1 Förutsättningar 

ÂF Ljud och vibrationer har fatt i uppdrag av Per Nielsen pa TK Development AB att 

beräkna trafikbuller fran väg- och spàrtrañk till planerade bostäder vid Slamby, 

Härryda kommun. Situationsplanen för ornràdet är uppdelat i tva etapper. Denna 

utredning omfattar enbart etapp 1 som bestâr av Skogsbyn 1, 2, 3, Mittbyn, Ängsbyn 

och Släntbyn se Figur 1. Etapp 1 innefattar ca 100 srnähus och 300 lägenheter. Norr 

om omrâdet löper riksväg 40 och i söder och väster finns Gamia Partillevägen och 

Boràsväçen. Söder om ornrâdet ligger Landvettersjön och längs dess södra kant ca 

700 m fran ornrâdet gar Kust till kust-banan. Omràdet är kuperat. 

Bullerberäkningar tillämpar den nordiska beräkningsmodellen för buller fran väg- och 

tagtrafik. 

ßÌLAG-A 2 
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Figur 1: Översiktsbild över Eta pp 1 

Följande underlag har använts för beräkningar av trafikbuller: 

• Digitalt kartunderlag (dwg-format), fran beställaren 

• Illustrationsskiss (pdf-format), daterad 2016-11-03 

• Vägtrafikdata fran Trafikverkets Vägtrafiksflödeskarta 2016-12-14 

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation# 

• Tagtrafikdata prognos 2040 fran Trafikverket via mail 2016-12-19 

• Hastighetsgräns hämtad fran Nationell vägdatabas 2016-12-14 

https ://nvd b2012. trafikverket. se/Se Tra nsportnatverket 

Trafikdata för vägtrafik prognos 2040 har räknats fram med hjälp av trafikverkets 

trafikuppräkningstal. För dessa vägar ger det en ökning fran 2014 till 2040, med 1,64 

för tunga fordon och 1,30 för lätta fordon. 

Tabe/11: Vägtrafikdata som använts i beräkningarna. Proqnosër 2040. 

Väg Trafikmängd Andel tung Hastighet 

per dygn ÂDT trafik 

40 57600 13% 100 km/h 

540 4500 9% 70 km/h 

549 1900 7% 70 km/h 

549 del mot Landvetter 5000 10% 70 km/h 

Lokalgator är inte inkluderade. 
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Spàrtrafiken prognos 2040 som här använts gäller om inte Götalandsbanan byggs, 

vilket för denna plats innebär ett värsta fall. Om Götalandsbanan byggs kommer 

tagtrafiken vara mindre och tagtyperna färre. 

Tabe/I 2: Spêrtretikaete som använts i beräkningarna. Proçnosër 2040 om inte Götalandsbanan 
byggs. 

Kust till kust - banan Antal Medellän Maxlängd Hastighet 

Tâgtyp {st/vmd) gd {m) {m) {km/h) 

Gods 15 500 650 65-90 

Moderna Motorvagnar 24 80 100 65-90 

(X50-X54) 

Lokdragna persontàq 12 120 160 65-90 

(Pass) 

2 Riktvärden 

2.1 Trafikbullerförordning SFS 2015: 216 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 

2015:216 som utfärdades 9 aprii 2015. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 

2015. Förordningen gäller saväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen 

som vid tillstàndsprôvninqar enligt miljöbalken. 

Riktvärdena berör endast ljudnìväer utomhus och pàverkar inte det befintliga 

regelverket gällande ljudnivàer inomhus. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida 

trafik som har betydelse för bullersituationen. 

Tabe/I 3: Riktvärden en/. Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216 

Buller frân spârtrafik och vägar Högsta trafikbullernivâ, 

frifältsvärden dBA 

Utomhus Ekvivalent ljudniva Maximal ljudnivà 

Vid bostadsfasad 55 a) b) 70 b) 

Pa uteplats (om sacian ska 

anordnas i anslutning till 50 70 e) 

bostaden) 

a) För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent 

ljudniv/3 vid bostadsbyggnadens fasad. 

b) Om ljudnlvàn 55 dBA ekvivalent ljudnivä ëndâ överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivä 

inte överskrids vid fasaden och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivä inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sâdan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3a i plan- och bygglagen 

(2010:900) gäller i stället för vad som anges i Tabell 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt 

mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivà inte överskrids vid fasaden. 

e) Om den ljudnivé om 70 dBA maximal ljudniva p/3 uteplats ändâ överskrids, bör nìvân dock inte 

överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivé fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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I SFS 2015:216 anges att den maximala ljudnivàn nattetid pa den tystare sidan inte 

far överskrida 70 dBA mellan kl. 22.00 och 06:00. I förordningen star det dock inget 

om hur manga ganger ljudnìvàn far överskridas (jämför uteplats). Enligt Boverkets 

byggregler (BBR 22) gäller för inomhusmiljön: 

Avser dimensionerande maximal tjudnivê som kan antas förekomma mer än 
ti!lfälligt under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. 
Dimensioneringen ska göras för de mest bui/rande vägfordons-, têq- och 
f!ygplanstyper, samt övrigt yttre tjud, exempelvis trën verksamheter e/Ier höga 
röster och skrik, s/!i att angivet värde inte överstigs oftare än fem g/!inger per 
natt och aldrig med mer än 10 dB. 

Enligt ovan bedöms det därför vara rimligt att utga fran att den maximala ljudnìvàn 

utomhus under nattperioden även här avser den femte högsta maximala ljudnívàn. 

3 Beräkning 

Beräkning har gjorts av buller fran väg- och spàrtrafik utomhus vid planerade 

bostäder. Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för 

vägtrafik, rapport 4635, och Nordiska beräkningsmodellen för spàrburet buller, rapport 

4953, i beräkningsprogrammet Sound Plan ver 7 .3. 

Osäkerheten i beräknad ekvìvalentnìvâ fran vägtrafik kan bedömas med hjälp av 

uppgifter i rapport 4653 fran Naturvàrdsverket, Osäkerheten beror bla pa avstândet 

fran vägen och är mindre än 3 dB pa 50 m avstând och upp till 5 dB pa 200 m 

avständ. 

Noggrannheten i beräkningsresultaten uppskattas till ±3 dB för den ekvivalenta 

ljudnivàn och nagot mer för maximal ljudnivà. 

4 Resultat 

Beräkning av trafikbuller har gjorts för planerade bostäder och redovisas i form av 

bullerkarta och fasadnívàer. Bullerkarta pa höjden 2m över mark visar ljudnivàer 

inklusive inverkan av ljudreflex i fasad och redovisas med färgfält i 5 dB steg,se bilaga 

1-3. Fasadnivàerna anger frifältsvärde pa höjden 2m över mark, se bilaga 3-12. 

Beräkningarna redovisar dygnsekvivalent, Leq24, och maximal ljudnivà LFmax i dBA. 

Skogsbyn 1: Ekvivalent ljudniva och maximal ljudnívâ vid fasad beräknas vara högre 

än riktvärde 55 dBA respektive 70 dBA för byggnaderna närmast vägen. 

Skogsbyn 2: Ekvivalent ljudnivà vid fasad beräknas vara 6-13 dB högre än riktvärde 

55 dBA för fasaderna mot väster och norr. Maximal ljudniva beräknas vara lägre än 70 

dBA. 

Skogsbyn 3: Ekvivalent ljudniva vid fasad beräknas vara högre än riktvärde 55 dBA 

för ca hälften av byggnaderna. Maximal ljudnlvà beräknas vara lägre än 70 dBA. 

Släntbyn: Ekvivalent ljudniva och maximal ljudnivé vid fasad beräknas vara lägre än 

riktvärde 55 dBA respektive 70 dBA. 

Mittbyn: Ekvivalent ljudnivé och maximal ljudnivá vid fasad beräknas vara högre än 

riktvärde SS dBA respektive 70 dBA pa fasader närmast vägen. Övriga fasader 

beräknas vara lägre än riktvärdena. 
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Ängsbyn: Ekvivalent ljudnlvà och maximal ljudnivà vid fasad beräknas vara lägre än 

riktvärde 55 dBA respektive 70 dBA med nagra undantag där resultatet beräknas bli 

marginellt högre. 

Anm: 8-10 dB uppfattas genere/lt som en fördubbling/halvering av ljudntvên 
3 dB uppfattas genere/lt som en tydlig förändring av tjudnivên 
1 dB är genere/lt den minsta ljudnivfiförändringen det mänskliga örat kan uppfatta 

1 dB bör därför kunna ses som ett marginellt överskridande. 

För tagtrafiken beräknas ljudnivàn vara under riktvärdena för samtliga byggnader. 

En beräkning med skärm/vall vid vägen är gjord. Överkant pa skärmarna mot RV40 är 

satt till samma höjd som högsta toppen pa bergsknallen närmast vägen, sàledes 

varierar skärmhöjden mellan 0-9 m. Det är framför allt Skogsbyn 2 som beräknas 

behöva ha skärmning da den ligger oskärmat mot RV40. Skärmen ger upp till 7 dB 

sänkning av den ekvivalenta ljudnìvàn vid Skogsbyn 2, se bilaga 13-16. En 2m hög 

skärm är placerad vid väg 540 för att skärma Skogsbyn l. 

5 Principlösning ätqärder 

För att klara riktvärdena behövs nagon typ av atgärd. Här följer nagra tänkbara 

förslag. Eventuellt behövas en kombination av dem. 

• Planlösning sa att hälften av bostadsrummen är riktade mot tyst sida Leq24 ~55 

dBA och LFmax~70 dBA. 

• Bullerskärm/-vall antingen nära väg eller nära bostad. 

• Vrida, ändra placering av hus. Placera hus tätt sa att ljudet inte sprids mellan 

husen utan att istället astadkommer en tyst sida. 

• Uteplats bör placeras sa att riktvärdena för ekvivalent ljudniva 50 dBA och 

maximal ljudniva 70 dBA klaras. Uteplatsen kan vara gemensam eller enskild. 

För att klara riktvärdet pa uteplatserna kan nagon typ av bullerdämpande 

atgärd krävas, sa som bullerskärm. 

ÂF-lnfrastructure AB 

Ljud & Vibrationer 

Göteborg 

Josefin Grönlund 

Granskad av 

Andreas Colebring Kvalltetsràdqlvare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46        Dnr 2017KS317 

Planbesked för del av Slamby 1:24  

  
Fastighetsägaren till Slamby 1:24 tillsammans med företaget TK Development inkom den 24 
mars 2017 med en begäran om planbesked för utveckling av ett bostadsområde med olika 
bostadstyper och till dem erforderlig närservice. Exploateringen omfattar cirka 350 bostäder i 
flerbostadshus och cirka 100 småhus. Ansökan har kompletterats i flera omgångar. 
 
I budgeten för 2020 antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2019 § 93 ges kommunstyrelsen i 
uppdrag att fatta beslut om positivt planbesked för rubricerat ärende samt i uppdrag att arbeta 
in området i bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked för del av Slamby 
1:24 kan godkännas under förutsättning att ett föravtal, som reglerar kostnadsfördelningen för 
nödvändiga investeringar i infrastruktur och övriga kostnader, tecknas mellan kommunen och 
exploatör innan en detaljplan startas. Detta i ljus av budgeten för 2020 och av det som 
framkommit under prövningen av planbeskedsansökan. Föravtalet går till kommunstyrelsen 
för beslut under våren 2020. Ett antal sakfrågor såsom ledning för vatten och avlopp, 
bullersituationen, geotekniska förutsättningar, utbyggnad av gång- och cykelväg, säker 
passage över Gamla Partillevägen/Boråsvägen samt placering och utformning av tillfart till 
området måste lösas i detaljplanen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av 
Slamby 1:24 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Under förutsättning att 
ett villkorat föravtal mellan Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas 
innan detaljplanearbete startas. Detaljplanearbete kan inledas under 2021. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen avslår 
ansökan om planbesked för del av Slamby 1:24. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 

Page 1 of 3Page 299 of 656



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av Slamby 1:24 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Under förutsättning att ett villkorat föravtal mellan 
Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas innan detaljplanearbete startas. 
Detaljplanearbete kan inledas under 2021. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S) och Roland Jonsson (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 46 
Ärende: Planbesked för del av Slamby 1:24,  2017KS317 
 
Bilaga 3. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Medborgarförslag om att installera en 
vattenfontän/källa vid Djupedals hundrastgård 

22 

2019KS466 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Lars Jönsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Datum Dnr 
2020-02-10 2019KS466 009 
 

Medborgarförslag om att installera vattenfontän/källa vid 
Djupedals hundrastgård 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 i § 127 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om att installera vattenfontän/källa i 
Djupedals hundrastgård. Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att 
besluta i ärendet. Förslagsställaren önskar en vattenkälla vid Djupedals hundrastgård 
för att fylla på vattenskålar åt hundarna. 
 
Förvaltningen konstaterar att det medför en investeringskostnad på ca 100 tkr att 
installera en vattenkälla vid Djupedals hundrastgård. Istället för att investera i en 
installation finns möjlighet för hundägare att använda vattenutkastare på Rullstenens 
förskola som är placerad cirka hundra meter från hundrastgården (se bifogad karta). 
Att använda vattenutkastaren på Rullstenens förskola medför endast kostnader för 
vattenförbrukning. Det är möjligt att programmera utkastaren så att den kan 
användas valda tider på dygnet, vilket möjliggör tillgång till vatten för hundägare. 
  
Förvaltningen tar kontakt med förslagsställaren angående tider för när 
vattenutkastaren kan vara i drift. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat men hänvisning till skrivelse 
från sektorn för teknik och förvaltningsstöd daterad den 10 februari 2020 och ger 
förvaltningen i uppdrag att genomföra ovanstående åtgärd.  

 

Per-Arne Larsson 
Sektorchef Lasse Jönsson 
 Funktionschef 

Bilagor: 
Karta 
Medborgarförslag
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Medborgarförsla 
HÄRRYDA K01\.{1\'iûN 

Kornmunstyrclscn 

2019 -08- O 7 

Här skriver du rubriken pä ditt medborgarförslag. 

... 1 n6fullff() (/,\'\ v~onwü/~ .. I .. DjfedalJ.hYndf4sigird . 
Diarienr Diarie¡.;ianb teckn 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 
. .Vid. P./~.@.l.S: hu11d.r~+gärd. &.akno.r ri. e.n v~'1k!lká.à.~ . 
.. d~'c .. ß10h katl f/¡ll4 .. J2d .. vo,J,íuJs.k?RÏ.4r .. #. .. hun.dtJ.rr.i.0.-.~ . 
.......................................................................................................................................................................... ('v1 (} f!v . , 1 • , ... L1 • c1 e, ........ a. rcif. .. 5.kíl,PJ .... UEd.ep.e.t v.wv~e.rt. .. .l.dotJ.¡. .. /)112,Y.! œ± ... ~r..s.t.11.'t.tQ/1.. . 
. .. _cf.el; rék.~ -1~°. .. ~ma. 6..0flJ/)?Çif~_qr m.tl.d ft~ 60.od.4.r. . 
.. . . i .filjJJJd~ . 
········································································································································· . 

.. . .I .. mä/.Jg?!( h. kl.Œi rru1[ìo.rda r.. {exfJIJIJ)e.lw.. J/ ()Íf,-hat)e/.l /. M.t?.t,iVWM!íJ) . 

.... s.i hCtC ~ 6.<l✓- .. mCtJ1. k!Vl ly.//4 .. .¡~{ .. s.i<1 va.lllf.!£AAL . 

..... t/J.~ h.~e. vel.4-&. .. .se ... en ... 1í):12.~ ... 'Jífs.a)/1r9 h!ir ... /.MóldyçJte_ .. 

JVfeJ,J'o~f);~)k~~ ~;;;J?(j ~~i 4/2 ;.;~kj:k;;: : 
.. l1.J.Fs .. /a/4ti/er. .1. er. á.reó'y¡çJF.kt.ioJ <a d.el..i:.ç;,n. .. 6.r../J9J(lé: . 
SCt í. ? 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
.Ve✓.+ .. sw..J.t~ ~o~.ètb.<0 o..m ma,n .. .s19.p.p. £?«a rned.sr!__~.' . 

A I li ~ /J': i - I - . . ~, .... • /_ - b . .. v~.®. .. i S..??.'-A~ .. ::t~ nJ .. ,~t)d.04\.~œ. Som . ..1r1fe r1Dr. I .. ~ . ..__ ¡· d . . . ,., ·--o -. º . __L- 
... ... . û.~l.~ef. .... ktiw:J .. de✓.f.//N.lß.,{JLIJ- .... vtA/Jl2 ... @0.?!J .... /YWJ.Jßa. .. ~ .... 
. c.S!f .... f;¡ /( .. ltMrrlra~ d0n.1 .... v.il.4et: ... ✓.1dr.:.hhdr.&.c. .. 5.f ó/Jt.M~ .... 6..e:Jd... 

::Jï.~:::cfr::~dülì/'lf~i&::ir::::ta.reb;;ki~•:::1'/l~kief :i:AJ~;t 
(t0 vi h°c';t velQ,t ~ !her q4tùú,d Lrap~r Xh.. 
... f ~ .. :6.M.fº'J..w a#. .. ~tf:ct, .. ~ hwrtdt¥. ()tÍl .hù ?((plrè. , .. 
.. £n h.v.111d«Jtf(JJrd 5.k0. v.0rg eYJ .. 5¡;v.ttl:An mi;ksp1ª.t.s/ . 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofutlständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 
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Välkommen att lämna ett 

medborgarförslag 
Tycker du att nágot borde förändras i Härryda kommun? 

Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgañórslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pá nágot 

som du vili förändra. Förslaget ska handla om sádant som 

kommunen ansvarar för titi exempel skoía, äldreomsorg. 

kultur- och fritidsverksamhet, gáng- och cykelvägar med 

mera. Medborgarförslaget fàr inte handla om myndighets 

utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov eller eko 

nomiskt bistánd) och inte heller ha ett odemokratískt eller 

rasistiskt inneháJL 

Medborgarförslaget fàr bara behandla en fraga. Ämnen av 

olika slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Vem kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 

medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 

samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fâtt 

kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 

andra sammanslutningar fàr däremot inte lämna medborgar 

förslag. 

Ditt medborgarfürslag blir en offentlig handling 
När förslaget komrner in till kommunen blir det en offentlig 

handling och díarieförs. Förslaget publiceras pâ kommunens 

webbplats, harryda.se. tillsamman:s med ditt namn, medan 

samtliga kontaktuppgífter du lämnat nedan finns med i pro 

tokoll och föredragningstastor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fàr en bekräftelse pá att vi tagit emot ditt medborgar 

förslag. lnlämnade förslag utreds av förvaltníngen och sedan 

beslutar kommunfullmäktíge om de ska ínföras eller ínte. 

Handläggníngstiden varierar beroende pá hur komplícerat 

det är. Du fàr ett skrifdigt svar pá ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 

Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 

uppge kontaktuppgífter. Förslaget ska ocksâ vara under 

tedcnat och försett med namnförtydligande. Ofullständíga 

uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt fürslag 
• Posta det till: Härryda kommun, Kanslíet, 

435 80 Mölnlycke. 

• Lämna det i kommunhusets reception vid Ráda torg 

i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag vía e-post 

eftersom det mäste finnas en namnunderskrift pâ pappret. 

För mer information 
Kontakta handläggare Emelíe lva.rson, 031-724 61 58 

emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pâ harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Fömamrt' [.~ . 

Efternamn* E~v-~.\~~~9.Y.\. . 

Gatuadress" ~-:b.0.0.~.V.ª8~·- .. .l..9 ·-r~· ..................................................•.......................................... 

Postnummer* 4-.3.). .. b.t..... Postadress* f!Jq / f1 f '1,(.~ . 
_ ,,,J1 1C1L L . 

Telefon 03.CC Y1'UJ\2.. E-postadress ew.~.e.- <.:Y. .. n.0.-Y.íbaL.1 se. . 

==~~~= : 
Namnförtydligande* £.M.\;?.~.l.E J?.P.VA:R~S~N . 

~HÄRRYDA 
-KOMMUN 

*Obligatorisk 

uppgift 
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Installera en vattenfontän/källa i Djupedals Hundrastgärd 
29 människor har skrivit pâ denna petition. 

#Namn City E-postadress 

l. Jesper Mölnlycke lillpeppe _93@hotmail.com 

Vingren 

2. Isabella Mölnlycke niklassonisabella@live.se 

Niklasson 

3. Yael Walter Mölnlycke yaelwalter l@gmail.com 

Email 
nfi ed 

Telefonnummer Comment 
ÇO 11'111 

Ja 

Datum 

2019-07-26 

Ja 2019-07-26 

Ja 

4. Anna Mölnlycke annans _ coolast@.hotmail.se Ja 

Ahlberg 

S. Fredrik Mölnlycke makrillmoln@gmail.com Ja 

Bergström 

6. Linda-Marie Mölnlycke lindamariebernhardtz@gmail.com Ja 

Bernhardtz 

7. Mona Mölnlycke mona.martinsson@telia.com Ja 

Martinsson 

Bergström 

8. Susanne Mölnlycke susannehrvall@gmail.com Ja 

Öhrvall 

9. Josefin Göteborg josefing84@hotmail.com Ja 

Winbladh 

10. Samuel Mölnlycke simm.isnabb@hotmail.com Ja 
Varkki 

11. Warkki Mölnlycke ylvawarkki@gmail.com Ja 

Ylva 

12. Emelie Mölnlycke emelie _ l@hotmail.se Ja 

Edvardsson 

13. Johanna Mölnlycke johannavingren@.hotmail.com Ja 

Vingren 

14. Kristina Mölnlvcke kristina67svensson@gmail.com Ja 

Svensson 

https://www.skrivunder com/signatures print.php?petition id=235808# = 

Jag har hund och 2019-07-26 

brukar vara i 

rastgärden pä 

djupedal. 

2019-07-26 

2019-07-26 

Det skulle 2019-07-26 

underlätta mycket 

om jag i te behövde 

bära med mig vatten 

varje gäng vi gär till 

rastgärden samt att 

vi skulle kunna göra 

spontana besök där 

när vi ändâ är ute. 

Det gör jag inte nu 

för hundarna 

behöver vatten när 

de lekt och sprungit 

där, 

Självklart är <let 2019-07-27 

viktigt med tillgäng 

till vatten i en 

hundrastgärd. 

2019-07-27 

2019-07-27 

0763059838 2019-07-27 

2019-07-27 

2019-07-27 

2019-07-28 

Jag ser <let kreativa i 2019-07-28 

att ha en social 

mötesplats med 

tillgäng till vatten 

för bäde hundar och 

2019-08-03 12·34 

Sida 1 av 2 
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1 S. Birgitta Pixbo 

Jakobsen 

16. Jane Miletic Mölnlycke 

17. Emma 

Strömberg 

18. Hanna Eden Mölnlycke 

19. Matilda Mölnlycke 

Mölnlycke 

Iversen 

20. Anna-Karin Mölnlycke 

Sundin 

21. Bettina 

Ulonska 

22. Monica Mölnlycke 

Leandersson 

Mölnlycke 

23. Anja 
Östling 

24. Nader 

Geramyari 

25. Victoria 

Johansson 

26. Monica 

Johnsson 

Mölnlycke 

Mölnlycke 

MÖLNL YCKE victoriajohansson _@hotmail.com Ja 

Landvetter 

27. Niklas Mölnlycke 

Sundin 

28.Lena Mölnlycke 

Kahlman 

29. Gunilla Härryda 

Eriksson 

biggan. v@gmail.com Ja 

jane.miletic@hotmail.com Ja 

eemmastromberg@gmail.com Ja 

hannaedeneden@gmail.com Ja 

mati1da4456@gmail.com Ja 

anna-karin@hns.se Ja 

bettina.ulonska@gmail.com Ja 

moisio.monica@gmail.com Ja 

an j aostling@hotmail.com Ja 

nader.geramyari@gmail.com Ja 

zoljoh@gmail.com 

niklas@hns.se 

lena.kahlS I@gmail.com 

gunillaeriksson l 6@gmail.com 

https://www.skrivunder.com/signatures print.php?petition id=235808# = 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

människor. Ä ven 

scateparken behöver 

detta som jag ser pâ 

saken. 

F ritidsaktiviteter 

hâller människor 

kreativt verksamma 

och är därmed god 

samhällsekonomi. 

Ungdomar behöver 

stöd i att utöva det 

de är intresserade 

utav och när 

scatepark och 

hundhägn möts vid 

"Vattenhâlet" 

främjas en god 

samhällsgemenskap. 

Tack für ordet K 

Svensson 

2019-07-28 

2019-07-28 

2019-07-29 

2019-07-29 

07084)5) )8 2019-07-30 

2019-07-3] 

2019-07-31 

2019-07-31 

2019-07-31 

2019-07-31 

2019-07-3 I 

07223555)3 Hundama busar 2019-07-3 l 

mycket o behöver 

vatten 

Hâller tummarna for 2019-08-01 

att vär kommun vili 

hjälpa och värna om 

vära fyrbenta 

vänner hälsa. 

2019-08-02 

2019-08-02 

2019-08-03 12:3t. 

Sida 2 av 2 
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Hundrastgård
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Medborgarförslag om att öka turtätheten till 
Rävlanda 

23 

2019KS545 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Hanna Dahlqvist 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Datum Dnr 
2020-01-10 2019KS545 009 
 

Medborgarförslag om att öka turtätheten till Rävlanda 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019  § 144 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om att ”Istället för att minska turtätheten till Rävlanda 
öka den”. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I 
medborgarförslaget beskrivs att Västtrafik planerar att minska turtätheten på en del 
linjer till Rävlanda samt att Västtrafik vill lägga ner busslinje 616 och 610. Utifrån 
detta föreslås att kommunen med högsta prioritet ska motsätta sig dessa förslag. 
 
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att Västtrafik inte bör lägga ner 
busslinjerna 616 och 610 samt att turtätheten till Rävlanda bör öka. I ett yttrande till 
Västtrafik har Härryda kommun redan motsatt sig Västtrafiks förslag och påpekat att 
turtätheten till Rävlanda borde öka samt att kommunen anser att konsekvenserna av 
de indragna busslinjerna inte är tillräckligt utredda. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarad med hänvisning till skrivelse 
från sektorn för samhällsbyggnad daterad den 10 januari 2020. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019 § 144 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om att ”Istället för att minska turtätheten till Rävlanda 
öka den”. I medborgarförslaget beskrivs att Västtrafik planerar att minska turtätheten 
på en del linjer till Rävlanda samt att Västtrafik vill lägga ner busslinje 616 och 610. 
Utifrån detta föreslås att kommunen med högsta prioritet ska motsätta sig dessa 
förslag. Enligt förslagsställaren är bussarna som trafikerar linje 610 i stort sett alltid 
fullsatta och därför ifrågasätter förslagsställaren även vilket underlag som Västtrafik 
grundar sina förslag på. 

Enligt förslagsställaren skulle resandet med kollektivtrafiken till Rävlanda öka om 
Västtrafik bättre samordnade eftermiddagsturer med busslinjerna 611 och 616. 
Samordnade bussturer skulle enligt förslagsställaren leda till att väntetiden för 
resenärer skulle minska vilket i sin tur skulle leda till att allt fler tog bussen. För att 
öka resandet på linje 616 föreslås även att Västtrafiks applikation reseplaneraren 
uppdateras så att det visas att resenärer kan åka med linje 616 från Rävlanda och byta 
vid Källarbacken till linje 300 eller 330 för att sedan ta sig vidare till Göteborg. 
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Vidare yrkar förslagsställaren att det behövs fler bussar som trafikerar sträckan 
mellan Rävlanda och Landvetters flygplats då det är många som bor i Rävlanda som 
arbetar på flygplatsen. 

Bakgrund 
Västtrafik har under våren 2019 presenterat en rad olika förslag på förändringar i 
kollektivtrafiken i Härryda kommun. Bland annat har Västtrafik föreslagit att linje 
616 och 610 ska läggas ner. Enligt Västtrafik har linje 616 för få resande och en 
tydlig skolskjutskaraktär och bör därför övergå till kommunal regi. Avseende 
förslaget om att avveckla linje 610 menar Västtrafik att detta ska ske i samband med 
att Röd express upphandlas till 2026 och att resurserna då ska förflyttas till linje 611 
som kommer få en ökad turtäthet. Vidare motiverar Västtrafik sitt förslag med att det 
idag inte finns något stöd för direktbussar från Rävlanda och Hindås till centrala 
Göteborg ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Istället ska matning ske till 
framförallt Landvetters resecentrum där Röd express står för vidare transport in till 
och igenom Göteborg.  

Kommunstyrelsen antog den 12 september 2019 § 235 ett yttrande till Västtrafik där 
Härryda kommun motsätter sig Västtrafiks förslag och påpekar att turtätheten till 
Rävlanda borde öka samt att kommunen anser att konsekvenserna av de indragna 
busslinjerna inte är tillräckligt utredda. I yttrandet framhålls att det finns ett tydligt 
behov av direktresor in till Göteborg för invånarna i Rävlanda och Hindås samt att 
linje 610 inte bör avvecklas. Vidare påpekas även att kommunen anser att det finns 
ett tydligt behov av att linjer med en stor andel skolelever bör finnas kvar i 
Västtrafiks regi och att kollektivtrafiken till flygplasten bör utvecklas. Enligt 
Västtrafik kommer ytterligare utredningar gällande avvecklingen av linje 610 ske i 
samband med att Röd express upphandlas och kommunen kommer då än en gång få 
möjlighet att framföra sina synpunkter. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen den 5 december 2019 § 372 att inrätta en 
arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor med tidsbegränsat uppdrag. Arbetsgruppen har 
till uppdrag att ta fram förslag på utformning av kollektivtrafiken i och genom 
Härryda kommun, så att kommunen kan förmedla ett samlat förslag till Västtrafik. I 
uppdraget inkluderas att se över kollektivtrafiken inklusive skolskjuts i kommunen 
och arbeta fram förslaget tillsammans med berörda delar av förvaltningen och 
näringslivet. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2020.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att Västtrafik inte bör lägga ner 
busslinjerna 616 och 610 samt att turtätheten till Rävlanda bör öka. Avseende förslag 
till förändringar i reseplaneraren och samordning av busslinjerna hänvisas 
förslagsställaren vidare till Västtrafik eftersom kommunen inte förfogar över detta. 

 

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Fredrik Wejrot 
 

  Verksamhetschef Trafik 
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Bilaga: 

1. Medborgarförslag om att istället för att minska turtätheten till Rävlanda öka 
den.  

2. Yttrande till Västtrafik KS 2019 § 235 
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~YDA KO!V1.MUI·1.J 
f,.ommunstvre1sen 

Med borgarförsl ª~_2019 
-09- º 6 

Dian~ep-:-12-:nb-et-ec_kn __ _J 

Här skriver du rubriken pâ ditt medborgarförslag. 
lstället för att minska turtätheten till Rävlanda öka den 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 
.r.Jélr ~qr:t .él~ .V.~s.ttr.c1fi~. yill. rniris.k.ci. turtätheten p~ vissa ljrij9.r till F{ä.,\J.léiric:i.él +.. éltt c:iei yBI . 
lägga ned 616 och 61 O. Förslaget är att Härryda kommun ska motsätta sig detta med 
högsta prioritet · · · · · 

·¡sfaiiët for· att m1ris1<ä türtáthëtèri vili ·v1 äfr dë ska ökaden och ·samòrdriäfrät1këri: 

Orn buss €511.S.élrTlCJrc:inéls .rn.e.ci .ei~.~r.r11ici.d.ag5.tLJ.r9.rri.éi. pâ ~ 16 till .. ~ä.-\llél.riciéi.~élri tex vára 
0 
... 

gymnasieungdomar pa Hulebäck aka hela vägen hem, istället för att fa en väntetid pa 
55·min;·Vemväntar sä länge, dà·bHfdeten·extra bûturrör nägon·närstäendeochmeä·· 

det ~e>lciiCJ~i.ciut5.l~pp 5.c,r11. inte S.~LJll(:l .t:>9.hc:>\/élS.- ... 

Som cet är nu visar inte reseplaneraren · att det gär att ta 616 till· KäHarbacken för att 

s.e.d.éln.. tél. t:>~s.s. 3-qq. e.ue.r 3.:30. ti U .Gëiteit:>o.rg!. c:>111. de tLJreirriél yis.élS.. ()e:~ s.c1rnC>r.d. naslär .. 
resandet pa 616 öka. 

Alla turer med 61 O är i start sett fullsatta, i bland fier än vad man fär. Vad har Västtrafik fôr úridërIäg 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
.. F. lygplélts.ein ()C:~ f.qr.Eltélg9.r1. r.u.ritC>r.r,~ri rig. d.~r ~r rl.ä.-rryqc1s. största arbetsplatser. O,e.tJr .. 
mänga i Rävlanda som arbetar där. Om 616 eller nägan annan linje hade trafikerat 

·Rävlanda-Hälltngsjö-flygplatsen hade·nogflera·valtbussen.·· 

. Det gqr .111.éirl .. inte iciélg. c:i~ .. ci.El. J~r. .tél rnJql ~b.U.S.S.(:lll ~i 11. Landvetter resecentru 111 via .ri iriq$s. .. 
ach Härryda ach sen byta till buss 512 för att ta sig till flygplatsen. Det blir bil. 

.. 1.Elf1 ~()rT11l1LJ r, .S.~ª ~().rT1rl1 LJ n iriy$riélrEl. t>e.h.élrlcilélS. I.i k.él!. ~()ll1111.U.r1élU.éig.e.ri, .. 99.rl()rTlfè>rs. . 
minskningen av turtätheten följs inte den. Utan det blir en art, sorn trots att det byggs 
fier bostäder ·som· därmed kommer att öka reseunderlaget; kommer att sättas ·pâ · · · 

LJnciclritc1g. . . . . 

· Nâgot att tänka pá är att resenären behöver komma báde hem -oeh tilltex jobbet· En 

tur $t 9.tt ~~II.h.~11.e.r inte, cié\ àker i rigeir,,. S.~ ~.r d.eit. .id.él9.: . 
För stt hállbart samhälla bahôvar lokaltrafiken utökas ints rninskas 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 

behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nägot borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret forslag pa nägot 

som du vili forändra. Förslaget ska handla om sädant som 

kommunen ansvarar for till exempel skola, äldreomsorg, 

kultur- och fritidsverksamhet, gang- och cykelvägar med 

mera. Medborgarförslaget far inte handla om myndighets 

utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov eller eko 

nomiskt bistând) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 

rasistiskt innehäll. 

Medborgarförslaget far bara behandla en fraga. Ämnen av 

olika slag ska inte tas upp i samma forslag. 

Vern kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkbokforda i Härryda kommun kan lämna 

medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 

samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fatt 

kommunal rösträtt. Föreningar, foretag, organisationer eller 

and ra sammanslutningar far däremot inte lämna medborgar 

forslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När förslaget kommer in tiil kommunen blir det en offentlig 

handling och diariefors. Förslaget publiceras pa kommunens 

webbplats, harryda.se, tillsammans med ditt namn, medan 

samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan fìnns med i pro 

tokoll och foredragningslistor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du far en bekräftelse pa att vi tagit emot ditt medborgar 

forslag. lnlämnade forslag utreds av forvaltningen och sedan 

beslutar kommunfullmäktige om de ska inforas eller inte. 

Handläggningstiden varierar beroende pa hur komplicerat 

det är. Du far ett skriftligt svar pa ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 

uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksâ vara under 

tecknat och forsett med namnfortydligande. Ofullständiga 

uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 
• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet, 

435 80 Mölnlycke. 

• Lämna det i kommunhusets reception vid Rada torg 

i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 

eftersom det mäste fìnnas en namnunderskrift pa pappret. 

För mer information 
Kontakta handläggare Emelie lvarson, 031-724 61 58 

emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pâ harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Michael 
Förnamn* 

Efternamn* 

Gatuadress* 

Eliassen 

Barkkulla 502 

43897 
Postnummer* 

0733-983214 
Telefon 

Datum* 
190904 

Rävlanda 
Postadress* . . . . . . 

familjen_eliasson@hotmail.com 
E-postadress . . . . .. . . . . . . 

Underskrift* ... 

Namnfortydligande* 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN 

*Obligatorisk 

uppgift 

Härryda kommun • Sektorn for administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Hanna Dahlqvist 
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Yttrande om upphandlingen av den lokala trafiken 
 
Ärendet 
Västtrafik har presenterat förslag till förändringar i den lokala 
kollektivtrafiken i Härryda kommun. Förändringarna ska ligga som 
underlag inför Västtrafiks upphandling. Upphandlingen gäller för 
busslinjerna 601, 605, 610, 611, 612, 616 och 620. Trafikstart för 
förändringarna kommer ske sommaren 2021. Härryda kommun översänder 
här sitt svar angående förslag till förändringar i den lokala trafiken i 
samband med Västtrafiks upphandling.  
 
Kommunens samhällsbyggnadsplaner 
Vid tidigare dialogmöten har kommunen framfört kommunens 
samhällsbyggnadsplaner med tänkta framtida exploateringar. Flera av dessa 
planer berörs av de föreslagna förändringar som Västtrafik informerat om. 
Det är viktigt att dessa samhällsbyggnadsplaner beaktas när förslag till 
förändringar i kollektivtrafiken föreslås. Härryda kommun ser med stor oro 
på de indragningar i kollektivtrafiken som föreslås med tanke på dagens 
resenärer och de utbyggnadsplaner kommunen har. Konsekvenserna av 
förslagen framstår inte som utredda och behöver beskrivas på ett tydligt sätt 
där för- och nackdelar för olika resenärer framgår. Förslagen innebär stora 
förändringar i Härryda kommuns kollektivtrafik och innebär därmed också 
förändringar i resmönster.  
 
Med tanke på dagens kapacitetsbrister i kollektivtrafiken ser kommunen ett 
behov av ökad kapacitet i framför allt Mölnlyckes kollektivtrafik. Det är av 
stor vikt för Härryda kommun med bra kollektivtrafikkopplingar in till 
Göteborg. Härryda kommun anser att det med hänsyn till såväl geografiska 
förhållanden som den regionala utvecklingen är motiverat att snarast utvidga 
stadstrafikområdet med området väster om flygplatsen. Mölnlycke ligger 
närmare Göteborg än många andra ställen i Göteborg. Mölnlycke borde 
därmed ingå i stadstrafiken tillsammans med Öckerö, Mölndal, Göteborg 
och Partille.  
 
Behov av snabba och smidiga byten 
Förslagen som Västtrafik lyft innebär att områden som idag har möjlighet 
till direktresor in till Göteborg kommer behöva göra extra byten i framtiden. 
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Det är av stor vikt att dessa resor blir attraktiva vilket kräver snabba och 
smidiga byten. 
 
Dialog kring nya linjesträckningar 
Generellt sett ser Härryda kommun inte någon större kreativitet från 
Västtrafik när det gäller linjedragningar. Detta är bekymmersamt då 
samhällsutvecklingen inte är statisk. 
 
Härryda kommun ser det som ytterst viktigt att ha en fortsatt dialog kring 
förslag till nya linjesträckningar för lokaltrafiken i Mölnlycke. Föreslagna 
förändringar för linjesträckningarna i Mölnlycke innebär att det endast är 
linje 516 som trafikerar Säterivägen och att resterande busslinjer trafikerar 
Allén. Allén är idag hårt belastad av kollektivtrafiken vilket påverkar såväl 
framkomligheten som boendemiljön för invånarna. Med tanke på 
förhållandena på Allén och den snabbare resväg som Säterivägen kan 
innebära för många resenärer framstår det som viktigt att utreda en ökad 
användning av Säterivägen för kollektivtrafik.  
 
Om Västtrafik har för avsikt att hindra att linje 601 angör Göteborg anser 
Härryda kommun att bussen bör vända vid Delsjömotet, eller förlänga linjen 
i andra änden till Hällesåker. Ett ytterligare alternativ är att förlänga linjen 
till Hällesåker - Inseros – Eskilsby. Ett annat alternativ är att istället förlänga 
Grön Express till Djurstensvägen. Idag kör linje 601 och Grön Express till 
stor del samma sträcka mellan hållplatsen Stenbrottet och Benareby vilket är 
ineffektivt. Härryda kommun anser att Västtrafik bör förlänga Grön Express 
upp till Höga hallar och Djurstensvägen. På så sätt uppnås en högre turtäthet 
till och från Benareby till en låg kostnad. En sådan förändring skulle leda till 
att fler personer får en attraktiv och snabb förbindelse in till Göteborg vilket 
skulle minska trycket från privatbilism såväl i Mölnlycke som Göteborg. 
Därmed bör nuvarande sträckning för linje 601 mellan Djurstensvägen och 
Stenbrottet läggas ner. Istället bör linje 601 få en ny sträckning upp till 
Mölnlycke företagspark dit bättre förbindelser med kollektivtrafiken 
efterfrågas.  
 
Om Västtrafik har för avsikt att hindra att linje 605 angör Göteborg anser 
Härryda kommun att bussen bör vända vid Delsjömotet istället. Västtrafik 
bör även se över möjligheten att justera linjen så den slutar i Kallebäck 
alternativt vidare till Mölndal. 
 
Linje 620 vänder oftast i Sandsbacka. Därifrån tar det 30 minuter att ta sig 
till Landvetter. Härryda kommun anser att linje 620 borde förlängas till väg 
156 och hållplatsen Stora Övattnet. På så sätt skulle de boende på slutet av 
linje 620 ha möjlighet att byta till linje 300 eller 330 för att på det sättet få 
en snabbare resväg till Landvetter och Göteborg. Idag tar det ca 7 minuter 
med bil mellan Sandsbacka och väg 156. En förlängning av linje 620 skulle 
kunna öka kollektivresandet i denna del av linjens sträckning. Härryda 
kommun anser även att Västtrafik bör se över möjligheten att förlänga linje 
620 ytterligare via flygplatsen, Härryda och Landvetter. Tidigare har linjen 
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haft dragningen till flygplatsen och det vore bra att återställa den 
funktionen. 
 
Direktkoppling mellan Rävlanda och Hindås till Göteborg 
Linjen 610 är en viktig direktbuss mellan Rävlanda, Hindås och Göteborg. 
Även om det finns möjlighet att använda sig av Västtågen under vissa tider 
på dygnet innebär en avveckling av linje 610 en stor försämring för 
invånarna i Hindås och Rävlanda. Kommunen vill i sammanhanget påpeka 
att det planeras för en förtätning av Hindås med ca 170 bostäder och en 
förtätning av Rävlanda med ca 140 bostäder. En överflyttning till linje 611 
innebär ett extra byte i Landvetter för resenären samtidigt som linjen 
trafikerar ett stort antal fler hållplatser och att restiden och upplevelsen av 
resan därmed försämras. Härryda kommun anser inte att linje 610 ska 
avvecklas utan ser ett tydligt behov av direktresor in till Göteborg för 
invånarna.  
 
Utveckla kollektivtrafiken till flygplatsen 
Kommunen planerar för ytterligare ca 10 000 arbetsplatser runt flygplatsen. 
Behovet av att kollektivtrafikförsörja området är därmed stort i framtiden.  
 
Landvetter flygplats är utpekad som en prioriterad regional målpunkt i 
trafikförsörjningsprogrammet. Landvetter flygplats anses därmed som 
viktigt att knyta samman med resten av regionen. Härryda kommun ser det 
som viktigt att fortsätta utveckla kollektivtrafiken till flygplatsen, 
exempelvis genom att binda samman fler målpunkter för att öka 
möjligheten att enkelt resa till flygplatsen.  
 
Dagens linjedragning av linje 612 medför ett lågt resande. Härryda 
kommun anser att linjen bör angöra motorvägshållplatser vid Landvetter 
Centrum, Bråta Industriområde, Mölnlycke företagspark och Delsjömotet 
samt Kallebäck, Mölndals Bro och Åbro företagspark. Därmed skulle det 
skapas större nytta och bättre resandeunderlag. Om linje 612 inte förlängs 
enligt ovan anser Härryda kommun att linjen bör dras via Gamla 
Boråsvägen och angöra Härryda till och från flygplatsen. Linjen bör även 
förlängas till Bårhults Företagspark. Kommunen planerar för ytterligare 
företagsexploateringar i Härryda tätort vilket kommer öka efterfrågan på 
kollektivtrafikkopplingar mellan Härryda och flygplatsen. Även i Bårhults 
företagspark planeras ytterligare företagsexploateringar vilket behöver 
kollektivtrafikförsörjas på ett bättre sätt.  
 
Genom åren har det försökts med ett antal olika sträckningar på en busslinje 
till Landvetters flygplats. För närvarande linje 612 mellan Landvetters 
resecentrum och Flygplatsen via R40. Innan denna linje försöktes det med 
en förlängning av 611 från Rävlanda till Flygplatsen. Linjen var uppskattad 
av de få Rävlandabor som kände till den. Västtrafiks bristfälliga 
marknadsföring av den gjorde att alltför få berörda kände till den. Med 
dagens situation där nuvarande linje 612 via R40 är underbelagd och linje 
616 föreslås lägga ner samtidigt som 611 stundtals är fullbelagd sträckan 
Härryda - Landvetter resecentrum bör linje 612 förläggas längs 
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Härrydavägen fram till Härryda kyrka för att dels avlasta linje 611 i riktning 
mot resecentrum, men också för att fånga upp fler passagerare till 
flygplatsen. Vidare anser Härryda kommun att linje 612 bör förlängas från 
flygplatsen till Rävlanda, via Hällingsjö, för att återskapa den uppskattade 
men okända sträckning som en gång fanns. Med den förlängningen kan linje 
616 ersättas istället för att läggas ner. Samtidigt skapas resealternativet 
Rävlanda - Landvetter resecentrum där resenärerna ”slipper” omvägen via 
Hindås, samt ett attraktivt alternativ för anställda på flygplatsområdet från 
båda håll. Det totala reseunderlaget för denna sträckning på linje 612 bör 
vara större än linjerna 616 och nuvarande 612 tillsammans och förordas 
därför. 
 
För att öka antalet resenärer med linje 612 behöver linjen även 
marknadsföras på ett bättre sätt. Exempelvis syns inte möjligheten att resa 
med Röd express för att sedan byta i Landvetter till 612 i reseplaneraren. 
Det måste gå att hitta linje 612 enkelt i Västtrafiks reseplanerare och ToGo-
app. 
 
Trafik med hög andel skolelever 
Att kommunen i större utsträckning måste tillhandahålla egna upphandlade 
skolskjutsar istället för att låta eleverna åka med linjetrafiken innebär en 
urholkning av landsbygdstrafiken. Kommunen ser med stor oro på 
utvecklingen och anser att även linjer med stor andel skolelever bör finnas 
kvar i Västtrafiks regi. Om Västtrafik trots kommunens invändning planerar 
att dra in linje 616 avser kommunen att ta in en offert från Västtrafik för 
tillköp för att kunna utvärdera kostnaderna.  
 
Att det endast går en tur mellan Hällingsjö och Rävlanda på morgonen 
innebär att det i stort sett är omöjligt att använda sig av kollektivtrafiken för 
att uträtta ärenden i Rävlanda för de som bor i Hällingsjö. Kommunen ser 
därmed att turtätheten istället borde öka för att möjliggöra för ett större 
resandeunderlag. 
 
Tystare fordon 
Det är positivt att Västtrafik satsar på fossilfria och tysta fordon. Det är 
dock bekymmersamt att Västtrafik inte specificerar funktionen fossilfritt 
och tyst i sin upphandling. Detta med tanke på att det inte kan garanteras att 
elen till elbussarna produceras av fossilfria energikällor.  
 
Ofta har expressbussarna en yttäckande trafikering inne i bostadsområden i 
början och slutet av sina linjedragningar. Därför behöver även möjligheten 
att kunna använda sig av tystare fordon på expressbussarna ses över. 
 
Ökad kommunikation 
Härryda kommun anser att det är viktigt att Västtrafik kommunicerar 
förändringarna i god tid innan trafikstart. Det är av stor vikt att 
kommunicera förändringar när turer dras in eftersom många har vant sig vid 
ett visst utbud. Det är också viktigt att på ett tydligt sätt beskriva varför 
Västtrafik behöver göra en förändring och vilka det gynnar.
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Henrik Yngve 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-10 2019KS586  008 
  
 

Motion rörande Kust- till kustbanan 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 145 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Boris Leimar (SD) rörande Kust- till kustbanan. I motionen 
konstateras att kommunen står inför flera utmaningar gällande kollektivtrafiken samt att 
planerna på utbyggnad av järnvägssystemet dröjer. Vidare anförs att Västra 
Götalandsregionen tagit fram ett förslag om en utbyggnad av nuvarande Kust- till 
kustbanan så att 30 minuters trafik mellan Göteborg och Borås skulle kunna fungera med 
relativt små åtgärder. Utifrån detta yrkar motionären att kommunen ska ta initiativ för att 
få till stånd 30 minuters trafik längs nuvarande Kust- till kustbana med stopp i 
kommunens större orter. 

För närvarande genomför Trafikverket en lokaliseringsutredning gällande 
Götalandsbanan på sträckan Almedal – Borås. Parallellt med lokaliseringsutredningen har 
Trafikverket återupptagit arbetet med en åtgärdsvalsstudie avseende Kust- till kustbanan. 
För att få en tydligare bild av banans möjligheter och behov av investeringar anser 
förvaltningen att resultatet av lokaliseringsutredningen och åtgärdsvalsstudien bör 
inväntas. Dessa kan i sin tur ligga till grund för kommunens fortsatta arbete avseende 
spårbunden trafik. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från sektorn 
för samhällsbyggnad daterad den 10 januari 2020. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 145 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Boris Leimar (SD) rörande Kust- till kustbanan. I motionen 
konstateras att kommunen står inför flera utmaningar avseende kollektivtrafik samt att 
planerna gällande utbyggnad av järnvägssystemet dröjer. Vidare anförs att Västra 
Götalandsregionen tagit fram ett förslag om en utbyggnad av nuvarande Kust- till 
kustbanan så att 30 minuters trafik mellan Göteborg och Borås skulle kunna fungera med 
relativt små åtgärder. Enligt motionären skulle åtgärderna omfatta ett antal nya mötesspår 
samt en öppning av stationsläget i Landvetter. Motionären framhåller även att frågan bör 
ses i ljuset av att Västtrafik överväger att dra in direktbussarna mellan Rävlanda, Hindås 
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och Göteborg. Utifrån detta yrkar motionären att kommunen ska ta initiativ för att få till 
stånd 30 minuters trafik längs nuvarande Kust- till kustbana med stopp i kommunens 
större orter. 

Bakgrund 
Arbetet med att få till stånd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås har pågått i många 
år och är en långdragen och komplicerad process. Möjligheten till att förstärka befintlig 
Kust- till kustbana med utbyggnaden av nya stationer analyserades i den 
Västtågsutredning som Västra Götalandsregionen presenterade 2017 och som kommunen 
yttrade sig över efter beslut i kommunstyrelsen den 6 november 2017 § 75. I yttrandet 
angavs att Härryda kommuns högsta prioritet är en ny stambana mellan Göteborg och 
Borås. Det lyftes också fram att en tågförbindelse söder om Landvetter centrum utmed 
befintlig järnväg skulle ge längre restider och fler byten för pendlare i området jämfört 
med dagens bussförbindelser. Vidare har kommunen tillsammans med övriga kommuner 
i stråket och Västra Götalandsregionen ställt sig bakom den funktionsutredning som 
tagits fram avseende önskvärd trafik år 2050.  

För närvarande genomför Trafikverket en lokaliseringsutredning gällande 
Götalandsbanan på sträckan Almedal – Borås som en del av den nationella planen för 
infrastruktur. Detta innebär bland annat att Trafikverket utreder nya och befintliga 
korridorer för dragningen av banan. I detta arbete har Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen enats om att pröva nya stationer i Mölnlycke, Landvetter södra och 
Bollebygd. Parallellt med lokaliseringsutredningen har Trafikverket även återupptagit 
arbetet med en åtgärdsvalsstudie avseende stråket Göteborg-Borås. I åtgärdsvalsstudien 
utreds funktionen av Kust- till kustbanan och riksväg 40, med avseende på både gods- 
och persontrafik, kopplat till planerad ny stambana för höghastighetståg på sträckan. I 
studien försöker Trafikverket skaffa sig en samlad bild av vilka förbättringsåtgärder som 
kan bli aktuella och utreder både stråket Göteborg-Borås som helhet och dess delsträckor. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med motionären om att arbetet med att få till stånd en ny järnväg på 
sträckan Göteborg-Borås har blivit en långdragen process. För att få en tydligare bild av 
banans möjligheter och behovet av investeringar anser dock förvaltningen att resultatet av 
pågående lokaliseringsutredningar på sträckan Almedal-Borås och åtgärdsvalsstudien 
gällande Kust- till kustbanan bör inväntas. Beroende på resultaten av dessa studier kan 
djupare analyser avseende konsekvenserna för kommunen utifrån resmöjligheter och 
samhällsbyggnadsaspekter göras. Dessa kan i sin tur ligga till grund för kommunens 
fortsatta arbete avseende spårbunden trafik. 

I den mån förslag rörande Kust- till kustbanan bidrar till en utveckling som stödjer 
funktionsutredningen och förbättrar resmöjligheterna för kommunens invånare anser 
förvaltningen att det är rimligt att ställa sig bakom dessa. En viktig förutsättning är då att 
åtgärderna inte motverkar alternativ för den nya planerade järnvägen som på ett bättre sätt 
kan bidra till kommunens utveckling. 

 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Fredrik Wejrot 
  Verksamhetschef trafik 
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Bilagor: 

1. Motion rörande kust till kust-banan 
2. Yttrande över remiss Västtågsutredning 2017KS817-5. 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-12 2020KS109  106 
  
 

Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning  

Sammanfattning  
Härryda kommun erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner och företag. Tjänsten motsvarar en halvtidstjänst (50 procent) och 
finansieras av statsbidrag från Energimyndigheten. Finansieringen beviljas årsvis och 
innevarande programprojekt pågår till och med 2020-12-31.  
 
Vidare erbjuder Härryda kommun även företag att kostnadsfritt delta i programmet 
Coacher för energi och klimat (CEK) med syfte att effektivisera sin energianvändning. 
Även denna tjänst motsvarar en halvtidstjänst och har beviljats stöd från 
Energimyndigheten med medel inom det nationella regionalfondsprogrammet till och 
med 2020-06-30. Efter detta datum upphör finansieringen av CEK. 
 
Dessa två delar utgör i dagsläget en heltidstjänst med en tillsvidareanställd medarbetare i 
Härryda kommun. För att Härryda kommun fortsatt ska kunna erbjuda opartisk energi- 
och klimatrådgivning med motsvarande en halvtidstjänst har förvaltningen prövat olika 
lösningar, sökt samverkan med andra kommuner och funnit att det finns förutsättningar 
för samverkan med Borås Stad. 
 
Både Borås Stad och Härryda kommun erbjuder idag energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner och företag. Borås Stad har behov av personalförstärkning inom området. 
Förslaget innebär samverkan avseende personaltillgång genom att Härryda kommun 
köper tjänsten (50 procent) energi- och klimatrådgivning av Borås Stad, 
Miljöförvaltningen. Den medarbetare som idag arbetar med energi- och klimatrådgivning 
i Härryda kommun blir anställd i Borås Stad under avtalsperioden, beviljas tjänstledighet 
från Härryda kommun och kommer att utföra energi- och klimatrådgivning till invånare 
och företag i båda kommunerna, motsvarande ca en halvtidstjänst vardera. Tecknandet av 
avtalet innebär att projektet Coacher för energi och klimat upphör i förtid.  
 
För att reglera samverkan om kommunal energi- och klimatrådgivning har ett avtal 
upprättats mellan parterna. Avtalet föreslås gälla från och med 2020-03-15 till och med 
2020-12-31. Uppdraget ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk från 
Energimyndigheten och villkoren för statsbidrag från Energimyndigheten. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal avseende kommunal energi- och 
klimatrådgivning enligt bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna samverkansavtal 
avseende kommunal energi- och klimatrådgivning. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

 

Bilaga 
 
1. Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 
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Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 
 
 
§ 1 Parter  
 
Avtalsparter:  
 
Borås Stad (org. nr. 212000-1561) Härryda kommun (org. nr. 212000-1561) 
Miljöförvaltningen  Utvecklingsfunktionen 
501 80 Borås   435 80 Mölnlycke 
 
Kontaktpersoner:  
  
Elin Johansson  Fredrik Olsson 
Avdelningschef  Näringslivschef   
033-35 50 49   031-7246306 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 
Avtalet är upprättat mellan Borås Stad, Miljöförvaltningen, nedan kallad uppdragstagaren, och 
Härryda kommun, Utvecklingsfunktionen, nedan kallad uppdragsgivaren. 
 
§ 2 Bakgrund och syfte 
 
Både Borås Stad och Härryda kommun erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning 
till privatpersoner och företag. Parterna önskar samverka avseende personaltillgång på detta område 
genom att Härryda kommun, Utvecklingsfunktionen, köper tjänsten energi- och klimatrådgivning av 
Borås Stad, Miljöförvaltningen. Syftet med detta avtal är att reglera samverkan mellan parterna om 
kommunal energi- och klimatrådgivning.  
 
§ 3 Uppdrag 
 
Uppdragstagaren ska bedriva energi- och klimatrådgivning för uppdragsgivarens räkning. Uppdraget 
består av gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning både för privatpersoner och företag. 
Uppdraget omfattar råd och tips kring energianvändning, uppvärmningsalternativ, ventilation, 
isolering, vattenanvändning, hushållsel, energispartips med mera. Uppdraget består av telefon- och e-
postrådgivning samt platsbesök vid behov. Uppehåll kan förekomma vid semesterperioder och vid 
storhelger.  
 
Uppdraget ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk från Energimyndigheten och villkoren för 
statsbidrag från Energimyndigheten. 
  
§ 4 Omfattning  
 
Uppdragstagaren ska utföra energi- och klimatrådgivning motsvarande en halvtidstjänst (50 %) för 
uppdragsgivarens räkning.  
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§ 5 Åtaganden 

Uppdraget genomförs geografiskt inom ramen för uppdragstagarens organisation i Borås. I det fall 
rådgivning behöver förläggas inom uppdragsgivarens kommun ansvarar denne för att tillfällig 
arbetsplats kostnadsfritt ställs till förfogande.  
 
Uppdragstagaren ansvarar för anställning av en energi- och klimatrådgivare samt kontorsplats, dator 
och telefon till denne. Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. 
Uppdragstagaren ska se till att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
uppdragsgivaren har bestämt för verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för uppgifterna.   
 
Bägge parter ansvarar för tillgång till en funktionsadress, gästinloggning, skrivare, utlåning av 
konferensrum vid behov, kuvert med kommunlogga och plats på kommunens hemsida. 
 
§ 6 Energimyndigheten 
 
Uppdragstagaren svarar för allt arbete med energi- och klimatrådgivningen, inklusive framtagande av 
underlag för årlig redovisning till Energimyndigheten. Energi- och klimatrådgivaren sköter även 
ansökningarna för verksamhetsbidraget under gällande period. Detta gäller under förutsättning att 
Härryda kommun ger Borås Stad rätten att agera ombud genom en fullmakt. Fullmakten ska skickas in 
av uppdragstagaren till Energimyndigheten i samband med ansökan.  
 
§ 7 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 
 
Under aktivt ärende ansvarar uppdragstagaren för förvaring av aktuell dokumentation. Handlingar som 
inte kan hanteras elektroniskt, hanteras av uppdragstagaren fram till gallring och arkivering. 
Handlingar hos uppdragstagaren som är allmänna ska hållas ordnade och diarieföras. Vid arkivering 
sänds aktuella handlingar till uppdragsgivaren. Under aktiva ärenden ansvarar uppdragstagaren för 
utlämnande av allmänna handlingar som förvaras hos uppdragstagaren, om utlämnandet inte hindras 
av sekretess. Formellt beslut om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling fattas enligt 
respektive kommuns delegationsordning. 
 
§ 8 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 
 
Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. 
Uppdragsgivaren har dock ett arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när arbete utförs i 
uppdragsgivarens lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.  
 
§ 9 Försäkring 
 
Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under uppdraget för den andra 
kommunen.  

 

Page 331 of 656



§ 10 Ansvar för skador 
 
Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån förutsättningarna 
i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).  
 
§ 11 Ersättning 
 
Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på uppdragstagarens 
självkostnader med anledning av uppdraget. Verksamheten finansieras med statliga bidrag enligt 
Energimyndighetens villkor. Som ersättning för uppdraget erhåller uppdragstagaren det bidrag som 
uppdragsgivaren erhåller från Energimyndigheten. Utöver detta erhåller uppdragstagaren 62 500 kr, 
för att täcka overheadkostnader motsvarande 50 % av en heltidstjänst, för avtalstiden.  
 
§ 12 Betalning och fakturering 
 
Debitering ska ske tertialsvis. Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av 
fakturan ska betalning erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   
 
§ 13 Uppföljning 
 
Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. Uppdragsgivaren 
har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på uppdragsgivarens vägnar. 
Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer.  
 
Energi- och klimatrådgivaren ansvarar för att uppföljning sker med Energikontoret och 
Energimyndigheten.  
 
§ 14 Omförhandling  
 
Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under avtalsperioden 
och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen. 
Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av avtalets innehåll.  
 
§ 15 Ändringar och tillägg  
 
Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av behöriga 
företrädare för respektive part.   
 
§ 16 Avtalstid och uppsägningsvillkor  
 
Avtalet gäller från och med 2020-03-15 till och med 2020-12-31.  
Vill någon av parterna säga upp avtalet innan avtalstiden löper ut gäller en uppsägningstid på 3 
månader.  
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§ 17 Befrielsegrunder  
 
Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga skadestånd 
om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller 
upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp av myndighet eller 
annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och inte heller kunnat förutse. 
Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 
befrielsegrund.  
 
§ 18 Hävning 
 
Om ena parten inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet har den andra parten rätt att omedelbart 
häva avtalet. Om uppdragsgivaren förlorar sitt statliga stöd från Energimyndigheten har parterna rätt 
att häva avtalet.  
 
§ 19 Tvistlösning 
 
Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i 
godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.   
 

§ 20 Godkännande av avtal 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. Härmed 
godkännes avtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning enligt ovan: 

 

För Borås Stad   För Härryda Kommun 

 

…………………………..   ………………………….. 
Ort och datum   Ort och datum 

 

…………………………..  ………………………….. 
Agneta Sander   Peter Lönn 
Förvaltningschef   Kommundirektör 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-12-18 2019KS403  003 
  
 

Policy för representation 

Sammanfattning  
Härryda kommuns representationspolicy för förtroendevalda antogs i 
kommunfullmäktige den 26 april 2011 § 66. Inför ny mandatperiod 2019-2022 lämnade 
kommunfullmäktiges presidium i uppdrag åt förvaltningen att se över 
representationspolicyn för förtroendevalda i Härryda kommun ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 
 
I samband med översynen av representationspolicyn för förtroendevalda har 
förvaltningen sett över riktlinjer för representation i Härryda kommuns förvaltning, 
daterad den 6 november 2015. Förvaltningens förslag till ny policy är baserat på 
nuvarande policy och riktlinjer, en omvärldsanalys av andra kommuners 
representationspolicyer samt nu gällande författningar såsom inkomstskattelagen 
(1999:1229) och Skatteverkets allmänna råd. Vid översynen av representationspolicyn 
har ett hållbarhetsperspektiv beaktats. 
 
Förvaltningen föreslår en gemensam representationspolicy för medarbetare och 
förtroendevalda i Härryda kommun. Förslaget innefattar tydligare riktlinjer för intern 
representation och skattefria gåvor samt är reviderat enligt nu gällande skatteregler. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar policy för representation enligt bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige upphäver nuvarande representationspolicy för förtroendevalda i 
Härryda kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 § 66 samt 
nuvarande riktlinjer för representation i Härryda kommuns förvaltning, daterad den 6 
november 2015. 

Ärendet 
Härryda kommuns representationspolicy för förtroendevalda antogs i 
kommunfullmäktige den 26 april 2011 § 66. Representationspolicyn avser extern och 
intern representation. 
Inför ny mandatperiod 2019-2022 lämnade kommunfullmäktiges presidium den 28 
november 2018 i uppdrag åt förvaltningen att se över representationspolicyn för 

Page 335 of 656



förtroendevalda i Härryda kommun. Uppdraget innefattade att se över policyn ur ett 
hållbarhetsperspektiv utifrån att Härryda sedan 2018 aktivt arbetar med FN:s globala mål 
för hållbar utveckling. Agenda 2030 är ett av kommunens prioriterade strategiska 
områden i budgeten antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2018 § 190. 
Kommunfullmäktige har även antagit strategisk plan version 2.0 för Härryda kommuns 
arbete med Agenda 2030 den 12 december 2019 § 179. 
 
Vid översynen av representationspolicyn för förtroendevalda har förvaltningen även sett 
över riktlinjer för representation i Härryda kommuns förvaltning, daterad den 6 november 
2015. Förvaltningens förslag till ny policy är baserat på nuvarande policy och riktlinjer, 
nu gällande författningar såsom inkomstskattelagen (1999:1229) och Skatteverkets 
allmänna råd samt en omvärldsanalys av andra kommuners representationspolicyer. I 
omvärldsanalysen framgår att flertalet kommuner har en gemensam representationspolicy 
för medarbetare och förtroendevalda. Fördelen med ett gemensamt styrdokument är att 
det säkerställer att policy och riktlinjer för medarbetare och förtroendevalda 
överensstämmer samt möjliggör likvärdig bedömning. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen en gemensam representationspolicy för 
medarbetare och förtroendevalda i Härryda kommun. Förslaget innefattar tydligare 
riktlinjer för intern representation och skattefria gåvor och är reviderat enligt nu gällande 
skatteregler. Förslaget innebär ingen ändring i sak av nuvarande riktlinjer för 
representation i Härryda kommuns förvaltning, daterad den 6 november 2015, utan är 
främst av redaktionell art. 
 
Förvaltningen föreslår följande ändringar av representationspolicyn för förtroendevalda i 
Härryda kommun: 

 En gemensam representationspolicy för medarbetare och förtroendevalda. 
 Uppvaktning av bemärkelsedagar innefattar endast 50-årsuppvaktning, i enlighet 

med nuvarande riktlinjer för representation i Härryda kommuns förvaltning samt 
nu gällande skatteregler för minnesgåvor. 

 Uppvaktning med minnesgåva då uppdrag lämnas gäller endast förtroendevald 
som innehaft uppdrag under minst sex år i en följd i enlighet med nu gällande 
skatteregler för minnesgåvor, 11 kap. 14 §, inkomstskattelagen (1999:1229). 

 Värdet på ovan nämnda minnesgåva får uppgå till högst 1 % av prisbasbeloppet 
(473 kronor enligt 2020 års prisbasbelopp). I nuvarande representationspolicy 
finns ingen övre beloppsgräns angiven.  

 Kommunens representation ska vara alkoholfri. Speciella undantag från detta får 
endast medges av kommundirektör, ordförande i kommunfullmäktige eller i 
styrelse/nämnd vid internationell representation. Måttfullhet ska iakttas. Starksprit 
får inte förekomma. 
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Vid översynen av representationspolicyn har ett hållbarhetsperspektiv beaktats. Genom 
att minska antalet tillfällen då minnesgåvor överlämnas vid intern representation har 
hänsyn tagits till ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Regler för alkoholservering i 
samband med representation har tydliggjorts med hänsyn till social hållbarhet. 
 
 
 
Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

Bilagor 

1. Förslag till policy för representation 
2. Nuvarande representationspolicy för förtroendevalda i Härryda kommun, antagen 

av kommunfullmäktige den 26 april 2011 § 66 
3. Nuvarande riktlinjer för representation i Härryda kommuns förvaltning, daterad 

den 6 november 2015
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Läsanvisning: Förslaget utgår från nuvarande representationspolicy för 
förtroendevalda i Härryda kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 
april 2011 § 66. Nya tillägg är gulmarkerade i dokumentet. Av de nya 
tilläggen är några delar hämtade ur nuvarande riktlinjer för representation i 
Härryda kommuns förvaltning, daterad den 6 november 2015. 

 

H
K2

50
0,

 v
1.

1,
 2

01
7-

06
-2

1 
   

 

Policy för representation 

Allmänt 
Denna policy avser extern och intern representation och omfattar alla 
medarbetare och förtroendevalda i Härryda kommun. 
 
Representation är en viktig del i kommunens relationer med 
samarbetspartners och andra kommuner men även inom organisationen för 
medarbetare och förtroendevalda. Representation har betydelse för att skapa 
goda samarbetsförhållanden både externt och internt. 
 
Representationen är motiverad när den är till nytta för kommunen, direkt 
eller indirekt. Representationens kostnad måste alltid vägas mot dess nytta. 
 
All representation ska vara hållbar och hanteras på ett ansvarsfullt, måttfullt 
och omdömesgillt sätt. Representation i hemmet ska normalt inte 
förekomma. För medarbetare kan representation i hemmet endast 
förekomma vid enklare arbetsplatsträffar. 
 
Representationen ska ha ett omedelbart samband med verksamheten, såväl 
beträffande tidpunkten som platsen, och kostnaden ska vara skälig. 
Representationen bör endast omfatta de personer som är direkt berörda av 
aktiviteten. Vid extern representation bör antalet deltagare från kommunen 
anpassas till antalet externa gäster. Anhöriga har normalt inte rätt att delta i 
representationen. För förtroendevalda ska undantag godkännas i förväg av 
respektive presidium för berörd kommunal församling 
(kommunfullmäktige, kommunstyrelse/övriga nämnder). 
 
Syfte, ansvar och uppföljning 
Syftet med denna policy är att stödja chefer, medarbetare och 
förtroendevalda i ageranden rörande representation, gåvor och förmåner. 
För Härryda kommuns medarbetare och förtroendevalda är det en 
självklarhet att följa gällande regelverk och agera på ett etiskt försvarbart 
sätt. Chefer och ordföranden ansvarar för att policyn är känd i 
organisationen och för uppföljning av att policyn efterlevs i respektive 
verksamhet och kommunal församling. 
 
Policyn utgår från nu gällande författningar såsom inkomstskattelagen 
(1999:1229) och Skatteverkets allmänna råd. Skulle tillämpliga författningar 
ändras gäller alltid dessa och Skatteverkets tolkning. 
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Extern representation  
Extern representation riktar sig utåt mot externa intressenter, t.ex. 
internationella besök, besök från andra kommuner och officiella besök i 
övrigt. Representation kan exempelvis ske i form av mottagning med lätt 
förtäring, uppvaktning vid speciella tillfällen, lunch eller middag. 
 
Representationsgåva kan förekomma i samband med besök eller när 
medarbetare eller förtroendevalda är inbjudna att representera kommunen. 
Behovet och omfattningen av sådan representation bedöms i varje enskilt 
fall med hänsyn till vad som kan anses vara god sed.  
 
Den som har rätt att representera kommunen avgör i vilken mån gåva ska 
lämnas eller inte. Kommunens egna framtagna presenter, i förekommande 
fall med kommunens logotyp, bör i första hand användas. Dessa finns att 
tillgå på kommunkansliet. 
 
Beslut om kommunövergripande representation (allmän representation) 
fattas av kommunfullmäktiges presidium. Beslut om nämndrepresentation 
fattas av ordförande i styrelse/nämnd. Beslut om förvaltningsövergripande 
representation fattas av kommundirektör. I övrigt hänvisas till de regler som 
följer av nämndernas reglementen och delegationsordningar samt av 
arvodesreglementet. 
 
Intern representation 
Intern representation riktar sig till kommunens medarbetare och 
förtroendevalda och syftar till att skapa goda arbetsförhållanden och ett 
trivsamt arbetsklimat. Denna typ av representation har främst karaktär av 
personalfrämjande åtgärder. 
 
För medarbetare kan intern representation exempelvis vara fika vid 
informationsmöten, mat och lokalhyra vid personalfest, minnesgåvor och 
uppvaktning vid speciella tillfällen. För förtroendevalda kan det röra sig om 
minnesgåvor och uppvaktning vid speciella tillfällen. 
 
Kurs och konferens betraktas inte som representation.  
 
Uppvaktning och gåvor 
Uppvaktning ska normalt ske när medarbetare eller förtroendevalda lämnar 
anställning eller uppdrag, vid särskilda bemärkelsedagar och andra 
händelser där uppvaktning hör till god ton. 
 
Härryda kommun ska aldrig ge gåvor till medarbetare eller förtroendevalda 
som medför skatteplikt för mottagaren. Under vissa förutsättningar är 
minnesgåvor skattefria. Kommunen ska aldrig uppvakta med alkohol, 
kontanter eller presentkort som gåva. 
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Uppvaktning av medarbetare 
Vid pensionsavgång uppvaktar kommunen med blommor motsvarande 
högst 1 % av prisbasbeloppet då anställningen varat kortare än 10 år. Då 
anställningen varat längre än 10 år uppvaktar kommunen med blommor och 
en enkel gåva till ett värde motsvarande högst 2 % av prisbasbeloppet. 
 
Vid avslutad anställning av annan orsak, t.ex. egen uppsägning, uppvaktar 
kommunen på samma sätt som vid pensionsuppvaktning. 
 
Kommunen uppvaktar 25-årsjubilarer till ett värde motsvarande högst 10 % 
av prisbasbeloppet. 
 
Uppvaktning av förtroendevalda 
Förtroendevald, som innehaft uppdrag under minst sex år i en följd, kan 
tilldelas en lämplig minnesgåva när uppdraget eller uppdragen lämnas till ett 
värde av högst 1 % av prisbasbeloppet. 
 
50-årsuppvaktning  
Medarbetare och förtroendevalda uppvaktas på 50-årsdag. Värdet på 
minnesgåvan får uppgå till högst 1 % av prisbasbeloppet. 
 
Dödsfall 
Vid medarbetares eller förtroendevalds dödsfall hedras denne med 
blomsteruppsättning eller krans som köps in av leverantör där kommunen 
har ramavtal. Om den avlidne eller de anhöriga uttalat ett önskemål om att 
skänka gåva till välgörande ändamål istället för blomsteruppsättning eller 
krans ska det avgöras i det enskilda fallet. 
 
Regler för alkoholservering i samband med representation 
Kommunens representation ska vara alkoholfri. 
 
Vid internationell representation kan kommundirektör, ordförande i 
kommunfullmäktige eller i styrelse/nämnd medge speciella undantag från 
detta. Måttfullhet ska iakttas. Starksprit får inte förekomma. 
_____ 
 
Övriga dokument utöver policy 
Exempel på representation, konferens, utbildning och resor 
Checklista vid representation 
Attestreglemente för Härryda kommun 
Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda 
Skatteverkets allmänna råd 
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 2011-03-07   

Sektorn för administrativt stöd  
             

 
 
 
REPRESENTATIONSPOLICY FÖR FÖRTROENDEVALDA I HÄRRYDA 
KOMMUN

1. Allmänt 
 
Representation är en viktig del i kommunens relationer med samarbetspartners och andra 
kommuner. Representationen är motiverad när den är till nytta för kommunen, direkt eller 
indirekt. 

 
Representation har betydelse för att skapa goda samarbetsförhållanden både externt och 
internt. Representationens kostnad måste alltid vägas mot dess nytta. 

 
All representation ska handhas med ansvar, omdöme och måttfullhet. Representation i 
hemmet ska inte förekomma. 

 
Representationen kan vara extern eller intern. 

2. Extern representation 
 

Extern representation riktar sig utåt mot externa intressenter, t.ex.: 
 Internationella och internordiska besök, vänortsförbindelser, besök från 

andra kommuner och officiella besök i övrigt.  
 Årsmöten av rikskaraktär och därmed jämförbara sammankomster med or-

ganisationer som har primärkommunal anknytning 
 Kongresser/konferenser, symposier och liknande av internationell och nor-

disk karaktär 
 Idrottsarrangemang; VM, EM, Nordiska mästerskap, landskamper och 

svenska mästerskap 
 Andra tävlingar än idrottsarrangemang 
 Interkommunala sammankomster, studiebesök etc. 
 Enskilda personer eller organisationer som exempelvis gjort Härryda känt 

genom någon exceptionell insats 
 

Representation kan ske i form av: 
 

 Lunch eller middag 
 Mottagning med lätt förtäring 
 Uppvaktning vid speciella tillfällen 
 Övrigt (guidade rundturer, transporter, informationsmaterial, minnesgåvor 

mm) 
 

Representationen ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och kostnaden ska vara 
skälig. Representationen bör endast omfatta de personer som är direkt berörda av aktivite-
ten. Antalet deltagare från kommunen bör anpassas till antalet externa gäster. Anhöriga har 
normalt inte rätt att delta i representationen. Undantag ska godkännas i förväg av respektive 
presidium för berört organ (fullmäktige, kommunstyrelse/övr nämnder). 
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Representationsgåva kan förekomma i samband med besök eller när förtroendevalda är 
inbjudna att representera kommunen. Behovet och omfattningen av sådan representation 
bedöms i varje enskilt fall med hänsyn till vad som kan anses vara god sed1. 
 
Den som har rätt att representera avgör i vad mån gåva ska lämnas eller inte. 
Kommunens egna framtagna presenter, i förekommande fall med kommunens logotyp, bör 
i första hand användas. Dessa finns att tillgå på kommunkansliet. 
 
Beslut  

  Beslut om kommunövergripande representation (s. k. allmän representa-
tion) fattas av kommunfullmäktiges presidium 

  Beslut om nämndrepresentation fattas av ordförande i nämnd/styrelse 
  Beslut om representation inom kommunalråds ansvarsområde fattas av 

kommunalråd 

3. Regler för alkoholservering i samband med representation 
 

Kommunens representation skall vara alkoholfri. Ordföranden i kommunfullmäktige re-
spektive kommunstyrelse kan medge speciella undantag från detta.  

4. Intern representation  
  
Uppvaktning då uppdrag upphör 
 
Förtroendevald tilldelas när uppdraget eller uppdragen lämnas en lämplig minnesgåva. 
  
50-årsuppvaktning 
 
Ledamot och ersättare i fullmäktige samt nämnd/styrelse uppvaktas på 50-årsdag. Värdet 
på gåvan får uppgå till högst 600 kronor inkl. moms, vilket uppräknas årligen enligt kon-
sumentprisindex med 2011 som basår.  

Dödsfall 
 
Vid förtroendevalds dödsfall hedras denne med blomsteruppsättning eller krans, alternativt 
gåva till välgörande ändamål. Om den avlidne eller de anhöriga uttalat annorlunda ska detta 
självfallet respekteras. 
Blomsteruppsättning eller krans ska köpas av leverantör där kommunen har ramavtal.  
 
5. Övrig uppvaktning 
 
Enklare uppvaktning, exempelvis blommor till ett värde om max 200 kronor, kan före-
komma vid 30-, 40, 60-, 70- och 80-årsdagar samt vid särskilda tillfällen i övrigt på initiativ 
av fullmäktiges ordförande. 
 
       
1 Det är i detta sammanhang av vikt att också särskilt understryka det generella kravet vid representation 
som framhålls under punkt 1, att representation ska handhas med ansvar, omdöme och måttfullhet.  
 
Fastställt av kommunfullmäktige 26 april 2011, § 66  
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Sektorn för Administrativt stöd 

 2015-11-06 

 

 

  

Representation i Härryda kommuns förvaltning 

 
Grundar sig på: 
Representationspolicy för förtroendevalda i Härryda Kommun 

Attestreglemente för Härryda Kommun 
Kontoplan 

Skatteverkets meddelanden SKV A 2004:5 

Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda 
 

Representation är en viktig del i kommunens relationer med externa partnerns, andra 

kommuner och för det interna arbetet med anställda. Representation har betydelse för att 

skapa goda samarbetsförhållanden både externt och internt. Representation är motiverad 

när den är till nytta för kommunen direkt eller indirekt. Kostnaden för representation 

måste alltid vägas mot dess nytta. All representation skall handhas med måttfullhet, 

ansvar och gott omdöme. 

 

Intern och extern representation 

 

Intern representation riktar sig mot anställda, exempel är fika till arbetsplatsträffar, 

teaterbesök, mat och lokalhyra vid personalfester. I intern representation ingår inte 

kurser, konferenser och liknande arrangemang, se bilaga 1. Gemensamt för kostnader 

som är extern representation är att de är riktade mot kontakter i omvärlden. 

Representationskostnader kan ingå som ett naturligt led i förhandlingar eller dylikt, det 

vill säga vara ett uttryck för sedvanlig gästvänlighet i form av värdskap vid inledande av 

affärsförhandlingar, under förhandlingar eller som avslutning av dessa. De kostnader som 

här kan förekomma kan avse mat, dryck o dyl. 

 

Omedelbart samband 

 

Kravet på omedelbart samband avser såväl tidpunkten och platsen för representation som 

de deltagande personerna. Dessa regler markerar att representation inte omfattar privata 

levnadsomkostnader, exempelvis för sällskapsliv, personlig gästfrihet osv. Representation 

i hemmet får endast förekomma vid enklare arbetsplatsträffar. 

 

Frekvens 

 

Försiktighet bör iakttas vid ofta återkommande representation mot en och samma person 

eller grupp av personer. Alltför frekvent användande av representation mot en person 

eller en grupp av personer kan medföra förmånsbeskattning för de deltagande. 

Försiktighet bör även iakttas för att undvika förtroendeskada. Anhöriga har normalt inte 

rätt att deltaga. 
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Alkohol vid representation 

 

Representation som bekostas av kommunen skall vara alkoholfri, undantag får endast ske 

vid tillfällen då kommunen är värd för internationella gäster och vid jubileum för 

anställda som arbetat i kommunen i 25 år. Vid tillfällen då denna typ av representation är 

aktuell skall den godkännas av kommundirektören alternativt kommunfullmäktiges 

ordförande eller kommunstyrelsens ordförande innan den genomförs. Starksprit får inte 

förekomma. 

 

Attest 

 

Beslutsattest får aldrig ske på egna utlägg. Om ordinarie beslutsattestant har varit med 

som deltagare skall attest istället göras av dennas chef. Oberoende av andra regler skall 

”personliga omkostnader” alltid godkännas av överordnad chef. 

 

Momsregler vid representation 

 

För kommunen, andra statliga myndigheter och företag gäller speciella momsregler vid 

representation. Kommunen har begränsad avdragsrätt och verksamheten får därför stå för 

en högre kostnad. Begränsningarna i avdragsrätten för ingående moms gäller för både 

intern representation och extern representation. Den som granskar och den som attesterar 

utbetalningar har skyldighet att se till att Riksskatteverkets regler gällande momsavdrag 

vid representation följs, se bilaga 1 och 2. 

 

Dricks 

 

Dricks får inte förekomma vid betalning med kommunens medel. 

 

Krav på verifikationsmaterialet vid representation 

 

Verifikationer vid representation skall alltid innehålla: 

namn på samtliga personer som har deltagit samt vilken organisation de tillhör 

syfte med representationen 

datum för representationen 

 

Exempel på tillämpning av regelverket 

 

I bilaga 1, se nedan, beskrivs ett antal vanligen förekommande aktiviteter där 

representation kan vara aktuellt. För varje aktivitet anges vilket konto i BAS-kontoplanen 

som skall användas, vilket momsavdrag som skall tillämpas samt vad som skall bifogas. 

Checklista för vad man skall tänka på vid representation finns i bilaga 2. 
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Utvecklingsfunktionen 
Matilda Johansson  

 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-04 2019KS686  003 
  
 

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), KL, utöva uppsikt 
över kommunens nämnder, bolag, kommunalförbund, och den avtalssamverkan som sker 
enligt 9 kap. § 37. För att tydliggöra hur kommunstyrelsen fullgör sitt ansvar, underlätta 
vid planering av uppsikt samt klargöra förväntningarna på kommunstyrelsen, nämnder 
och bolag föreslås kommunstyrelsen anta riktlinjer för genomförandet av uppsiktsplikten. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om arbetsformer som beskriver hur styrelsens 
arbete ska bedrivas inom flera olika områden, till exempel inom intern kontroll, 
inriktningsmål och uppsiktsplikt, se bilaga 2. De flesta områden som innefattas i 
arbetsformerna har dock reglerats på nytt genom andra styrdokument och beslut fattade 
av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Detta beror bland annat på förändringar i 
samband med ny politisk organisation som infördes den 1 januari 2019. Hantering av 
uppsiktsplikt är det enda området i kommunstyrelsens arbetsformer som fortfarande 
gäller. Om genomförandet av uppsiktsplikt förtydligas i enlighet med föreslagna riktlinjer 
föreslås därför kommunstyrelsen notera att arbetsformerna upphör. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
  
Kommunstyrelsen noterar att arbetsformer antagna den 26 maj 2014 § 176 upphör. 
 
Kommunstyrelsen delger berörda nämnder, bolag och kommunalförbund beslutet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § KL leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över verksamheten i övriga 
nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Styrelsen ska även ha uppsikt över 
sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller 
författning. Kommunstyrelsens uppgifter som styr- och ledningsfunktion framgår i 
kommunstyrelsens reglemente. 
 
För att fullgöra sina uppgifter utövar kommunstyrelsen löpande tillsyn och kontrollerar 
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att nämnder och bolag följer de av kommunfullmäktige angivna mål och riktlinjer. 
Kommunstyrelsen har rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om 
nödvändigt kan styrelsen föreslå att kommunfullmäktige ingriper. Kommunstyrelsen har 
emellertid inte befogenhet att besluta i annan nämnds ställe, inhibera annan nämnds 
beslut eller gripa in i den myndighetsutövning som är en annan nämnds uppgift.  
 
Samtliga nämnder inklusive gemensamma nämnder omfattas av uppsiktsplikten. I 
Härryda kommun är det: välfärdsnämnden, miljö- och bygglovsnämnden, valnämnden 
och överförmyndarnämnden.  
  
Vad gäller uppsiktsplikt över bolag omfattas både helägda och delägda bolag. Föreslagna 
riktlinjer berör främst bolag inom Härryda kommuns koncernorganisation där kommunen 
äger minst 42 % av aktierna, dessa är (ägarandel inom parantes): 
Härryda Energi AB (100 %), Härryda Energi Elhandel AB (indirekt helägt bolag), 
Landvetter Södra Utveckling AB (100 %) och Förbo AB (42 %). 
 
Kommunen är även delägare i Renova AB (2%) och Göteborgsregionens Ryaverks AB 
(3%), dock ligger det i sakens natur att ansvaret för uppsiktsplikten antar mer begränsade 
proportioner för Härryda kommuns del. Enligt föreslagna riktlinjer utövas uppsikten över 
dessa bolag genom att de regelbundet delger kommunstyrelsen information om 
verksamheten, i form av ekonomiska rapporter, årsredovisning, revisionsberättelse med 
mera.   
 
Samtliga kommunalförbund som kommunen ingår i, omfattas också av uppsiktsplikten 
och enligt förslaget till riktlinjer sker uppsikten även här genom regelbunden rapportering 
till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen ska utöva löpande tillsyn på ett sätt som styrelsen beslutar. Förslaget 
till riktlinjerna innehåller i huvudsak:  
 
 Informationsmöte/frågestund 

En gång per år kallas presidium för nämnder och bolagsstyrelser inom Härryda 
kommuns koncernorganisation till möte med kommunstyrelsen för att redovisa hur 
uppdraget enligt reglemente/bolagsordning/ägardirektiv verkställs. Vid behov kan 
kommunstyrelsen uppdra åt presidiet att följa upp en nämnd eller bolag ytterligare 
inom ramen för uppsiktsplikten, genom till exempel presidieträffar.  
 
Förslaget innebär att informationsmöte med kommunstyrelsen ersätter nuvarande 
arbetsform med presidieträffar. Enligt tidigare arbetsformer träffades 
kommunstyrelsens presidium varje nämnds och bolags presidium 1-4 gånger per år, 
och kommunstyrelsen informerades vid behov.   
 

 Krav på regelbunden rapportering  
Löpande information som ska delges kommunstyrelsen specificeras, som till 
exempel ekonomiska rapporter och årsredovisning.  
 
I praktiken utövas uppsiktsplikten redan genom denna typ av rapportering men 
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förslaget innebär att kraven tydliggörs. Tidigare har frekvensen och typen av 
rapporter varierat beroende på nämnd/bolag.   
 

 Förstärkt uppsiktsplikt över bolag   
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen förstärkt uppsiktsplikt över bolag och 
ska årligen bedöma om verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet. I föreslagna riktlinjer framgår att bolagen, i samband med 
årsrapporteringen, ska redogöra för hur de följt ägardirektiv och andra 
bolagshandlingar. Detta tillsammans med den löpande uppsikten ligger sedan till 
grund för kommunstyrelsens bedömning av verksamhetens förenlighet med det 
kommunala ändamålet. 
 
Förslaget innebär en ändring jämfört med tidigare arbetsformer, då frågan om 
verksamhetens förenlighet med ändamålet främst följdes upp på presidieträffar 
tidigare. Förslaget syftar till att tydliggöra underlaget som ligger till grund för 
kommunstyrelsens beslut om förenlighet med det kommunala ändamålet. 
 

 Avtalssamverkan  
Rapportering kring vilken verksamhet som bedrivs genom samverkansavtal sker en 
gång per år. I riktlinjerna framgår kommunstyrelsens uppsiktsansvar, vilket är nytt 
jämfört med tidigare eftersom bestämmelser om kommunal avtalssamverkan infördes 
i kommunallagen den 1 juli 2018. 
     

Enligt kommunallagen har samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ett ansvar över att 
bedriva uppsikt. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen i sin helhet får ta del av 
samma information som styrelsens presidium vad gäller uppsiktsplikten, samt att det 
framgår i styrelsens protokoll när och hur samtliga ledamöter tar del av informationen. 

  

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
 
 
 
 
Bilagor 
1. Förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
2. Beslut om översyn av kommunstyrelsens arbetsformer, 26 maj 2014 § 176  
3. Tjänsteskrivelse, översyn av kommunstyrelsens arbetsformer, 29 april 2014  
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Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), KL, leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt 
över verksamheten i övriga nämnder, kommunala bolag och 
kommunalförbund.  
 
Av kommunfullmäktige fastställt reglemente för kommunstyrelsen framgår 
att styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling 
och ekonomiska ställning samt att styrelsen ansvarar för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. För att fullgöra sina uppgifter utövar 
styrelsen löpande tillsyn och kontrollerar att nämnder och bolag följer de av 
fullmäktige angivna mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen har rätt att göra 
påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om nödvändigt kan styrelsen föreslå 
att kommunfullmäktige ingriper. 
 
Riktlinjerna syftar till att tydliggöra hur kommunstyrelsen ska fullgöra sitt 
ansvar, underlätta vid planering av uppsikt samt klargöra förväntningarna på 
styrelsen, nämnder och bolag vad gäller uppsiktsplikten.   
 
Genomförande av uppsiktsplikt 
Uppsiktsplikten är hela kommunstyrelsens ansvar. Vid behov kan 
kommunstyrelsen uppdra åt presidiet att följa upp en nämnd eller ett bolag 
ytterligare, utöver vad som anges nedan. I de fall delar av kommunstyrelsen, 
så som presidiet, genomför den praktiska uppsikten ska återrapportering ske 
till kommunstyrelsen. 
 
Informationsmöte/frågestund 
Uppsikten ska ske genom information till kommunstyrelsen en gång per år, 
med möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor. Presidier för 
nämnder och bolagsstyrelser inom Härryda kommuns koncernorganisation 
kallas till mötet. Utgångspunkten är att följa upp hur uppdraget enligt 
reglemente/bolagsordning/ägardirektiv verkställs. Nämndens/bolagets 
presidium ansvarar för att redovisa utifrån följande områden: 

- Kortsiktig och långsiktig ekonomisk utveckling 
- Planering såsom budget/verksamhetsplan och resultat såsom 

årsredovisning/verksamhetsberättelse 
- Verksamhetens kvalitet 
- Uppföljning av intern kontrollplan eller motsvarande arbete med 

riskbedömning och åtgärder 
- Aktuell lagstiftning och hur ledamöterna håller sig ajour med 

utvecklingen 
- Delegationsbeslut och beslut fattade i bolaget 
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- Aktuella frågor och beslut i övrigt inom nämndens/bolagets 
ansvarsområde 

 
Krav på regelbunden rapportering 
Enligt 6 kap. 12 § KL får kommunstyrelsen från övriga nämnder begära in 
yttranden och de upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra 
sina uppgifter. Bolagen åläggs genom bolagsordningar och ägardirektiven att 
hålla styrelsen informerad om verksamheten och styrelsen äger rätt att ta del 
av bolagets handlingar och räkenskaper, under förutsättning att utlämnande 
inte hindras på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
Nämnder och bolag ska kontinuerligt delge kommunstyrelsen: 

- Ekonomiska rapporter 
- Årsredovisning 
- Revisionsberättelsen 
- Lekmannarevisorns granskningsrapport 
- Övriga beslut om planerade åtgärder av särskild strategisk betydelse 

 
Vad gäller kommunalförbund åläggs de genom respektive förbundsordning 
att löpande tillställa förbundsmedlemmarna en rapport om verksamhetens 
ekonomi och utveckling. I vissa fall, såsom för Göteborgsregionen och 
Räddningstjänsten Storgöteborg, framgår även att förbundsstyrelsen ska 
upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet nästföljande 
år samt bereda förbundsmedlemmarna tillfälle att yttra sig häröver. 
 
Förstärkt uppsiktsplikt över bolag 
Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala 
bolag, enligt 6 kap. 9 § KL. Det innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut 
för varje kommunalt aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet. Kommunstyrelsen ska även bedöma om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen bedömer att så inte är fallet, ska styrelsen lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
För att främja kommunstyrelsens möjlighet att fullgöra den förstärkta 
uppsiktsplikten ska bolagen inom Härryda kommuns koncernorganisation 
årligen i samband med årsrapporteringen redogöra för hur de följer 
ägardirektiv och andra bolagshandlingar. Verksamheten som bedrivs i form 
av aktiebolag sammanställs även med kommunens bokslut och 
koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. Därutöver anses den löpande 
uppsikten, som beskrivs i denna riktlinje, utgöra tillräcklig information för att 
styrelsen ska kunna ta ställning till om bolagens verksamhet varit förenlig 
med det kommunala ändamålet under föregående år.  
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Övriga förutsättningar för uppsikt 
Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen har ett ansvar över att bedriva uppsikt 
och ska väcka ärende i styrelsen vid behov. Utöver ovan angivna 
informationsvägar får kommunstyrelsen eller enskilda ledamöter ytterligare 
information från andra nämnder och bolag. Även om det inte enskilt utgör 
tillräckligt underlag för uppsikt skapar det insyn.  
Exempel: 

- Kommunstyrelsen har tillgång till välfärdsnämndens kallelse och 
protokoll via mötesappen för politiska handlingar och via härryda.se. 

- Gemensam politisk beredning bland partierna inför kommunstyrelsen 
och välfärdsnämnden, dock ej i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller övriga ärenden som beläggs med sekretess.  

- Ledamot i kommunstyrelsen är i vissa fall även ledamot eller 
ordförande i nämnd/bolag. 

- I vissa bolag finns ett formaliserat ägarråd där kommunen har utsett 
två personer som representerar kommunstyrelsen. Ägarrådet är ett 
forum för samråd mellan ägarna till bolaget och sammanträder minst 
en gång per år. Representanterna rapporterar till kommunstyrelsen vid 
behov. 

- Övriga av kommunen utsedda ledamöter i nämnder och bolag 
representerar kommunen, bevakar dess intresse och rapporterar till 
kommunstyrelsen vid behov.   

 
Avtalssamverkan 
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar även för sådan avtalssamverkan som 
sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt någon annan lag eller författning. 
Avtalssamverkan innebär att en kommun får ingå avtal om att någon av dess 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller region. Sådan 
avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar. Kommunstyrelsens 
uppsiktsansvar ersätter inte nämndernas ansvar för den verksamhet som 
bedrivs inom respektive område och uppsikten utövas i första hand av 
ansvarig nämnd enligt 6 kap. 6 § KL. 
 
Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen rapportera till fullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan. Förvaltningen rapporterar i och med detta till 
kommunstyrelsen om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, 
vilka kommuner eller landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet 
ger möjlighet till extern delegering och om denna möjlighet har utnyttjats.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLHÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Sida

2014-05-26 21

Ks § 176

ÖVERSYN AV KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Dm 2013KS783 101

Kommunfullmäktige beslutade i § 141/2013 att genomfåra förändringar i den

politiska organisationen. Kommunstyrelsen beslutade i § 365/2013 att till

sätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över kommunstyrelsens arbets

former. I arbetsgruppen har ingått Annette Eiserman-Wikström (M) , Mats

Werner (S), Maria Kornevik Jakobsson (C), Lars-Erik Kileby (FP) och Siw

Hallbert (S).

Från sektorn för administrativt stöd föreligger skrivelse av den 29 april2014

där arbetsgruppen redovisar förslag till förändringar utifrån översynen.

Yrkande

Annette Eiserman-Wikström (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att

genomföra förändringar redovisade i skrivelsen "Översyn av kommun

styrelsens arbetsformer i kolumnen förslag till förändring" enligt före

liggande förslag samt att kommunstyrelsen entledigar arbetsgruppen.

Gunnar Carlson ( - ) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till arbets

gruppen "för anpassning till de tvingande bestämmelserna i 3 kap. 9 §, punkt

3. I andra hand yrkar Gunnar Carlson avslag på Annette Eiserman

Wikströms yrkande.

Propositioner

Återremiss

Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden

att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bi

faller att ärendet skall avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om

återremiss röstar Nej.

Voteringen utfaller så att Il röstar Ja, l röstar Nej och l avstår, bilaga l

voteringslista.

Kommunstyrelsen har således beslutat avgöra ärendet idag.

Signatur justerande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLHÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Sida

2014-05-26 22

Signatur justerande

forts. Ks § 176

Annette Eiserman- Wikströms yrkande och Gunnar Carlsons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Annette Eiserman-Wikströms yrkande och Gunnar

Carlsons avslagsyrkande finner ordfåranden att kommunstyrelsen beslutat

bifalla Annette Eiserman-Wikströms yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

• Kommunstyrelsen beslutar att genomfåra fårändringar redovisade i

skrivelsen "Översyn av kommunstyrelsens arbetsformer i kolumnen

fårslag till förändring" enligt föreliggande förslag,

• Kommunstyrelsen entledigar arbetsgruppen.

Mot beslutet reserverar sig Gunnar Carlson ( - ), bilaga 2.

Utdragsbestyrkande

')
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HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Närvaro- och voteringslista 2011 - 2014

Ordinarie ledamöter § 176 § § §
och tjänstgörande ersättare Ua Nej Ua Nej Ja Nej Ua Nej
S Mats Werner x

M Per Vorberg x

S Anna Palmer x

M Kersti Lagergren x

- Leif Persson Avstår

M Evalotta Liljenzin x

MP Birgitta Olsson x

FP Göran Hilden x

S Jan Linde x

KO Håkan Eriksson x

- Gunnar Carlson x

S Siw Hallbert x

M Annette Eiserman-Wikström x

11 1

1 avstår
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Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoIl2014-0S-26, § 176

RESERVATION - Översyn av kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsen beslutade i § 36512013 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att se

över kommunstyrelsens arbetsformer. Från sektorn för administrativt stöd föreligger en

skrivelse av den 29 april 2014 där arbetsgruppen redovisar förslag till förändringar utifrån

översynen. Kommunstyrelsens ordförande föreslog kommunstyrelsen besluta att genomföra

förändringar redovisade i skrivelsen "Översyn av kommunstyrelsens arbetsformer i kolumnen

förslag till förändring" enligt föreliggande förslag, samt, att kommunstyrelsen beslutar

entlediga arbetsgruppen.

Ordförandens förslag strider mot bestämmelserna i kommunallagen, 3 kap. 9 §. Enligt punkt 3

beslutar fullmäktige om nämndernas organisation. Det gäller vilka nämnder som skall finnas,

vilka uppgifter de ska ha, hur de skall vara sammansatta, vilka som skall ingå i presidiet m.m.

Enligt 6 kap. 32§ skall fullmäktige utfärda reglementen och närmare föreskrifter om nämnder

nas verksamhet och arbetsformer. Ordförandens förslag till beslut - som också blev kommun

styrelsens beslut - innebär att arbetsgruppens förslag endast tas av kommunstyrelsen och icke
av fullmäktige.

Formuleringarna i delar av förslaget är också sådana att det flyttar makten över olika beslut

om organisation och arbetsformer från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. På sidan

173 under avsnittet KS förslås t.ex. att kommunstyrelsen beslutar vilka utskott som skall

finnas liksom antalledamöter/ersättare. Utskottet kan också ha särskilda befogenheter, vilket

betyder att även kommunstyrelsen - som såväl kommunstyrelse som nämnd för i stort sett alla

kommunens verksamheter - frånsäger sig rätten att ta vissa beslut.

På sidan 174 behandlas Politiska Sektorssamråd (PSS) som är en speciell Härryda-företeelse

utan formell beslutanderätt och som inte regleras av kommunallagens bestämmelser om

arbetsformer och beslutsförhet. Om ett beslut krävs i en fråga som behandlas på PSS kan det

ske i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige eller genom ett delegationsbeslut. Var det

beslutas regleras i lag, respektive nämndreglemente och/eller delegationsordning. Avsaknaden

av bestämmelser i kommunallagen, och de oklarheter som öppnas genom ovannämnda

formuleringar och möjligheten av reglering i delegationsordning innebär en formellt sett

oacceptabel situation.

På sidan 177 regleras behandlingen av granskningsrapporter. Kommunstyrelsen får i Härrydas

beredningsorganisation en huvudroll vid behandlingen av revisorernas granskningsrapporter

då kommunstyrelsen -förutom kommunstyrelse också är ensam nämnd för samtliga

kommunens verksamheter och därmed huvudansvarig för dessa verksamheter.

Kommunstyrelsen blir - genom regeln att fullmäktige endast delges kommunstyrelsens beslut

i anledning av aktuella granskningsrapporter - sin egen revisor där man själv är nämnd för en

granskad verksamhet. Genom kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige har i

ett antal aktuella fall fullmäktiges ordförande kunnat förhindra debatt och förslag i

fullmäktige i anledning av granskningsrapporten.

Kommunstyrelsen avslog mitt yrkande om avslag på ordförandens förslag och att ärendet

återremitteras till arbetsgruppen för anpassning till de tvingande bestämmelserna i 3 kap 9 §

punkt 3 i KL och beslöt enligt ordförandens förslag. Undertecknad lämnade reservation ..
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 2014-04-29  Dnr 2013KS783 101 
Sektorn för administrativt stöd  
Helena Österlind 
   Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 
ÖVERSYN AV KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 
 
Uppdrag och bakgrund 
 
Kommunfullmäktige beslutade i § 141/2013 att genomföra förändringar i den politiska 
organisationen. Kommunstyrelsen beslutade i § 365/2013 att tillsätta en arbetsgrupp 
med uppdrag att se över kommunstyrelsens arbetsformer. I arbetsgruppen har ingått 
Annette Eiserman-Wikström (M), Mats Werner (S), Maria Kornevik-Jakobsson (C), 
Lars-Erik Kileby (FP) och Siw Hallbert (S).  
 
Översyn 
 
Översynen utgår ifrån fastställd organisation 2014. De förändringar som föreslås gäller 
fr. o m mandatperioden 2015-2018 och redovisas i nedanstående tabell. 

 

6. 2014-04-10  Administrativt stöd
Copyright © Härryda kommun

POLITISK ORGANISATION - 2014 

Överförmyndarnämnd

Revisorer Valnämnd

Miljö- och 
bygglovsnämnd

Social
myndighetsnämnd

Kommunstyrelse (ks)

UngdomsforumPensionärsråd Rådet för 
funktionshinderfrågor

FolkhälsorådFolkhälsoråd

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

Kommunfullmäktige (kf)
• Utbildnings- och kulturberedning
• Socialberedning
• Infrastrukturberedning
• Miljö- och näringslivsberedning
• Tillfälliga beredningar
• Valberedning 

• Ekonomiutskott

Kommunstyrelsen är också
krisledningsnämnd

Gemensam IT-nämnd

Brottsförebyggande
råd

 
 

Kommentar  

 
 

 
KOMMUNSTYRELSEN (Ks)  

  

Demokrati Ks har 13 ledamöter och 13 
ersättare vilka utses 
proportionellt.  
 

- 
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Uppdrag, styrning, 
arbetsformer, 
påverkan/ansvar 

Ks uppdrag och 
arbetsformer regleras i lag, 
framför allt 6 kap. 1-6 §§ 
kommunallagen, och 
reglemente. 
 
Ks är verksamhetsansvarig 
nämnd för alla kommunala 
frågor utom de som beslutas 
av de särskilt inrättade 
nämnderna. Vid ks 
sammanträden sorteras och 
behandlas ärendena 
sektorsvis. 
 

- 

 
 

 
KS – UTSKOTT; EKONOMIUTSKOTT Förslag till förändring 
Demokrati Ks beslutar om vilka utskott 

som skall finnas och antal 
ledamöter/ersättare samt 
utser ledamöter/ersättare. 
 
Ks har ett ekonomiutskott, 
EKU, som träffas 16 gånger 
per år samt 2 budgetdagar. 
 
Ks får 1-2 gånger per år en 
information om 
personalpolitiska frågor 
utifrån det personalpolitiska 
programmet. 
Personalpolitik är en 
stående punkt på respektive 
politiskt sektorssamråd. Här 
kan frågor även lyftas till 
ks.  
 

Ekonomiutskottet ges i 
uppdrag att behandla 
personalpolitiska 
principfrågor utifrån det 
personalpolitiska 
programmet. Utskottet får 
också uppgifter enligt 
särskilt fastställd process 
som berör tillsättning av 
tjänster på nivåerna 
sektorschef och 
kommundirektör. 
Utskottets roll beskrivs i 
en processbeskrivning 
som klargör i vilka delar 
utskottet föreslås delta, 
och på vilket sätt, jämfört 
med hur det går till i 
dagsläget. Utskottets 
föreslagna roll i 
tillsättningsärenden 
motsvarar i princip den 
funktion som 
kommunalråden har idag.  
 
Ks kompletterar 
ekonomiutskottets 
bestämmelser enligt 
separat ärende.  

Uppdrag, styrning, 
arbetsformer, 
påverkan/ansvar 

Utskottets uppdrag och 
arbetsformer regleras i lag 
och för utskottet särskilt 
antagna bestämmelser. 
Utskottet kan också ha 

- 
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särskilda 
beslutsbefogenheter enligt 
gällande delegation från 
kommunstyrelsen. 
 

 
 

 
Ks – RÅD; PENSIONÄR, FUNKTIONSHINDER, BRÅ,  Förslag till förändring 
FOLKHÄLSA, UNGDOMSFORUM 
Demokrati Ks beslutar vilka råd som 

skall finnas och utser de 
kommunala 
representanterna.  
 
Ledamöter i råd o forum 
skall ha en nära koppling 
till kommunstyrelsen. Det 
är därför viktigt att 
ordförande utses av 
ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 
Respektive råd skall 1-2 
gånger per år rapportera 
till kommunstyrelsen om 
pågående arbete/frågor. 
 

Ks inrättar ett råd för 
Idéburna organisationer 
med tillhörande 
instruktioner. 
 
 
Ks ser över reglementet 
för folkhälsorådet enligt 
separat ärende.  
 
  
 
  

Uppdrag, styrning, 
arbetsformer, 
påverkan/ansvar 

Rådens uppdrag och 
arbetsformer regleras i 
instruktioner alt. separata 
ks-beslut. 
 

- 

 
 

 
POLITISKA SEKTORSSAMRÅD - PSS Förslag till förändring 
Politiska sektorssamråd är organ utan formell 
beslutanderätt, inrättade för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunstyrelsen och förvaltningens 
sektorer. Samråden regleras således inte av 
kommunallagens bestämmelser om arbetsformer och 
beslutsförhet. Det finns fastställda kommunala 
bestämmelser för sektorssamråden som redovisar roll och 
uppgift. Varje sektor inom förvaltningen har sitt eget 
sektorssamråd. Förutom sektorn SHB ingår fastighet inom 
sektorn teknik o försörjningsstöd (TOF) samt miljö och 
hälsoskydd inom sektorn för administrativt stöd (ADM) i 
PSS-SHB. 
 
Om ett beslut krävs i en fråga som behandlas på PSS kan 
det ske i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige eller 
genom ett delegationsbeslut. Var det beslutas regleras i lag, 
respektive nämndreglemente och/eller delegationsordning. 
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Personalpolitik är en stående punkt på respektive politiskt 
sektorssamråd. Här kan frågor lyftas till kommunstyrelsen 
utifrån det personalpolitiska programmet. 
 
Anteckningarna från PSS skickas ut till deltagarna på 
mötet. Presidiet i beredningen har i uppdrag att redogöra 
för informationen från PSS. 
 
 

 
OMRÅDE Förslag till förändring 
 
Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt modell och arbetssätt för 
målstyrning. Det finns två nivåer för mål. De är  
 
 Politiska inriktningsmål 
 Politiska verksamhetsmål 
 
Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål och 
kommunstyrelsen fastställer verksamhetsmål. Till de 
politiska verksamhetsmålen redovisar förvaltningen ett 
antal indikatorer. 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till mål i direkt anslutning till att fullmäktige 
fastställt inriktningsmål. Styrelsen och förvaltningen kan 
också i samband med att verksamhetsberättelserna 
behandlas initiera en revidering alt nya verksamhetsmål. 
Vid upprättande av verksamhetsmål ska beredningens 
kommentarer vara vägledande.  
 
Upprättande och fastställande av verksamhetsmål sker i två 
steg varav det första är överläggning och det andra är 
beslut. När förvaltningen har ett förslag till 
verksamhetsmål skall det presenteras på politiskt 
sektorssamråd för att sedan överläggas på ks-info. Därefter 
fastställer kommunstyrelsen målen på ett beslutsmöte. 
Kommunstyrelsens protokoll skickas till alla 
fullmäktigeledamöter och ersättare för kännedom. 
 
Hela målkedjan, tillsammans med indikatorerna, redovisas 
i VEP och VEB. 
 

 

Uppsiktsplikt  
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 
leda och samordna verksamheterna samt ha uppsikt över 
övriga nämnder och kommunala bolag. Uppsikten skall ske 
genom presidieträffar och information i kommunstyrelsen 
vid behov. 
 
Nämnder 
Bland kommunstyrelsens övergripande uppgifter ingår att 

Förbättra informationen 
till ks genom att 
regelbundet redovisa från 
bland annat GR:s 
arbetsgrupper. 
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OMRÅDE Förslag till förändring 
 
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Lednings- 
och samordningsrollen innefattar uppgiften att kontrollera 
att nämnderna bedriver sin verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges mål- och riktlinjer, att författningar efterlevs 
och att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. 
  
Kommunstyrelsen har således en skyldighet att utöva 
löpande tillsyn och styrelsen bestämmer formerna för hur 
tillsynen ska gå till. Formerna kan exempelvis bestå i krav 
på kontinuerliga ekonomiska rapporter, riskbedömningar 
av borgensåtaganden eller stickprovsgranskningar. 
Uppsikten anses, enligt SKL:s kommentar till 
kommunallagen, vara begränsad till rätten att göra 
påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om nödvändigt 
kan styrelsen även se till att kommunfullmäktige ingriper. 
Kommunstyrelsen har emellertid inte befogenhet att 
besluta i annan nämnds ställe, inhibera annan nämnds 
beslut eller gripa in i den myndighetsutövning som är en 
annan nämnds uppgift. 
 
Kommunstyrelsens presidium har regelbundna träffar med 
nämndernas presidier enligt följande: 
 
Miljö- o bygglovsnämnd: 3-4 gånger per år 
 
Överförmyndarnämnden: 1 gång per år 
 
Social myndighetsnämnd: 2 gånger per år 
 
Valnämnd: 1 gång per år 
 
Gemensam IT-nämnd: Ks presidium är ledamöter i 
nämnden och uppföljning sker vid respektive sammanträde 
 
Kommunala bolagen 
Uppsiktsplikten innebär bl.a. att kommunstyrelsen har ett 
övergripande ansvar för att den verksamhet som bedrivs i 
hel- eller delägda företag styrs och följs upp på i princip 
samma sätt som den verksamhet som bedrivs i 
förvaltningsform. Om kommunstyrelsen vid denna 
övervakning finner brister ska kommunstyrelsen lämna råd 
till bolaget, alternativt föra ärende till kommunfullmäktige 
som får fatta beslut. Kommunstyrelsen ska fatta årligt 
beslut om huruvida verksamheten varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 
kommunala kompetensen. 
 
För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsikts-
skyldighet bör bolagen genom ägardirektiv åläggas att 
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lämna styrelsen de uppgifter som den anser sig behöva. 
Bolagsordning och ägardirektiv ska vara utformade så att 
bolagen inte kan överskrida den kommunala kompetensen. 
Härutöver bör det finnas rutiner och strukturer för hur 
uppsikten i praktiken ska bedrivas.  
 
 
 
Hel- och delägda bolag 
 
Härryda Energi AB  
Härryda kommun äger 100 % av aktierna i Härryda Energi AB. 
 
Härryda Energi Elhandel AB 
Härryda Energi AB äger 100 % av aktierna i Härryda Energi Elhandel AB 
(indirekt helägt bolag) 
  
Förbo AB  
Härryda kommun äger 42 % av aktierna i Förbo AB. 
  
GöteborgsRegionens Ryaverks AB - Gryaab  
Härryda kommun äger 2,8 % av aktierna i Gryaab. 
  
Renova AB 
Härryda kommun äger 2 % av aktierna i Renova AB.    
  
Ks presidium träffar HEAB 4 gånger/år och Förbo 1-3 
gånger/år utifrån särskild fastställd rutin. För övriga bolag 
finns ledamöter från ks representerade i respektive 
bolagsstyrelse. 
 
Granskningsrapporter 
Kommunens revisorer granskar områden och upprättar 
granskningsrapporter som överlämnas till kommunstyrelsen 
för behandling i styrelsen. I förvaltningens beredning ingår 
att bedöma rapporten och lämna förslag till åtgärder. Efter 
beredningen tillställs kommunstyrelsen tjänsteskrivelse med 
förslag till beslut. Beslutet delges fullmäktige och samtliga 
granskningsrapporter läggs ut på kommunens hemsida.  
 
Alla rapporter skall behandlas i ekonomiutskottet innan de 
kommer upp till kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningen har uppföljning av att beslutade åtgärder har 
genomförts utifrån revisionsrapporterna som en stående 
punkt i förvaltningens årliga interna kontroll som ställs till 
kommunstyrelsen. 
 

 
 

Delegation 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför 
befogenheten att fatta beslut till någon annan. Beslut efter 
delegering skall skiljas från ren verkställighet. Främsta 
skälet till delegering är att avlasta fullmäktige och 
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nämnden rutinärenden.  

Fullmäktige delegerar ärenden och rätten att fatta beslut 
genom att upprätta reglementen för kommunstyrelsen och 
nämnderna. Nämnderna och kommunstyrelsen har i sin tur 
möjlighet att delegera rätten att fatta beslut. 
Kommunstyrelsen delegerar genom att fatta beslut om 
kommunstyrelsens delegationsordning.  

Kommunstyrelsen reviderar årligen delegationsordningen. 
Nyvalda i kommunstyrelsen får i början av mandatperioden 
en information om hur delegation fungerar. 

Kommunstyrelsen har delegerat till förvaltningschefen 
(kommundirektören) samtliga beslut som förvaltningen 
sedan skall fatta beslut om. Förvaltningschefen fattar beslut 
om vidaredelegering i en särskild vidaredelegation.  
 
Alla beslut som fattas med stöd av delegationsordningen 
skall dokumenteras och anmälas till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen. Detta görs till varje ks-sammanträde. 
Ledamöterna i kommunstyrelsen har möjlighet att ta del av 
delegationsbesluten och underlaget före och vid 
sammanträdet. 
 
Intern kontroll 
Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för 
intern kontroll har kommunstyrelsen ansvaret för att tillse 
att det finns en god intern kontroll. 
 
Styrelsens huvudsakliga medel är de fastställda planerings- 
och uppföljningssystemen. Styrelsen skall med 
utgångspunkt från de beslutade rapporterna utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de 
fall förbättringar behövs, föranstalta om sådana. Årligen, i 
samband med budgetarbetet, skall styrelsen ta ställning till 
fördjupade kontrollinsatser.  
 
Ansvaret omfattar även att informera sig om att den interna 
kontrollen i de kommunala företagen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Sektorscheferna har, inför kommunstyrelsen, det yttersta 
ansvaret för att den interna kontrollen fungerar inom 
respektive sektor. Varje sektor skall årligen anta en plan 
för den interna kontrollen. Planen skall minst innehålla:  
  

 Vilka rutiner/kontrollmoment som skall följas upp  
 Omfattningen på uppföljningen  
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 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
 Till vem uppföljningen skall rapporteras  
 När rapportering skall ske  

 
 
 
 
 
Slutsats och förslag till förändringar 
 
Arbetsgruppen föreslår förändringar som redovisas i ovanstående tabell och i kolumnen 
”Förslag till förändring”. Ändringar av formalia sker i separata beslut i 
kommunstyrelsen. 

Barnkonsekvensanalys 

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något 
barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra förändringar redovisade i skrivelsen 
”Översyn av kommunstyrelsens arbetsformer i kolumnen förslag till förändring” enligt 
föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen entledigar arbetsgruppen. 
 

KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM 
 
 
 
Annette Eiserman-Wikström  
Ordförande Mats Werner 
 Vice ordförande 
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Kommunstyrelsen Härryda Kommun. 

 

Vattenförsörjning och avloppshantering på Bocköhalvön. 

 

Året är 2015, en ny detaljplan för Bocköhalvön skulle tas fram .  Syftet är att 
försörja samtliga bostäder, befintliga och nytillkomna, med kommunalt vatten 
och avlopp, förbättra vägarna samt skapa nya bostäder. Ett förslag till 
detaljplan, upprättat i september 2016, var på granskning under tiden 14 sept-
7 okt 2016. Detta i enlighet med gällande bostadsförsörjningsprogram för 
perioden 2016-2020 fastställt 2015-11-16 av kommunalfullmäktige där 
Bocköhalvön redovisas som ett utvevecklingsområde med beräknad  byggstart 
2018. Den innehöll 145 tillkommande bostäder och var mycket välgjord och 
genomarbetad. Avloppsförsörjningsplanen som antogs 2011 visar att 
avloppsfrågan för Bocköhalvön måste åtgärdas för befintlig bebyggelse. Hela 
halvön samt området runtomkring kommer att vara primär skyddszon.   

År 2012 togs beslut om ett nytt vattenverk i Hindås med råvatten från Västra 
Nedsjön för att säkerställa dricksvattenförsörjningen i hela   Härryda kommun. 
Utomordentligt bra, tänkte flertalet, kommunalt VA på Bocköhalvön och 
minimala föroreningar i råvattnet. Glädjen blev dock mycket kortvarig. 

Den 26 sept 2016 tog kommunstyrelsen beslut att en politisk arbetsgrupp för 
planer (plötsligt påkommen) ska ta fram ett förslag på politiska mål för 
detaljplanen. Detta innebar att det ”riktiga” arbetet med detaljplanen låg nere 
fram till september 2017, när nya inriktningsmål presenterdes. Den innebär: 
”väg och utbyggnad av kommunalt VA från gamla RV 40 fram till badplatsens 
parkereing.Övriga vägar förvaltas av Hindås vägförening. Befintliga fastigheter 
ansluts till gemensam anslutningspunkt för VA samfällighetsförening. 
Komplettering av bef bostadsbebyggelse med hänsyn till  områdets 
kulturvärden.” 

 Arbetet med en ny granskningshandling, i enlighet med politiska 
arbetsgruppens intentioner, har enligt kommunstyrelsens ordförande pågått 
sedan sept 2017 trots att förvaltningen förnekar detta och tillstyrker att  
arbetet  har legat nere sedan sept 2017, förutom en avloppsinventering under 
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2017-2018, som visar att alla alla enskilda avloppsanläggningar inte är 
godkända och inte lever upp till miljöbalkens krav på rening vilket är miljöfarlig 
verksamhet,  och någon form av enkät av de boende på Bocköhalvön. Miljö och 
bygglovsnämnden anser  att en säker framtida lösning  för vattenförsörjning 
och avloppshantering är en samlad lösning för området.  

19 feb. 2019 framför ”UPPROP HINDÅS” i en skrivelse till Länsstyrelsen i Västra 
Götaland att området ( Bocköhalvön) är ett så kallat §6-område enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster där Härryda Kommunn skall ordna med 
kommunalt VA i området. Eftersom flertalet  fastigheter har gamla och dåliga 
avloppsanläggningar och området är en halvö som ligger vid Västra Nedsjön där 
intagsledningen för råvattenledningen  till ett nytt vattenverk skall placeras i 
nära anslutning till läckande avloppsanläggningar vill UPPROP HINDÅS att 
Länsstyrelsen prövar Härryda Kommuns ansvar enligt §6 i lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. 

Länstyrelsen översänder remisser, daterade 2019-10-09, till Härryda Kommun ( 
Miljö och bygglovsnämnden och Samhällsbyggnad) för yttrande. Yttrandet från 
miljö och hälsa är klart och korrekt emedan Samhällsbyggnads svar är mycket 
luddigt,  och innehållslöst.  

Länsstyrelsen frågar bland annat i sin remiss:”Om en utbyggnad skall ske i 
kommunal regi, när skall de aktuella fastigheterna kunna ha tillgång till 
kommunala vattentjänster?” Kommunen svarar: ”Förutsättningarna för att 
bygga ut i området i egen regi är att dimensionera för de befintliga fastigheter 
och ett tiotal tillkommande UTAN EN DETALJPLAN.” Sedan lite om utbyggnad 
av vattenverket.......och uppskattad anslutningsmöjlighet runt 2024. 

Eftersom det fanns en plan, 2016, (145 nya bostäder), som drogs tillbaka, 
innebär det att kostnaden för utbyggnad enligt politiska arbetsgruppens 
inriktningsmål och ovan nämnda remissvar från kommunens Vatten och avlopp  
helt faller på de som har fastighet med utdömt avlopp och att det inte går att 
ordna enskilt VA. 

Vi vill betona att vi är bara engagerade medborgare, som inte bor på 
Bocköhalvön, inte har några  ekonomiska intressen och inga politiska åsikter 
ifrågan. Vi har ca 200 namnunderskrifter som stöd i frågan, överlämnade 2017-
06-26 till kommunstyrelsens ordförande och diarieförda, 2013KS63214, enligt 
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mail från Per Vorberg, 2017-06-30. Vi är intresserade medborgare som är 
oroade för att det nya vattenverket, som är efterlängtat,  inte kan starta i tid 
och att vi undrar om de idag boende på Bocköhalvön har fått korrekt 
information och därför kommer att drabbas av mycket stora extra kostnader.  

 

Kostnaden, UTAN PLAN, har beräknats till ca 1,3 miljoner kronor per befintlig 
fastighet. Här ingår inte  någon standardhöjning  av vägnätet utan. enbart 
återställning. 

Kostnaden ,MED PLAN om 145 tillkommande fastigheter, har beräknats till ca 
300 000:- kronor per befintlig fastighet. Här ingår också standard höjning av 
vägnätet. Dessutom är det ett nollsummespel , allt betalas  av brukarna. 

Vår fråga är: Har de boende på Bockhalvön haft denna information. 1,3 
miljoner kronor kontra 300 000:-  kronor? 

Vår fråga är: Hur/vad gör kommunen när konsekvenserna av ert handhavande 
av detta ärende innebär att vattenverket inte kommer att kunna starta pga ej 
godkänd avloppshantering på Bocköhalvön? 

Vår fråga är: Varför har detta ärende stått stilla i över 4 år? Omtag, omtag i det 
oändliga, fler än som finns att köpa på hemtex, (gardinomtag) 

Till sist en undran om detta är gällande: ”All byggnation ska betalas av dem som 
bygger, bor eller har nytta av det som byggs” enligt kommunstyrelsens 
ordförande, november 2019 infoblad?  Ett tips: bygg enligt framtagen plan , 
145 bostäder, så får  citatet en mening.  

 

UPPROP HINDÅS 

Opolitisk grupp som vill driva sakfrågor för Hindås framtid. 

Hindås 2020-01-27 

Stefan Grönberg             Stig Olsson 
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Svarsjournal 
 
 
 
Publikationsnamn BME 2020 
Namn  
Datum 2020-01-28 13:57:16 
Handläggaruppgifter - Namn Kristina Englund 
Handläggaruppgifter - E-post kristina.englund@harryda.se 
Handläggaruppgifter - Telefon 0317246237 
1. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? 
- I kommunen som helhet 

Obalans - underskott på bostäder 

1. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? 
- På centralorten, i innerstan 

Obalans - underskott på bostäder 

1. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? 
- I kommunens övriga delar 

Obalans - underskott på bostäder 

2. Beskriv bostadsmarknadsläget i 
kommunen närmare. 

Stor efterfrågan på lägenheter i centralorten men 
också efterfrågan på villor i mer lantliga lägen. 

3. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se 
ut om tre år? - I kommunen som 
helhet 

Obalans - underskott på bostäder 

3. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se 
ut om tre år? - På centralorten, i 
innerstan 

Obalans - underskott på bostäder 

3. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se 
ut om tre år? - I kommunens övriga 
delar 

Obalans - underskott på bostäder 

3. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se 
ut om tre år? - Här finns möjlighet att 
lämna en kommentar: 

Det kan dock vara så att marknaden håller på att 
jämnas ut. Ett lite svårare år och marknadsläge att 
bedöma just nu. 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 

1 rk 
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tillkomma under de kommande tre 
åren? - Hyresrätt 
4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Hyresrätt 

2 rk 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Hyresrätt 

3 rk 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Hyresrätt 

4 rk 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Hyresrätt 

5 rk eller större 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Bostadsrätt 

1 rk 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Bostadsrätt 

2 rk 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Bostadsrätt 

3 rk 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Bostadsrätt 

4 rk 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Bostadsrätt 

5 rk eller större 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Äganderätt 

3 rk 

4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Äganderätt 

4 rk 
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4. Vilka typer och storlekar på 
bostäder bedömer ni behöver 
tillkomma under de kommande tre 
åren? - Äganderätt 

5 rk eller större 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter - Namn Kristina Englund 
Handläggaruppgifter - E-post kristina.englund@harryda.se 
Handläggaruppgifter - Telefon 0317246237 
5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Flerbostadshus – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2020 

271 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Flerbostadshus – 
Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2020 

150 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Flerbostadshus – 
Ägarlägenheter - Förväntat 
påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Småhus – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 

0 
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och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Småhus – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2020 
5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Småhus – Eget ägande - 
Förväntat påbörjande 2020 

70 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Ungdomsbostäder – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Ungdomsbostäder – 
Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Studentbostäder – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 

0 
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Nybyggnad Studentbostäder – 
Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2020 
5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Seniorbostäder – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Seniorbostäder – 
Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2020 

87 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Seniorbostäder – 
Ägarlägenheter - Förväntat 
påbörjande 2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Trygghetsbostäder – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Trygghetsbostäder – 

0 
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Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2020 
5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Särskilda boendeformer 
för äldre – Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2020 

75 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Bostäder för personer 
med funktionsnedsättning – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2020 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Flerbostadshus – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2021 

250 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Flerbostadshus – 
Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2021 

270 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Flerbostadshus – 

0 
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Ägarlägenheter - Förväntat 
påbörjande 2021 
5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Småhus – Hyresrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Småhus – Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Småhus – Eget ägande - 
Förväntat påbörjande 2021 

55 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Ungdomsbostäder – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Ungdomsbostäder – 
Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 

0 
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kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Studentbostäder – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2021 
5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Studentbostäder – 
Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Seniorbostäder – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Seniorbostäder – 
Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Seniorbostäder – 
Ägarlägenheter - Förväntat 
påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 

0 
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och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Trygghetsbostäder – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2021 
5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Trygghetsbostäder – 
Bostadsrätter - Förväntat påbörjande 
2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Särskilda boendeformer 
för äldre – Hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2021 

0 

5. Fördela antalet bostäder som 
enligt kommunens bedömning 
kommer att påbörjas under år 2020 
och 2021 med hänsyn till planläge, 
projektering och 
marknadsförutsättningar. - 
Nybyggnad Bostäder för personer 
med funktionsnedsättning – 
Hyresrätter - Förväntat påbörjande 
2021 

0 

6. Hur många av de bostäder som 
förväntas påbörjas under år 2020 
finns på mark med tomträtt? - 
Flerbostadshus; antal bostäder: 

0 

6. Hur många av de bostäder som 
förväntas påbörjas under år 2020 
finns på mark med tomträtt? - 
Småhus; antal bostäder: 

0 

7. Ange de tre främsta faktorerna 
som för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? 

Brist på detaljplan på attraktiv mark 
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7. Ange de tre främsta faktorerna 
som för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? 

Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken 
(såsom riksintressen och 
strandskyddsbestämmelser) 

7. Ange de tre främsta faktorerna 
som för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? 

Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida 
infrastruktursatsningar 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter - Namn Helen Gårdh 
Handläggaruppgifter - E-post helen.gardh@foerbo.se 
Handläggaruppgifter - Telefon 0317465023 
8. Har kommunen allmännyttiga 
bolag eller stiftelser? 

Ja 

9. Hur många allmännyttiga bolag 
och/eller stiftelser finns det i 
kommunen? - Kommunalt 
bostadsaktiebolag, antal bolag: 

1 

9. Hur många allmännyttiga bolag 
och/eller stiftelser finns det i 
kommunen? - Allmännyttig stiftelse, 
antal stiftelser: 

0 

10. Finns det ägardirektiv till det/de 
kommunala bostadsbolagen? 

Ja 

11. Vilket eller vilka år antogs 
ägardirektivet/ägardirektiven? 

2013 

12. Vilket eller vilka avkastningskrav 
gäller enligt 
ägardirektivet/ägardirektiven för 
bolaget/bolagen? Alternativt enligt 
kommunfullmäktiges beslut. 

Direktavkastning på lägst 3,5% (driftsnetto ställt mot 
marknadsvärdet) 

13. Har det skett någon förändring i 
allmännyttans bestånd under 2019 
genom nybyggnation, ombyggnation, 
inköp, försäljning eller rivning? 

Nej, ingen förändring 

17. Finns det beslut om försäljning av 
någon del av det allmännyttiga 
bostadsföretagets bestånd 2020? 

Nej 

Lämna gärna synpunkter på 
enkätens utformning och frågornas 
formulering så att vi kan förbättra 
enkäten till nästa år. 

Förändring av antal bostäder under året har skett i 
övriga ägarkommuner. I Härryda kommun är antalet 
lägenheter i allmännyttan oförändrad.  

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter - Namn Kristina Englund 
Handläggaruppgifter - E-post kristina.englund@harryda.se 
Handläggaruppgifter - Telefon 0317246237 
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19. Har kommunfullmäktige antagit 
riktlinjer för bostadsförsörjningen? 

Ja 

20. När antog kommunfullmäktige 
senast riktlinjer för 
bostadsförsörjningen? - Ange år: 

2019 

21. Vilka mål för 
bostadsförsörjningen har kommunen 
angett i sina riktlinjer? 

Bostadsbyggandet ska utformas så att en 
befolkningsökning på lägst 1,5% kan mötas med 
bostäder i alla ägande och upplåtelseformer.  Det 
finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet 
för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov.  
Härryda ska bidra till utvecklingen i linje med 
Göteborgsregionens strukturbild.  Kommunen ska 
utvecklas i alla delar (tätort och landsbygd) i hela 
kommunen med bostäder för olika behov och olika 
åldrar.  Lägenheter med kommunal förtur ska tas 
fram i kommunala detaljplaner eller efter frivillig 
överenskommelse med respektive exploatör. 

22. Sker samverkan inom kommunen 
mellan olika 
förvaltningar/sakområden i 
planeringen för 
bostadsförsörjningen? 

Ja 

24. Mellan vilka 
förvaltningar/sakområden sker den 
interna samverkan kring planeringen 
för bostadsförsörjningen? 

Mark och bostad, planavdelningen, bygglov, trafik, 
vatten och avfall, fastighetsfunktionen, näringsliv, 
sektorn för utbildning och kultur samt sektorn för 
socialtjänst. 

25. Samverkar er kommun med andra 
kommuner i planeringen för 
bostadsförsörjning? 

Nej 

28. Samverkar kommunen med andra 
aktörer kring bostadsförsörjningen? 

Ja 

28. Samverkar kommunen med andra 
aktörer kring bostadsförsörjningen? - 
Om ja, ange vilka: 

Exploatörer i den privata marknaden samt 
kommunala bolag. 

29. Vilken service och information får 
de som söker bostad i kommunen? 

Det allmännyttiga bostadsföretaget har en egen kö 

29. Vilken service och information får 
de som söker bostad i kommunen? 

Kommunen har en lista med hyresvärdar på sin 
webbplats 

30. Vilka har fått förtur i er kommun 
under 2019? 

Kommunen har inte gett någon förtur under 2019 

31. Använder kommunen kommunala 
hyresgarantier? 

Nej 

33. Har kommunen för avsikt att 
använda sig av kommunala 
hyresgarantier i framtiden? 

Nej 

34. Vad behöver förändras för att er 
kommun ska börja använda sig av 
kommunala hyresgarantier? 

Vet ej, politisk fråga. 
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35. Äger kommunen någon mark som 
är lämplig för bostadsbyggande? 

Ja 

36. Planerar kommunen att köpa 
mark som är lämplig för 
bostadsbyggande? 

Ja 

37. Har kommunen antagna riktlinjer 
för markanvisning enligt lag 
(2014:899)? 

Ja 

38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Kommunens utgångspunkter och mål för 
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 
bebyggande 

38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Handläggningsrutiner 
38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Grundläggande villkor för markanvisningar 
38. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Principer för markprissättning 
39. Hur sker värderingen av 
kommunal mark? 

Värdering görs av oberoende extern värderare 

39. Hur sker värderingen av 
kommunal mark? 

Värdering görs baserad på tidigare års 
försäljningar/praxis 

39. Hur sker värderingen av 
kommunal mark? 

Värdering görs baserad på 
självkostnadspris/projektkostnad/exploateringskalkyl 
etc 

39. Hur sker värderingen av 
kommunal mark? 

Värdering sker på annat sätt, ange i så fall på vilket 
sätt: 

39. Hur sker värderingen av 
kommunal mark? - Värdering sker på 
annat sätt, ange i så fall på vilket 
sätt: 

egna anställda värderare 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Värderingar görs löpande genom 
samhällsbyggnadsprocessen med egna anställda 
värderare. Vid försäljning av mer udda eller 
särskilda objekt anlitas extern värderare. 

40. Har kommunen under de senaste 
två åren styrt upplåtelseformen i 
samband med markanvisning? 

Ja 

41. Hur har kommunen valt ut den 
byggherre som får markanvisningen 
de senaste två åren? 

Jämförelseförfarande utifrån på förhand uppsatta 
kriterier avseende pris och kvalitet 

41. Hur har kommunen valt ut den 
byggherre som får markanvisningen 
de senaste två åren? 

Direktanvisning (inklusive att mark tilldelas 
byggherre efter intresseanmälan eller på 
förfrågan/efterfrågan) 

42. Vilken är den huvudsakliga 
urvalsprincipen vid val av 
byggherre? 

Direktanvisning (inklusive att mark tilldelas 
byggherre efter intresseanmälan eller på 
förfrågan/efterfrågan) 

43. Hur stor andel av den kommunala 
mark som anvisades byggherrar för 
bostadsbebyggelse uppläts med 
tomträtt under 2019? 

Inte i något fall 
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44. Har kommunen något 
intressentregister för byggherrar för 
kommunal mark? 

Ja 

45. Har kommunen något register 
över vem som har tilldelats 
kommunal mark? 

Nej 

46. Ställer kommunen i 
markanvisningsavtal krav på att få 
förmedla uppförda lägenheter? 

Ja 

47. Ställer kommunen i 
markanvisningsavtal krav på en viss 
hyresnivå? 

Ja 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Kommunens tomt- och bostadskö avvecklades 
2019-12-31. Före detta ställde kommunen krav på 
att anvisa bostäder genom kommunens kö. Om 
kommunen ibland ska fortsätta att ställa krav på 
hyresnivå är en politisk fråga. 

48. Finns det någon tomtkö för 
småhus i er kommun? 

Ja 

49. Hur många hushåll stod i tomtkö 
för småhus 1 januari 2020? - Ange 
antal hushåll i siffror 

0 

50. Hur många tomter för småhus 
fördelades under 2019? - Ange antal 
tomter i siffror 

13 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter, bostäder för 
ungdomar (19–25 år) och studenter - 
Namn 

Kristina Englund 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
ungdomar (19–25 år) och studenter - 
E-post 

kristina.englund@harryda.se 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
ungdomar (19–25 år) och studenter - 
Telefon 

0317246237 

51. Hur bedömer ni läget för 
ungdomar på bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

52. Vad beror underskottet på 
bostäder för ungdomar på? 

Det finns generellt få lediga bostäder 

52. Vad beror underskottet på 
bostäder för ungdomar på? 

Lediga bostäder är för stora för de flesta 
ungdomshushåll 

52. Vad beror underskottet på 
bostäder för ungdomar på? 

Lediga bostäder är för dyra för ungdomar 

52. Vad beror underskottet på 
bostäder för ungdomar på? 

Det finns för få små lediga bostäder 
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52. Vad beror underskottet på 
bostäder för ungdomar på? 

Lediga bostäder ligger i områden som inte är 
attraktiva för ungdomar 

53. Vad gör kommunen för att 
underlätta för ungdomar att skaffa en 
egen bostad? 

Det pågår inga insatser för att underlätta för 
ungdomar att skaffa en egen bostad 

53. Vad gör kommunen för att 
underlätta för ungdomar att skaffa en 
egen bostad? 

Generell satsning på bostadsbyggande som även 
gynnar ungdomar 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Det pågår byggnation av bostäder där kommunen 
ställt krav på lägre för orten hyresnivå.  

54. Finns det några särskilda 
ungdomsbostäder i kommunen? 

Nej 

55. Hur bedömer ni läget för 
studenter på bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

56. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

Det finns generellt få lediga bostäder 

56. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

Det finns för få bostäder som är särskilt avsedda för 
studenter 

56. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

De lediga bostäderna är för stora för de flesta 
studenthushåll 

56. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

Lediga bostäder är för dyra för studenter 

56. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

Det finns för få små bostäder 

56. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

De lediga bostäderna ligger i områden som inte är 
attraktiva för studenter 

57. Finns det särskilda 
studentbostäder i kommunen?   

Ja 

Om ja, ange antalet bostäder i siffror: 40 
58. Är många av kommunens 
särskilda studentbostäder lediga? 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Vet ej, de tillhör folkhögskola på orten. 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
nyanlända personer - Namn 

Pernilla Sandblom 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
nyanlända personer - E-post 

pernilla.sandblom@harryda.se 

Handläggaruppgifter, bostäder för 
nyanlända personer - Telefon 

0317246139 

59. Hur bedömer ni läget för anvisade 
nyanlända på bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

60. Vad beror underskottet på 
bostäder för anvisade nyanlända 
personer på? 

Generellt underskott på bostäder 

Page 383 of 656



60. Vad beror underskottet på 
bostäder för anvisade nyanlända 
personer på? 

Underskott på stora bostäder 

60. Vad beror underskottet på 
bostäder för anvisade nyanlända 
personer på? 

Underskott på små bostäder 

61. Hur arbetar ni för att säkerställa 
att det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

Kommunen har ett regelbundet samarbete med det 
kommunala bostadsföretaget 

61. Hur arbetar ni för att säkerställa 
att det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

Kommunen har ett regelbundet 
samarbete/överenskommelse med privata 
fastighetsägare 

61. Hur arbetar ni för att säkerställa 
att det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

Kommunen blockhyr* fastigheter 

61. Hur arbetar ni för att säkerställa 
att det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

Kommunen har egna bostadsrätter och/eller 
småhus som hyrs ut 

61. Hur arbetar ni för att säkerställa 
att det finns bostäder för anvisade 
nyanlända personer? 

Kommunens kommunala bostadsföretag har i 
uppdrag i ägardirektiv att avsätta lägenheter för 
bostadssociala ändamål som kan omfatta anvisade 
nyanlända 

62. Vilka tidsperspektiv har 
kommunen vid bosättning av 
anvisade nyanlända? 

Tidsbegränsade kontrakt följs av permanenta 
kontrakt i kommunen 

62. Vilka tidsperspektiv har 
kommunen vid bosättning av 
anvisade nyanlända? 

Tidsbegränsade kontrakt erbjuds till dess att den 
nyanlända har etablerat sig på bostadsmarknaden i 
kommunen 

62. Vilka tidsperspektiv har 
kommunen vid bosättning av 
anvisade nyanlända? 

Tidsbegränsade kontrakt upphör efter en 
specificerad tid och nyanlända hänvisas till ordinarie 
bostadsmarknad i hela landet 

63. Hur bedömer ni läget för 
självbosatta nyanlända på 
bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 

64. Gör kommunen några 
bostadsrelaterade insatser för 
självbosatta nyanlända? 

Nej 

Handläggaruppgifter, bostäder 
för personer som inte blir godkända 
som hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden - Namn 

Pernilla Sandblom 

Handläggaruppgifter, bostäder 
för personer som inte blir godkända 
som hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden - E-post 

pernilla.sandblom@harryda.se 
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Handläggaruppgifter, bostäder 
för personer som inte blir godkända 
som hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden - Telefon 

0317246139 

65. Hur arbetar kommunen för att 
motverka eller avhjälpa hemlöshet? 

Egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut 
lång tid (med förstahandskontrakt) till personer som 
inte blivit godkända som hyresgäster på den 
ordinarie bostadsmarknaden 

65. Hur arbetar kommunen för att 
motverka eller avhjälpa hemlöshet? 

Uthyrning av andrahandslägenheter till personer 
enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit 
godkända på den ordinarie bostadsmarknaden* 

66. Har kommunen regelbundet 
samarbete med hyresvärdar för att få 
fram bostäder till hushåll som inte 
blir godkända som hyresgäster på 
den ordinarie bostadsmarknaden? 

Ja, med kommunalt bostadsföretag 

66. Har kommunen regelbundet 
samarbete med hyresvärdar för att få 
fram bostäder till hushåll som inte 
blir godkända som hyresgäster på 
den ordinarie bostadsmarknaden? 

Ja, med privata hyresvärdar 

67. Hyr kommunen ut lägenheter i 
andra hand till personer som inte 
blivit godkända på den ordinarie 
bostadsmarknaden? 

Ja 

68. Hur många andrahandslägenheter 
enligt fråga 67 hade kommunen den 1 
januari 2020? - Ange antal: 

75 

69. Hur många av de bostäder som 
hyrs ut i andra hand enligt fråga 68 
innehar kommunen med: - Hyresrätt, 
ange antal: 

35 

69. Hur många av de bostäder som 
hyrs ut i andra hand enligt fråga 68 
innehar kommunen med: - 
Bostadsrätt, ange antal: 

25 

69. Hur många av de bostäder som 
hyrs ut i andra hand enligt fråga 68 
innehar kommunen med: - Annat, 
ange antal: 

15 

69. Hur många av de bostäder som 
hyrs ut i andra hand enligt fråga 68 
innehar kommunen med: - Om annat; 
ange vad: 

Referensboende av annat slag, exempelvis 
småstugor. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Rätt mycket omflytt sker inom kommunens bestånd, 
siffrorna enligt ovan är en ungefärlig uppskattning 
vid bokslut 2019. 
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70. Är målet att hushållet så 
småningom ska ta över 
hyreskontraktet och bo kvar utan 
tillsyn och utan särskilda villkor eller 
regler? 

Ja, i vissa fall 

71. Fick någon av kommunens 
andrahandshyresgäster med tillsyn 
och/eller särskilda villkor eller regler 
ta över hyreskontraktet under år 
2019? 

Ja 

72. Flyttade någon av kommunens 
andrahandshyresgäster med tillsyn 
och/eller särskilda villkor till en 
annan bostad, som de fick 
förstahandskontrakt på under år 
2019? 

Saknar uppgift 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Statistik på exakt hur många som fått 
förstahandskontrakt under året finns tyvärr inte. 

73. Finns det hemmavarande barn 
under 18 år bland de hushåll som hyr 
i andra hand av kommunen med 
tillsyn och/eller särskilda villkor den 
1 januari 2020? 

Ja 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Ej statistik på hushållens sammansättning på det 
sätt som gör det möjligt att svara på detta tyvärr. 
Barnfamiljer förekommer.  

74. Har det under år 2019 förekommit 
några avhysningar bland de hushåll 
som hyr i andra hand av kommunen 
med tillsyn och/eller särskilda 
villkor? 

Ja, hushåll utan barn. Ange hur många hushåll (i 
siffror): 

74. Har det under år 2019 förekommit 
några avhysningar bland de hushåll 
som hyr i andra hand av kommunen 
med tillsyn och/eller särskilda 
villkor? - Ja, hushåll utan barn. Ange 
hur många hushåll (i siffror): 

1 

75. Finns det andra boendelösningar 
för personer som inte själva kan 
ordna en bostad? Det handlar om 
bostäder som kommunen hyr ut i 
andra hand utan biståndsbeslut 
enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 §. 

Nej 

76. Direktäger kommunen bostäder 
till exempel i form av bostadsrätter 
eller småhus? 

Ja 
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Om ja, ange antal bostäder i siffror: 37 
77. Hur stor andel av de direktägda 
bostäderna används till personer 
som inte är berättigade till en bostad 
enligt SoL 4 kap? - Ange andel i 
procent: 

30 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Avser anvisade nyanlända personer 

78. Har kommunen (ej det 
allmännyttiga bostadsbolaget) köpt 
in enskilda hyresfastigheter, 
bostadsrätter eller småhus, under år 
2019, för att tillgodose behovet av 
bostäder för personer som inte blir 
godkända som hyresgäster på den 
ordinarie bostadsmarknaden? 

Nej 

Lämna gärna synpunkter på 
utformningen av enkäten och 
formuleringen av frågorna så att vi 
kan förbättra enkäten till nästa år. 

Gärna förtydliga där frågorna inte avser nyanlända 
personer enligt bosättningslagen, ibland går 
frågorna ʺihopʺ lite. (Vet att mer info finns i 
informationsdelen men väl inne i enkäten är det lite 
klurigt ibland att hålla isär målgrupperna.) 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter, särskilda 
boendeformer för äldre, senior- och 
trygghetsbostäder - Namn 

Pernilla Sandblom 

Handläggaruppgifter, särskilda 
boendeformer för äldre, senior- och 
trygghetsbostäder - E-post 

pernilla.sandblom@harryda.se 

Handläggaruppgifter, särskilda 
boendeformer för äldre, senior- och 
trygghetsbostäder - Telefon 

0317246139 

79. Hur många bostäder inom 
särskilda boendeformer för äldre 
finns det totalt i kommunen? 
Korttidsplatser ska inte räknas in här. 
- Ange antal bostäder totalt i 
kommunen, i siffror: 

269 

80. Hur många platser inom 
korttidsboende för äldre finns det 
totalt i kommunen? - Ange antal 
korttidsplatser totalt i kommunen, i 
siffror: 

27 

81. Hur bedömer ni för närvarande 
utbudet av särskilt boende för äldre? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder 
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82. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för äldre att vara 
täckt... - ... om 2 år? 

Ja 

82. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för äldre att vara 
täckt... - ... om 5 år? 

Ja 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Litet underskott för tillfället vilket kommer att justeras 
i och med nästa särskilda boende som kommer 
2022. 

83. Har kommunen infört 
boendeformen biståndsbedömt 
trygghetsboende? 

Ja 

84. Hur många bostäder inom 
biståndsbedömt trygghetsboende 
finns det totalt i kommunen? - Ange 
antal bostäder totalt i kommunen, i 
siffror: 

71 

85. Har kommunen några planer på 
att inrätta (mer av) denna 
boendeform? 

Nej, för närvarande finns det inga sådana planer 

86. Finns det seniorbostäder i 
kommunen? 

Nej 

88. Finns det trygghetsbostäder i 
kommunen? 

Ja 

Om ja, ange antal bostäder: 15 
89. Fanns det outhyrda 
trygghetsbostäder i kommunen 1 
januari 2020? 

Saknar underlag för en sådan bedömning 

Handläggaruppgifter, särskilt boende 
för personer med 
funktionsnedsättning - Namn 

Pernilla Sandblom 

Handläggaruppgifter, särskilt boende 
för personer med 
funktionsnedsättning - E-post 

pernilla.sandblom@harryda.se 

Handläggaruppgifter, särskilt boende 
för personer med 
funktionsnedsättning - Telefon 

0317246139 

90. Hur många bostäder inom 
särskilda boendeformer för personer 
med funktionsnedsättning finns det 
totalt i kommunen? - Ange antal 
bostäder totalt i kommunen, i siffror: 

127 

91. Hur är utbudet i kommunen av 
bostäder för personer med 
funktionsnedsättning som behöver 
särskilt boende? 

Obalans på bostadsmarknaden - Överskott på 
bostäder 
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92. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning att vara täckt... 
- ... om 2 år? 

Ja 

92. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning att vara täckt... 
- ... om 5 år? 

Ja 

93. Hur är utbudet i kommunen av 
gruppbostäder? 

Obalans på bostadsmarknaden - Överskott på 
bostäder 

94. Hur är utbudet i kommunen av 
servicebostäder? 

Balans på bostadsmarknaden 

95. Hur är utbudet i kommunen av 
boendeformen annan särskilt 
anpassad bostad? 

Balans på bostadsmarknaden 

Handläggaruppgifter, tillgänglighet i 
det befintliga beståndet - Namn 

Kristina Englund 

Handläggaruppgifter, tillgänglighet i 
det befintliga beståndet - E-post 

kristina.englund@harryda.se 

Handläggaruppgifter, tillgänglighet i 
det befintliga beståndet - Telefon 

0317246237 

96. Har flerbostadshusbeståndet 
tillgänglighetsinventerats? - Det 
kommunala flerbostadshusbeståndet 

Ja 

96. Har flerbostadshusbeståndet 
tillgänglighetsinventerats? - Det 
privata flerbostadshusbeståndet 

Nej 

97. Vad används inventeringen i det 
kommunala flerbostadshusbeståndet 
till? 

Vid förmedling av tillgängliga bostäder 

99. Finns det planer på att genomföra 
en tillgänglighetsinventering under 
2020? 

Nej 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Handläggaruppgifter - Namn: Ingela Pettersson 
Handläggaruppgifter - E-post: ingela.pettersson@harryda.se 
Handläggaruppgifter - Telefon: 0317246239 
Handläggaruppgifter - Namn på 
handläggningssystem: 

BABonline 

101. Hur många bidragsärenden 
enligt lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag kom in 
till kommunen under år 2019? Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 

203 
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ärenden i ental. - Inkomna ärenden: - 
Bostadsanpassningsbidrag 
101. Hur många bidragsärenden 
enligt lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag kom in 
till kommunen under år 2019? Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - Inkomna ärenden: - 
Reparationsbidrag 

28 

101. Hur många bidragsärenden 
enligt lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag kom in 
till kommunen under år 2019? Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - Inkomna ärenden: - 
Återställningsbidrag 

14 

102. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om bidragen under år 2019? 
(Frågan gäller beslut enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag. Om dina 
svar omfattar beslut även enligt 1992 
års lag dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - Helt bifall: - 
Bostadsanpassningsbidrag 

159 

102. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om bidragen under år 2019? 
(Frågan gäller beslut enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag. Om dina 
svar omfattar beslut även enligt 1992 
års lag dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - Delvis bifall/avslag: 
- Bostadsanpassningsbidrag 

4 

102. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om bidragen under år 2019? 
(Frågan gäller beslut enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 

2 
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bostadsanpassningsbidrag. Om dina 
svar omfattar beslut även enligt 1992 
års lag dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - Helt avslag: - 
Bostadsanpassningsbidrag 
102. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om bidragen under år 2019? 
(Frågan gäller beslut enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag. Om dina 
svar omfattar beslut även enligt 1992 
års lag dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - Helt bifall: - 
Reparationsbidrag 

28 

102. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om bidragen under år 2019? 
(Frågan gäller beslut enligt både 1992 
och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag. Om dina 
svar omfattar beslut även enligt 1992 
års lag dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - Helt bifall: - 
Återställningsbidrag 

14 

103. Hur mycket betalade kommunen 
ut i bidrag under 2019? (Om dina 
svar omfattar även utbetalningar 
enligt 1992 års lag, dela upp svaren 
på bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange belopp i 
kronor i ental. - Utbetalade bidrag 
(kronor): - 
Bostadsanpassningsbidrag 

4665589 
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103. Hur mycket betalade kommunen 
ut i bidrag under 2019? (Om dina 
svar omfattar även utbetalningar 
enligt 1992 års lag, dela upp svaren 
på bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange belopp i 
kronor i ental. - Utbetalade bidrag 
(kronor): - Reparationsbidrag 

76849 

103. Hur mycket betalade kommunen 
ut i bidrag under 2019? (Om dina 
svar omfattar även utbetalningar 
enligt 1992 års lag, dela upp svaren 
på bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange belopp i 
kronor i ental. - Utbetalade bidrag 
(kronor): - Återställningsbidrag 

47000 

104. Vilka bidragsformer förekom 
under år 2019 i er kommun vid 
tillämpningen av 2018 års lag om 
bostadsanpassningsbidrag? Fyll i de 
alternativ som gäller nedan. 

Kontantbidrag (traditionell bidragsform) 

104. Vilka bidragsformer förekom 
under år 2019 i er kommun vid 
tillämpningen av 2018 års lag om 
bostadsanpassningsbidrag? Fyll i de 
alternativ som gäller nedan. 

Överlämnande av begagnad anordning 

105. I hur många ärenden under år 
2019 har sökanden utnyttjat 
möjligheten att överlåta rätten till 
bostadsanpassningsbidrag till en 
flerbostadshusägare i din kommun? - 
Antal ärenden där överlåtelse har 
skett under år 2019: 

0 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar 
omfattar även bidrag enligt 1992 års 
lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 

50 
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ärenden i ental. - 1 – 4 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 
106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar 
omfattar även bidrag enligt 1992 års 
lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - 5 000 – 19 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 

62 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar 
omfattar även bidrag enligt 1992 års 
lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - 20 000 – 49 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 

32 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar 
omfattar även bidrag enligt 1992 års 
lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - 50 000 – 99 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 

10 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar 
omfattar även bidrag enligt 1992 års 
lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - 100 000 – 999 999 - 
Bostadsanpassningsbidrag 

6 
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106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar 
omfattar även bidrag enligt 1992 års 
lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - 1 – 4 999 - 
Reparationsbidrag 

20 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2019 på belopp av 
olika storlekar? (Om dina svar 
omfattar även bidrag enligt 1992 års 
lag, dela upp svaren på 
bostadsanpassningsbidrag och 
reparationsbidrag, trots annan 
terminologi i den lagen.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden i ental. - 5 000 – 19 999 - 
Reparationsbidrag 

8 

107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 
1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den 
vanligaste åtgärden först (till 
exempel stödhantag). - 1. 

Trösklar 

107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 
1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den 
vanligaste åtgärden först (till 
exempel stödhantag). - 2. 

Stödhantag 

107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 

Ramper 
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(Frågan gäller bidrag enligt både 
1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den 
vanligaste åtgärden först (till 
exempel stödhantag). - 3. 
107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 
1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den 
vanligaste åtgärden först (till 
exempel stödhantag). - 4. 

Spisvakt 

107. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag och/eller 
reparationsbidrag för under år 2019? 
(Frågan gäller bidrag enligt både 
1992 och 2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange den 
vanligaste åtgärden först (till 
exempel stödhantag). - 5. 

Duschutrymmen 

108. I hur många bidragsärenden år 
2019 tillgodosågs sökandens behov 
med en begagnad produkt enligt 16 § 
3 lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 
(återanvändning)? Välj ett av 
alternativen nedan och fyll i svar. 

Kommunen har återanvänt begagnade produkter 
under 2019 men vet inte hur många ärenden det rör 
sig om. 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Under 18 år - Antal bidrag 

3 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 

28 
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bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Mellan 18 och 69 år - Antal 
bidrag 
109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Mellan 70 och 84 år - Antal 
bidrag 

84 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - 85 år och äldre - Antal bidrag 

49 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Under 18 år - Kostnad kronor 

132500 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 

1049045 
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tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Mellan 18 och 69 år - Kostnad 
kronor 
109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Mellan 70 och 84 år - Kostnad 
kronor 

1885031 

109. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen år 2019 på 
bidragsmottagarnas ålder? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - 85 år och äldre - Kostnad 
kronor 

610313 

110. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen mellan män och 
kvinnor år 2019? (Frågan gäller 
bidrag enligt både 1992 och 2018 års 
lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Man - Antal bidrag 

61 

110. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen mellan män och 
kvinnor år 2019? (Frågan gäller 
bidrag enligt både 1992 och 2018 års 
lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Kvinna - Antal bidrag 

103 
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110. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen mellan män och 
kvinnor år 2019? (Frågan gäller 
bidrag enligt både 1992 och 2018 års 
lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Man - Kostnad kronor 

1495293 

110. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen mellan män och 
kvinnor år 2019? (Frågan gäller 
bidrag enligt både 1992 och 2018 års 
lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Kvinna - Kostnad kronor 

2181547 

111. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen samt 
kostnaderna år 2019 på 
flerbostadshus och småhus? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Flerbostadshus - Antal bidrag 

91 

111. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen samt 
kostnaderna år 2019 på 
flerbostadshus och småhus? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Småhus - Antal bidrag 

73 

111. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen samt 
kostnaderna år 2019 på 

1824880 
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flerbostadshus och småhus? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Flerbostadshus - Kostnad 
kronor 
111. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassnings- och 
reparationsbidragen samt 
kostnaderna år 2019 på 
flerbostadshus och småhus? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellen nedan och ange antal 
ärenden samt kostnad i kronor i 
ental. - Småhus - Kostnad kronor 

1783062 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 
gällde följande åtgärder och hur 
stora var kostnaderna? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Hiss eller annan 
lyftanordning - Antal bidrag 

9 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 
gällde följande åtgärder och hur 
stora var kostnaderna? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Dörrautomatik - Antal 
bidrag 

8 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 
gällde följande åtgärder och hur 
stora var kostnaderna? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 

42 
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2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Ramp till entréer - 
Antal bidrag 
112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 
gällde följande åtgärder och hur 
stora var kostnaderna? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Hiss eller annan 
lyftanordning - Kostnad kronor 

512625 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 
gällde följande åtgärder och hur 
stora var kostnaderna? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Dörrautomatik - 
Kostnad kronor 

146227 

112. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2019 
gällde följande åtgärder och hur 
stora var kostnaderna? (Frågan 
gäller bidrag enligt både 1992 och 
2018 års lagar om 
bostadsanpassningsbidrag.) Fyll i 
tabellerna nedan och ange antal 
ärenden och kostnad för respektive 
bidrag i ental. - Ramp till entréer - 
Kostnad kronor 

529269 

 - Hiss eller annan lyftanordning - 
Antal bidrag 

16 

 - Dörrautomatik - Antal bidrag 6 
 - Ramp till entréer - Antal bidrag 0 
 - Hiss eller annan lyftanordning - 
Kostnad kronor 

25570 

 - Dörrautomatik - Kostnad kronor 10867 
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 - Ramp till entréer - Kostnad kronor 0 
113. Uppskatta i vilket skede i 
ärendehandläggningen skriftliga 
beslut om bostadsanpassnings- och 
reparationsbidrag fattades under 
2019? Frågan avser inte ärenden där 
ansökan har kommit in i efterhand. 
Välj ett av alternativen under 
respektive bidragstyp och fyll i ditt 
svar nedan. 

Beslut fattades ofta före åtgärd 

 Beslut före åtgärd skedde sällan 
114. Uppskatta i vilken utsträckning 
det förekom att sökanden gav 
kommunen fullmakt att avtala med 
entreprenörer under år 2019. Välj ett 
av alternativen nedan. 

Fullmakt förekom ofta 

115. Vilken typ av fullmakt var 
vanligast? Välj ett av alternativen 
nedan.  

Separat skriftlig fullmakt skild från ansökan 

Är du klar med enkätdelen? JA 
Är du klar med hela enkäten? JA 
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Dina svar 
 
 
 
Kontaktperson - Namn Peter Wallentin 
Kontaktperson - E-post peter.wallentin@harryda.se 
Kontaktperson - Telefon (Endast 
siffror) 

0317246258 

1.1 Hur många planbesked, enligt 5 
kap 2 § PBL, har kommunen lämnat? - 
Positiva: 

4 

1.1 Hur många planbesked, enligt 5 
kap 2 § PBL, har kommunen lämnat? - 
Negativa: 

0 

1.2 Har kommunen en samlad strategi 
för arkitektur? 

Nej 

1.3 Hur arbetar kommunens 
byggnadsnämnd för en god 
byggnadskultur samt en god och 
estetiskt tilltalande stads- och 
landskapsmiljö, enligt 12 kap. 2§ PBL? 

Genom en utvecklad intern process 

1.4 Har kommunen arbetat med att ta 
hänsyn till barns rättigheter i den 
fysiska planeringen utifrån 
barnkonventionens artiklar? 

Ja 

1.4b På vilket/vilka sätt har kommunen 
arbetat med att ta hänsyn till barns 
rättigheter i den fysiska planeringen 
utifrån barnkonventionens artiklar? 

Genom barnkonsekvensanalyser i 
översiktsplan/fördjupad översiktsplan 

1.4c Nämn gärna ett exempel på ett 
projekt eller planeringssituation där 
barnets bästa har tagits tillvara 
och/eller barn har kommit till tals. 

- 

1.5 Har barn deltagit i kommunens 
arbete med fysisk planering? 

Nej 

1.5b På vilket/vilka sätt har barn 
deltagit i kommunens arbete med 
fysisk planering? 

Inget svar 
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1.6 Finns fysisk tillgänglighet med i 
kommunens översiktsplanering? 

Nej 

1.6b Vilket/vilka planeringsunderlag 
rörande fysisk tillgänglighet har legat 
till grund för översiktsplanen? 

Inget svar 

1.7 Hur beaktas fysisk tillgänglighet i 
kommunens detaljplanering? 

Inget svar 

1.7 Hur beaktas fysisk tillgänglighet i 
kommunens detaljplanering? - På 
annat sätt: 

Samråds med Rådet för funktionshinderfrågor, 
Pensionärsrådet och kommunens trafikenhet. 

1.8 Har er kommun någon tjänsteman 
eller funktion, med uttalat ansvar för 
de övergripande 
tillgänglighetsfrågorna kopplade till 
fysisk planering? 

Nej 

Är du klar med avsnittet? JA 
2.1 Använder kommunen sig av 
markanvisningar? 

Ja 

2.2 Har kommunen antagit riktlinjer för 
markanvisning, enligt Lag (2014:899) 
om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar? 

Ja 

Är du klar med avsnittet? JA 
3.1 Hur många ansökningar har 
inkommit avseende följande? - 
Bygglov (inte tidsbegränsade): 

367 

3.1 Hur många ansökningar har 
inkommit avseende följande? - 
Tidsbegränsade bygglov: 

31 

3.1 Hur många ansökningar har 
inkommit avseende följande? - 
Säsongslov: 

0 

3.1 Hur många ansökningar har 
inkommit avseende följande? - 
Marklov: 

27 

3.1 Hur många ansökningar har 
inkommit avseende följande? - 
Rivningslov: 

15 

3.1 Hur många ansökningar har 
inkommit avseende följande? - 
Förhandsbesked: 

74 

3.1 Hur många ansökningar har 
inkommit avseende följande? - 
Villkorsbesked: 

0 
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3.2 Hur många av ansökningarna om 
bygglov och 
tidsbegränsade bygglov avser 
nybyggnad av bostadshus? - Antal 
ansökningar för flerbostadshus: 

5 

3.2 Hur många av ansökningarna om 
bygglov och 
tidsbegränsade bygglov avser 
nybyggnad av bostadshus? - Antal 
ansökningar för en- och 
tvåbostadshus: 

67 

3.2 Hur många av ansökningarna om 
bygglov och 
tidsbegränsade bygglov avser 
nybyggnad av bostadshus? - Antal 
ansökningar för övriga bostadshus: 

0 

3.3 Hur många av ansökningarna om 
bygglov och tidsbegränsade bygglov 
avser nybyggnad av fritidshus? - Antal 
ansökningar för fritidshus: 

2 

3.4 Hur många ansökningar har 
beviljats avseende följande? - Bygglov 
(inte tidsbegränsade): 

307 

3.4 Hur många ansökningar har 
beviljats avseende följande? - 
Tidsbegränsade bygglov: 

26 

3.4 Hur många ansökningar har 
beviljats avseende följande? - 
Säsongslov: 

0 

3.4 Hur många ansökningar har 
beviljats avseende följande? - Marklov: 

4 

3.4 Hur många ansökningar har 
beviljats avseende följande? - 
Rivningslov: 

3 

3.4 Hur många ansökningar har 
beviljats avseende följande? - 
Förhandsbesked: 

35 

3.5 Hur många av de beviljade 
byggloven avser nybyggnad av 
bostadshus? - Antal beviljade 
bygglov för flerbostadshus: 

5 

3.5 Hur många av de beviljade 
byggloven avser nybyggnad av 
bostadshus? - Antal beviljade bygglov 
för en- och tvåbostadshus: 

44 
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3.5 Hur många av de beviljade 
byggloven avser nybyggnad av 
bostadshus? - Antal beviljade bygglov 
för övriga bostadshus: 

0 

3.6 Hur många av de 
beviljade byggloven och 
tidsbegränsade byggloven avser 
nybyggnad av fritidshus? - 
Antal beviljade bygglov för fritidshus: 

1 

3.7 Hur många av de beviljade 
tidsbegränsade byggloven avser 
nybyggnad av bostadshus? - Antal 
beviljade tidsbegränsade bygglov för 
studentbostäder: 

0 

3.7 Hur många av de beviljade 
tidsbegränsade byggloven avser 
nybyggnad av bostadshus? - Antal 
beviljade tidsbegränsade bygglov för 
andra bostäder: 

0 

3.8 Hur många ansökningar har 
avslagits avseende följande? - 
Bygglov (inte tidsbegränsade): 

2 

3.8 Hur många ansökningar har 
avslagits avseende följande? - 
Tidsbegränsade bygglov: 

0 

3.8 Hur många ansökningar har 
avslagits avseende följande? - 
Säsongslov: 

0 

3.8 Hur många ansökningar har 
avslagits avseende följande? - 
Marklov: 

1 

3.8 Hur många ansökningar har 
avslagits avseende följande? - 
Rivningslov: 

0 

3.8 Hur många ansökningar har 
avslagits avseende följande? - 
Förhandsbesked: 

8 

3.9 Hur många anmälningar, enligt 6 
kap. 5 § PBF, har inkommit? - Antal 
anmälningar: 

28 

3.10 Hur många av de inkomna 
anmälningarna, enligt 6 kap. 5 § PBF, 
har rört bygglovsbefriade åtgärder, 
enligt 9 kap. 4a-4c §§ PBL, avseende 
följande? - Komplementbostadshus 
(enligt 9 kap. 4a § PBL): 

4 
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3.10 Hur många av de inkomna 
anmälningarna, enligt 6 kap. 5 § PBF, 
har rört bygglovsbefriade åtgärder, 
enligt 9 kap. 4a-4c §§ PBL, avseende 
följande? - Annan typ av 
komplementbyggnad (enligt 9 kap. 4a 
§ PBL): 

20 

3.10 Hur många av de inkomna 
anmälningarna, enligt 6 kap. 5 § PBF, 
har rört bygglovsbefriade åtgärder, 
enligt 9 kap. 4a-4c §§ PBL, avseende 
följande? - Tillbyggnad upp till 15 kvm 
(enligt 9 kap. 4b § PBL): 

40 

3.10 Hur många av de inkomna 
anmälningarna, enligt 6 kap. 5 § PBF, 
har rört bygglovsbefriade åtgärder, 
enligt 9 kap. 4a-4c §§ PBL, avseende 
följande? - Takkupa (enligt 9 kap. 4b § 
PBL): 

2 

3.10 Hur många av de inkomna 
anmälningarna, enligt 6 kap. 5 § PBF, 
har rört bygglovsbefriade åtgärder, 
enligt 9 kap. 4a-4c §§ PBL, avseende 
följande? - Inredning av ytterligare 
bostad (enligt 9 kap. 4c § PBL): 

1 

3.11 Hur lång tid tar det i genomsnitt 
från tekniskt samråd till startbesked 
ges? 

Mindre än 2 veckor 

3.12 Hur många startbesked har 
beviljats? - Antal: 

282 

3.13 Har några startbesked vägrats? Nej 
28a. 3.13b Hur många av de vägrade 
startbeskeden har vägrats på grund av 
att följande: 

Inget svar 

28b. 3.13c Hur många startbesked har 
vägrats som rör bygglovsbefriade 
åtgärder, enligt 9 kap. 4a-4c §§ PBL? 

Inget svar 

3.14 Hur många beslut om slutbesked 
har fattats? 

Beviljade: 

3.14 Hur många beslut om slutbesked 
har fattats? 

Interimistiska: 

3.14 Hur många beslut om slutbesked 
har fattats? - Beviljade: 

365 

3.14 Hur många beslut om slutbesked 
har fattats? - Interimistiska: 

30 
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30. 3.14b Hur många av de vägrade 
slutbeskeden har vägrats på grund av 
att följande: 

Inget svar 

3.14c Om ett intermistiskt slutbesked 
har fattats p.g.a. en brist som behöver 
avhjälpas. Hur många veckor tar det i 
genomsnitt från det interimistiska 
slutbeskedet till att bristen är åtgärdad 
och slutbesked ges? 

Mellan 6-10 veckor 

3.14d Om ett intermistiskt slutbesked 
har fattats p.g.a. en kontroll (t.ex. en 
mätning) behöver göras. Hur 
många månader tar det i genomsnitt 
från det interimistiska slutbeskedet till 
slutbesked ges? 

Över 10 månader 

3.15 Hur många lov- och 
anmälningsärenden har krävt en 
kontrollansvarig? - Antal lov- och 
anmälningsärenden: 

70 

3.16 I hur många ärenden om lov och 
förhandsbesked har 
byggnadsnämnden förelagt om 
komplettering inom 3 veckor (enligt 9 
kap. 27 § PBL)? - Antal ärenden: 

364 

3.17 I hur många ärenden om lov och 
förhandsbesked har 
byggnadsnämnden förelagt om 
komplettering efter mer än 3 veckor 
(enligt 9 kap. 27 § PBL)? - Antal 
ärenden: 

35 

3.18 Hur många ärenden om lov och 
förhandsbesked har handlagts inom 10 
veckor (enligt 9 kap. 27 § PBL)? - Antal 
ärenden: 

241 

3.19 Hur många ärenden om lov och 
förhandsbesked förlängdes 
handläggningen med ytterligare 10 
veckor (enligt 9 kap. 27 § PBL)? - Antal 
ärenden: 

0 

3.20 Hur många ärenden om lov och 
förhandsbesked har ni reducerat 
avgiften för (enligt 12 kap. 8a § PBL)? - 
Antal ärenden: 

9 

3.21 I hur många ärenden om anmälan 
har byggnadsnämnden förelagt om 

60 
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komplettering inom 3 veckor (enligt 9 
kap. 27 § PBL)? - Antal ärenden: 
3.22 I hur många ärenden om anmälan 
har byggnadsnämnden förelagt om 
komplettering efter mer än 3 veckor 
(enligt 9 kap. 27 § PBL)? - Antal 
ärenden: 

5 

3.23 Hur många ärenden om anmälan 
har handlagts inom 4 veckor (enligt 9 
kap. 45 § PBL)? - Antal ärenden: 

101 

3.24 Hur många ärenden om anmälan 
förlängdes handläggningen med 
ytterligare 4 veckor (enligt 9 kap. 45 § 
PBL)? - Antal ärenden: 

0 

3.25 Hur många ärenden om anmälan 
har ni reducerat avgiften för (enligt 12 
kap. 8a § PBL)? - Antal ärenden: 

3 

Är du klar med avsnittet? JA 
4.1 Hur många tillsynsärenden har 
påbörjats under 2019? - Genom 
anmälningar som inkommit till 
byggnadsnämnden: 

28 

4.1 Hur många tillsynsärenden har 
påbörjats under 2019? - Genom att 
byggnadsnämnden själva startat 
tillsynsärenden: 

0 

4.2 Hur många pågående 
tillsynsärenden hade kommunen vid 
slutet av 2019? - Antal: 

18 

4.3 Hur många beslut att ingripa har 
fattats? 

Antal beslut att ingripa med föreläggande och/eller 
förbud: 

4.3 Hur många beslut att ingripa har 
fattats? 

Antal beslut att ingripa med byggsanktionsavgift: 

4.3 Hur många beslut att ingripa har 
fattats? 

Antal beslut att ingripa mot funktionskontrollant 
och/eller kontrollansvarig: 

4.3 Hur många beslut att ingripa har 
fattats? - Antal beslut att ingripa med 
föreläggande och/eller förbud: 

1 

4.3 Hur många beslut att ingripa har 
fattats? - Antal beslut att ingripa med 
byggsanktionsavgift: 

1 

4.3 Hur många beslut att ingripa har 
fattats? - Antal beslut att ingripa mot 
funktionskontrollant och/eller 
kontrollansvarig: 

1 
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4.4 Hur många beslut att inte ingripa 
har fattats? - Antal beslut att inte 
ingripa: 

43 

4.5 Hur många förelägganden och/eller 
förbud gällde de tekniska 
egenskapskraven? 

Inga ärenden 

4.5b Vilka tekniska egenskapskrav 
gällde förelägganden och/eller 
förbuden? 

Inget svar 

4.5c Hur många beslut om ingripanden 
har fattats på grund av uteblivna 
anmälningar avseende 
bygglovsbefriade åtgärder, enligt 9 
kap. 4a-4c §§ PBL? - Antal: 

0 

4.6 Vilka resurser hade ni för PBL-
tillsynsarbete under 2019? - 
Årsarbetstid i timmar: Uppskatta total 
årsarbetstid i antal timmar, inklusive 
administration. En heltidstjänst är 
cirka 1600 timmar per år. 

500 

4.7 Kommer kommunen att följa upp 
och utvärdera 2019 års tillsyn i 
enlighet med 8 kap. 8 § PBF? 

Nej 

4.8 Har kommunen gjort en 
behovsbedömning och planering för 
byggnadsnämndens tillsyn 2019? (Är 
inte lagstadgat) 

Nej 

Är du klar med avsnittet? JA 
Är du klar med enkäten? JA 

 

Page 409 of 656



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-02-06 
Sida  1 (2) 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 6/2020 

Utdelning Förbo AB (Dnr KS2019/1946) 

Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun.  
 
Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL).  
 
Enligt huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag begränsad.  Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i 
AKBL framgår att hela överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt 
att dela ut till ägarna, 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. 
 
Det föreslås att bolagsstämman i Förbo AB, med stöd 5 § p. 1 i AKBL, beslutar om en 
utdelning om 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andelstalet i 
bolaget. Detta innebär en utdelning till Kungälvs kommun om 1.8 mkr beräknat på en 
prognostiserad vinst om 62 mkr för 2019.  
 
Utdelningen ska i Kungälvs kommun användas till inköp av bostadsrätter, vilket främjar 
integration och tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilken kommunen har ett särskilt 
ansvar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utdelning Förbo AB 2019 
Bilaga Protokollsutdrag KS § 8-2020 - Utdelning förbo 
 
Yrkanden  
Anders Holmensköld (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 17:35-17:48.  
 
Gun-Marie Daun (KD): Utdelningen ska användas till sociala investeringar i problemområden, 
samt en uppföljning till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över gällande 
regelverk och återkomma med ett förslag som syftar till hur framtida överskott kan användas. 
 
Anders Holmensköld (M): Avslag på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Anders Holmensköld (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande och  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-02-06 
Sida  2 (2) 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.  
 
Omröstningsresultat  
Med 31 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta Anders Holmenskölds 
(M) yrkande.  

Beslut  

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie 
eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende 
verksamhetsåret 2019 om totalt 20 mkr, under förutsättning att sådan utdelning 
är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. 
 

2. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Utdelningen ska därför användas till föreslagna åtgärder inom 
ramen för bostadssociala ändamål. 

__________ 
 
Expedieras till: Förbo AB 

För kännedom till: Härryda kommun, Mölndals stad, Lerums kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för överförmyndare i 
samverkan - Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille
Sammanträdesdatum
2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

ÖFS 7/19
Ekonomirapport - bokslut 2019

Beslut
Rapporten godkänns.

Ärendet
Överförmyndare i samverkar visar på ett positivt resultat med 826 tkr i överskott mot budget. 
Överskottet ska fördelas enligt befintlig uppdelningsprincip och kommer dras av nästa års 
fakturor för första halvåret.

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ekonomirapport - bokslut 2019, den 27 januari 2020

Förslag till beslut
Rapporten godkänns.

 

Beslutsgång 

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

Expedieras till 
Kontaktpersonerna för respektive kommun
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 2020-01-27 1 (2) 

  

 Dnr ÖFS 7/19 

 

 

  

   

Sofia Alkvist   
 

 

 Nämnden för överförmyndare i samverkan 

Ekonomirapport - bokslut 2019 

Förslag till beslut 
Rapporten godkänns. 

Ärendet 
Överförmyndare i samverkar visar på ett positivt resultat med 826 tkr i överskott mot budget. 

Överskottet ska fördelas enligt befintlig uppdelningsprincip och kommer dras av nästa års 

fakturor för första halvåret.    

 

 
Budget 

Utfall 
december Resultat 

 
2019 1901-1912 1901-1912 

    Debitering Öckerö -550 -590 40 

    Gemensamma nämndkostnader 407 324 83 

    Lön och personalomkostnader 7 736 7 140 596 

    Administration 268 188 80 

    IT/Telefoni 342 374 -32 

    Lokaler/Hyra 512 498 14 

    Övriga till verksamheten hörande kostnader  363 318 45 

såsom komputv, fackliga kost 
   kostnad för biträde avseende upprättade budget 
   redovisning revision och annan 
   nödvändig intern* eller extern hjälp 
   

    *OH 363 363 0 

Totalt 2019 9 441 8 615 826 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 2020-01-27 Sida 2 (2) 

  

 Dnr ÖFS 7/19 

 

 

 
Följande belopp bokas upp i bokslutet baserat på nästa års fördelning av 
kostnader 

    Kungsbacka, 37 % 305 620 
  Mölndal, 29% 239 540 
  Härryda, 17 % 140 420 
  Partille, 17 % 140 420 
  

 

826 000 
  

    

Expedieras till 
Kontaktpersonerna för respektive kommun 

 

 

Sofia Alkvist  

Enhetschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för överförmyndare i 
samverkan - Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille
Sammanträdesdatum
2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

ÖFS 7/20
Verksamhetsberättelse 2019

Beslut
Verksamhetsberättelsen för 2019 godkänns.

Ärendet
Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning av verksamheten under året, från 
verksamheten till överförmyndarnämnden. Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av 
verksamhetsplanen som syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av 
verksamheten med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten.

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse ÖFS 2019

Förslag till beslut
Verksamhetsberättelsen för 2019 godkänns.

 

Beslutsgång 

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

Expedieras till 
Kommunstyrelsen i respektive samverkanskommun
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1  1 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2019 
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Sammanfattning 

I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller 

överförmyndarnämnd. Detta är en kommunal tillsynsmyndighet. Härryda, Mölndal och 

Kungsbacka har haft var sin överförmyndarnämnd och i Partille har det funnits en 

överförmyndare. De fyra kommunerna startade sitt samarbete den 1 oktober 2015 under 

namnet Överförmyndare i samverkan. Verksamheten var avtalsbaserad med Mölndal som 

värdkommun. Genom en större tjänstemannaorganisation har verksamheten fått bättre 

kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till bredare kompetens. För att kunna 

bedriva en god, rättssäker och effektiv verksamhet antog respektive överförmyndare 

gemensamma styrdokument såsom delegeringsordning, dokumenthanteringsplan och 

arvodesriktlinjer.  

 

Den 1 januari 2019 instiftades en gemensam nämnd för de fyra kommunerna. Nämnden 

består av en ledamot och en ersättare från varje kommun.  

 
Från och med 1 februari 2019 samverkar Överförmyndare i samverkan även med Öckerö 

kommun. Samarbetet är avtalsbaserat och avser tillhandahållande av tjänstemannaorganisation. 

Öckerö ingår inte i den gemensamma nämnden. 

 
Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarverksamheten påverkas av 

omvärldsfaktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut, den demografiska 

utvecklingen samt av hur många ensamkommande barn som söker sig till Sverige. Under 2019 har 

inga större förändringar gjorts i lagstiftningen och antalet ensamkommande barn som kommer till 

Sverige har fortsatt att minska. 

 

Bakgrund och syfte 

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning av verksamheten under året, från verksamheten 

till överförmyndarnämnden. Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av verksamhetsplanen som 

syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av verksamheten med fokus på 

förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Både verksamhetsplanen och 

verksamhetsberättelsen för 2019 står ”fri” från kommunerna och vilar inte direkt på respektive 

kommuns vision eller fullmäktigemål. 

 
Kommunstyrelsen i varje kommun tar del av båda handlingarna i informationssyfte som ett led i 

den lagstadgade uppsiktsplikten. 
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Överförmyndarens uppdrag  
Den kommunala verksamheten bör utvecklas och präglas av framsynt planering och 

god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med 

kommuninvånarnas behov. Överförmyndaren är en kommunal och obligatorisk 

tillsynsmyndighet. Överförmyndarens huvudsakliga uppdrag enligt reglementet är 

att vara en rättsvårdande myndighet i första instans. Överförmyndaren ska skydda 

underåriga och vuxna, som helt eller delvis saknar beslutskompetens, från 

rättsförluster. Genom arbetet bidrar överförmyndaren till att ge uppmärksamhet till 

invånare med komplexa behov, såsom till exempel ensamkommande barn och vuxna 

med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. 

 

Uppdraget innebär att överförmyndaren utövar 

tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare 

samt kontrollerar att de fullgör sitt uppdrag på ett 

tillfredsställande sätt. Överförmyndaren ska särskilt 

se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning 

används till hans eller hennes nytta. Tillgångarna i 

övrigt ska vara placerade så att tillräcklig trygghet 

finns för deras bestånd och så att de ger skälig 

avkastning. Överförmyndaren ska också se till att 

förmyndare, gode män och förvaltare fullgör sina 

skyldigheter och alltid handlar på det sätt som bäst 

gagnar den enskilde. I  överförmyndarens ansvar 

ingår också att fastställa arvode och ersättning för 

utgifter som ställföreträdarna har rätt till. De lagar 

som reglerar överförmyndarverksamheten har 

karaktären av skyddslagstiftning. Verksamheten 

sträcker sig över samtliga av juridikens områden 

men styrs främst av föräldrabalken, lag om god man 

för ensamkommande barn och 

förmynderskapsförordningen samt olika lagar inom 

den ekonomiska familjerättens områden. Beslut överklagas hos tingsrätten. 

Länsstyrelsen granskar verksamheten årligen. Även JO utövar tillsyn över 

överförmyndarverksamheten. 

 

Myndighetsutövningen ska inte enbart utgöra tillsyn utan också vara främjande 

genom informationsinsatser gentemot allmänhet och ställföreträdare. Information 

till berörda inom socialtjänsten och sjukvård bidrar också till att främja kvaliteten 

och rättssäkerheten i verksamheten. 

 

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

utbildning som behövs. Utbildningsinsatserna bör omfatta introduktion och 

påbyggnadsutbildning samt löpande information om ny lagstiftning. Det behöver 

dock inte vara överförmyndaren själv som håller i utbildningen utan det är 

tillräckligt att överförmyndaren hänvisar till utbildningar som andra håller. 
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Verksamhetens förutsättningar 

Omvärldsperspektiv och förutsättningar 
Samverkanskommunerna är kommuner som växer och utvecklas. Kommunerna står dock 

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

på ökad samhällsservice och samtidigt en begränsad ekonomi.  

 

Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarverksamheten styrs av omvärlds- 

faktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut, den demografiska utvecklingen 

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

i överförmyndarens arbete är en bidragande orsak till att samverkan behövs mellan kommuner 

när det gäller överförmyndarverksamhet såsom Överförmyndare i samverkan. Dessutom ökar 

rättssäkerheten, en god myndighetsutövning främjas och sårbarheten minskar på grund av 

samverkan. 

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

ställföreträdare som har goda förutsättningar för att klara uppdraget minskar antalet fel. Inför 

hösten 2019 hade tjänstemännen på Överförmyndare i samverka en planeringsdag där vi 

tillsammans arbetade och ramade in vilka utmaningar just Överförmyndare i samverkan står 

inför. I arbetet framkristalliserades två huvudspår: ställföreträdarna och digitalisering. Två 

arbetsgrupper bildades som arbetar med var sin av frågorna. Dessa arbetsgrupper har träffats 

ett antal gånger och gör detta utöver sina vanliga arbetsuppgifter. En av de två arbetsgrupperna 

arbetar således med ställföreträdarfrågor, hur vi utvecklar de vi redan har och hur vi får in nya 

ställföreträdare med rätt kunskaper. 

 

Lämplighetsprövningen av ställföreträdarna är mycket viktigt och verksamheten har fortsatt att 

årligen kontrollera samtliga mot Polisens belastningsregister och mot Kronofogde myndighetens 

register. För 2019 har detta varit en indikator till målet ”Överförmyndaren ska ha lämpliga och 

kunniga ställföreträdare”. 

 

Representanter från verksamheten har fortsatt att medverka på utbildningar för blivande gode 

män. Om någon som vill bli ställföreträdare har gått en utbildning som inte är någon av de vi har 

samarbete med får personen göra ett kunskapstest. Detta möjliggör för verksamheten att ta emot 

fler ställföreträdare (eftersom alla inte måste ha gått samma utbildningar) samt kontrollerar att 

ställföreträdarena har de kunskaper som förväntas av dem. Att nya ställföreträdare ska ha gått en 

utbildning bedöms som viktigt eftersom ett godmans- eller förvaltaruppdrag innebär ett stort 

juridiskt och ekonomiskt ansvar och det är viktigt att man som ställföreträdare har kunskap om 

vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår i uppdraget.  

 

Anhöriga som vill bli god man i ett specifikt ärende behöver inte gå utbildning, men måste 

klara ett kunskapstest för att bli rekommenderad av verksamheten som god man. Efter 

genomfört kunskapstest bjuds den anhörige in på ett möte med en handläggare. Det är dock 

tingsrätten som fattar beslut om godmanskap och vem som blir ställföreträdare. 

 

Att nya ställföreträdare ska ha gått utbildning, alternativt ha klarat ett kunskapstest (gäller 

framför allt anhöriga) har också varit indikator till målet ”Överförmyndaren ska ha lämpliga och 
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kunniga ställföreträdare”.  

 

Samtliga nya ställföreträdare som har som har gått godkänd utbildning alternativt klarat 

kunskapstest ska delta i ett första informationsmöte på enheten för att få sitt första uppdrag. Detta 

för att säkerställa lämpligheten samt för att kunna få mer information om ställföreträdarna och 

vilken typ av uppdrag som var och en kan åta sig. Under informationsmötet får de som vill bli 

ställföreträdare bland annat information om överförmyndaren och hur man har kontakt med 

oss, men får även i grupp diskutera ett antal ”dilemman” för att förstå utmaningar som kan 

uppstå i uppdragen. Anhöriga som vill bli godemän i ett specifikt ärende kallas in på ett enskilt 

möte med en handläggare i stället för informationsmöte i grupp. 

 

Det finns ett behov av nya ställföreträdare. Arbetsgruppen som arbetar med 

ställföreträdarfrågan har dock konstaterat att det är inte brist på ställföreträdare 

generellt, utan brist på ställföreträdare till de lite tuffare ärendena. Allt fler 

godmanskap och förvaltarskap anordnas för människor med en komplex 

livssituation, ofta med svår ekonomi, psykisk ohälsa, 

missbruksproblematik, kriminalitet och så vidare. I arbetsgruppen 

som arbetar med frågan har ett arbete påbörjats med att 

identifiera hur överförmyndaren  kan stötta ställföreträdarna 

till att ta de lite tuffare ärendena 

 

Samtal förs regelbundet med godmansföreningarna i 

Göteborg och Kungsbacka, som har stöttande insatser för 

gode män. Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt 

lekmannauppdrag, men hur hanterar vi de ökade krav som 

finns i omvärlden på ställföreträdarna? Hur kan 

ställföreträdarena få det stöd de behöver för att klara dessa 

uppdrag? Genom att medlemmarna lyfter frågor och 

önskemål med godmansföreningarna, som sedan lyfter det 

med oss får vi in många frågor och tankar från 

ställföreträdarna. 

 

I januari 2019 erbjöds alla ställföreträdare att boka in sig på en redovisningsträff. 

Träffarma bestod i att man enskilt fick träffa en handläggare i 30 minuter och få 

ställa sina frågor kring hur man ska redovisa och vilka underlag som ska lämnas in. 

Redovisningsträffarna var de första av denna typ sedan sammanslagningen och de 

var mycket uppskattade av de som deltog.  

 

I november hade vi en ställföreträdarträff där samtliga gode män och förvaltare för 

vuxna bjöds in. Under denna träff informerades det om verksamheten, vi gick 

igenom redogörelseblanketten, vi pratade om digitalisering samt hade en extern 

föreläsare som pratade om att möta människor med psykisk ohälsa. Dessutom fick 

den gemensamma nämnden och godmansföreningarna presentera sig. 

145 personer anmälde sig till ställföreträdarträffen och vår uppfattning är att den var 

uppskattad. 
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Ensamkommande barn 
Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn i Sverige under 2015 och början 

av 2016 omskakade kommunerna och påverkade överförmyndarverksamheterna i 

stor omfattning. 

 

Verksamheten präglades länge av arbete med konsekvenserna av det stora 

mottagandet. Antalet ensamkommande barn har dock sjunkit drastiskt sedan 

2016/2017 och nu är det endast en liten andel av samtliga ärenden som gäller 

ensamkommande barn.  I slutet av 2019 hade vi endast 38 aktiva ärenden med 

ensamkommande barn i samtliga samverkanskommuner och 12 av dem är på väg att 

avslutas. 

 

Samarbete med Öckerö kommun 
Från och med 1 februari 2019 samverkar Överförmyndare i samverkan  med Öckerö 

kommun efter förfrågan från dem. Samarbetet är avtalsbaserat och innebär 

tillhandahållande av tjänstemannaorganisation för utförande av lagstadgad 

överförmyndarverksamhet för Öckerö kommuns räkning. Öckerö kommun har utsett sin 

egen överförmyndare och sin egen ersättare. Beslutsfattandet är i största möjliga mån 

delegerat till överförmyndarhandläggare. Inledningsvis var det ett stort arbete att ta över 

Öckerös ärenden. Det var stor oordning i handlingarna, beslut saknades, det var svårt att 

få alla handlingar som vi skulle ha och så vidare. Flera ärenden som kom till oss skulle 

ha varit avslutade sen tidigare och flera ärenden saknade beslut om att det skulle vara ett 

godmanskap. Den första tiden gick därför mycket tid åt att gå igenom samtliga ärenden, 

rätta till det som blivit fel samt att strukturera dem på det sätt som övriga ärenden är 

strukturerade på Överförmyndare i samverkan. Arbetet fördelades på samtliga 

handläggare samt på enhetschef och vi tog även in extra administrativ personal som var 

behjälplig med sortering och struktur. Innan sommaren var det stora arbetet med att gå 

igenom samtliga ärenden i princip klart och sedan dess har det flutit på bra med Öckerös 

ärenden och de hanteras nu precis som övriga ärenden hos Överförmyndare i samverkan 

och Öckerö ingår i en av de två rotlarna på enheten.  

 

 

Strategier och satsningar 
Kommunernas medborgare ska uppleva att överförmyndarverksamhetens arbete 

präglas av saklighet och opartiskhet samt att rättssäkerheten upprätthålls. 

Kommunernas medborgare ska uppleva ett gott bemötande från verksamheten 

gentemot huvudmän, ställföreträdare och andra berörda parter. 

Överförmyndarverksamhetens kompetens ska upprätthållas samt utvecklas i 

förhållande till lagstiftning och kommunernas styrning.  

 

I verksamhetsplanen för 2019 beskrevs verksamhetens planerade strategi för att på 

bästa sätt uppfylla de lagstadgade kraven och för att uppnå överförmyndarens mål. 

Under 2019 har vi följt de strategier och bland annat arbetat med följande: 
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Överförmyndarverksamheten har under året samverkat med ett par utbildningsförbund som 

anordnat godmansutbildningar. 

 

Ställföreträdarna har getts löpande information genom hemsidan, men även genom 

informationsbrev som skickas ca två gånger per halvår till ställföreträdarna. Breven skickas 

via mail och läggs även ut på hemsidan och innehåller aktuell information från verksamheten 

och information som vi fått till oss från andra myndigheter och som påverkar huvudmännen. 

 

Vi har fortsatt att arbeta med våra e-tjänster samt att utveckla dem. Vi har även blivit mer 

aktiva i att styra ställföreträdarna till att använda de digitala vägarna i första hand. 

 
Överförmyndarverksamheten har en samverkan med GR-kommunerna om information och 

gemensamma rutiner. Återkommande träffar har genomförts med överförmyndarhandläggare 

i GR-kommunen under året, en gång per halvår. 

 

Vi har haft regelbundna enhetsmöten där vi följer upp verksamheten och målen samt bollar 

ärenden för att ha en så lika behandling som möjligt. 

 

Utöver detta så jobbar vi med att ha en effektiv handläggning och att granska årsräkningar 

löpande. Vi sätter upp veckoprognoser för granskningen som följs upp regelbundet. 

 

Som tidigare nämnts har det även skapats två arbetsgrupper med två olika fokusområden: 

digitalisering och ställföreträdare. Alla medarbetare är med i någon arbetsgrupp och ca 1 

gång per månad träffas grupperna och arbetar med frågor rörande dessa två områden. 
 

Personalen på överförmyndarenheten har deltagit i ett flertal utbildningar samt vid Föreningen 

Sveriges Överförmyndares utbildningsdagar i Karlstad, för att ständigt utvecklas och ta till sig ny 

information. Under 2019 har någon eller några medarbetare från enheten deltagit vid Wallgrens 

nyheter, en utbildning i vårt nya verksamhetssystem Wärna Go, en utbildning i fastighetsrätt, en 

utbildning i ekonomisk ersättning och skadestånd för överförmyndare, en utbildning i arv och 

dödsbo, en utbildning i förvaltningslagen, en utbildning kring rättshaveristiskt beteende samt en 

utbildning i klarspråk. Nya medarbetare har gått en grundkurs i överförtmyndarjuridik. 

Enhetschefen går dessutom en chefsutbildning inom GR som pågår hösten 2019 till och med 

våren 2020. Att vi kunnat delta på så många utbildningar under 2019 beror delvis på att vi i 

samband med att vi tog över Öckerö fakturerade för det extra arbete som inledningsvis behövde 

göras. Dessa medel har framför allt använts till utbildning. 

 

Samarbeten med olika verksamheter 
Samarbete och informationsutbyte med 

socialtjänsten och andra verksamheter har 

fortlöpande skett under året. Utbildningar om 

reglerna kring godmanskap och förvaltarskap har 

hållits för tjänstemän i de fem kommunernas 

socialtjänster.  
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Överförmyndaren brukar ungefär en gång per år ha träffar med tingsrätten i Göteborg och lite 

mer sällan med tingsrätten i Varberg, för att skapa bättre förutsättningar att rätt information 

kommer fram och för att reda ut vilken myndighet som gör vad. Vid träffarna har såväl 

tingsrätten som överförmyndaren frågor som man diskuterar och reder ut. Under 2019 har det 

varit ett möte på tingsrätten i Göteborg. 

 

Enhetschefen har under 2019 träffat godmansföreningarnas ordförander två gånger för att 

samtala om deras medlemmars frågor.  

 

Enhetschefen har under 2019 träffat kommundirektörerna i samtliga kommuner två gånger 

för att informera om verksamheten, ekonomi och måluppfyllelse. 

 

Under 2019 har Kommunfullmäktige i Mölndal, Kungsbacka, Partille och Öckerö fått besök 

av enhetschef för Överförmyndare i samverkan, som informerat om verksamheten. 

 

Ekonomi och volymer 

 

Ekonomi 
Enligt samverkansavtalet mellan kommunerna ska ett samrådsunderlag till budget varje år 

skickas ut till samverkanskommunerna i mars månad. Budgeten för 2019 fastställdes i juni 

2018 och uppgick till 9 441 000 kr. För 2019 stod Härryda och Partille för 17 procent av 

kostnaderna, Kungsbacka för 37 procent och Mölndal för 29 procent. 

 
Verksamheten får för 2019 ett resultat på 826 000 tkr i överskott i förhållande till budget. 

Överskottet beror till största delen på avvikelser på personalsidan eftersom vakanser uppstått 

i början av året, men även på grund av sjukfrånvaro och vård av barn. 

 
Underskottet på IT/Telefoni beror på införandet av ett nytt verksamhetssystem och därav högre 

licenskostnader. Detta är ett underskott som varit känt sedan tidigare, då verksamhetssystemet 

infördes i slutet av 2018, men då var budget för 2019 redan satt. Övriga poster i budget har ett 

positivt resultat.  

 

 

Överskottet för verksamheten kommer, såsom föregående år, att fördelas mellan 

kommunerna enligt den procentuella fördelningsprincipen enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsbacka, 37 % 305 620 

Mölndal, 29 % 239 540 

Härryda, 17 % 140 420 

Partille, 17 % 140 420 

 

826 000 
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Kostnaderna för överförmyndaren/överförmyndarnämnden samt ersättningar och 

kostnader till ställföreträdare anges inte här utan belastar respektive kommun. 

 

 

 
 

Budget Utfall december Resultat 

 
2019 1901-1912 1901-1912 

    Debitering Öckerö -550 - 590 40 

    Gemensamma nämndkostnader 407 324 83 

    Lön och personalomkostnader 7 736 7 140 596 

    Administration 268 188 80 

    IT/Telefoni 342 374 - 32 

    Lokaler/Hyra 512 498 14 

    Övriga till verksamheten hörande kostnader  363 318 45 

såsom komputv, fackliga kost 
   kostnad för biträde avseende upprättade budget 
   redovisning revision och annan 
   nödvändig intern* eller extern hjälp 
   

    *OH 363 363 0 

Totalt 2019 9 441 8 615 826 

      

 

Volymer 

 
Antal ärenden med ensamkommande barn 

Antalet ärenden med ensamkommande barn har minskat kraftigt de senaste åren och i år är 

inströmningen lägre än på länge. 2019 fick verksamheten sammanlagt 33 ärenden gällande 

ensamkommande barn. Sverige mottog 902 ansökningar om asyl för ensamkommande barn 

under 2019. I Migrationsverkets prognos för 2020 bedöms det att cirka 1000 

ensamkommande barn kommer söka asyl i Sverige.  
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Inströmningen under de fem senaste åren har sett ut på följande sätt i våra kommuner: 
 

 

Härryda Kungsbacka Mölndal Partille      Öckerö                    
2015 98 128 208 101 - 

2016 103 185 177 99 - 

2017 22 36 122 30 - 

2018 6 21 20 12 - 

2019 1 12 17 3 0 

 

 

Överförmyndarens mål  
 

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

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

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

behöver en ställföreträdare. En annan viktig uppgift är att bevaka underårigas rätt genom 

tillsyn av förmyndare.  

 

 

För 2019 har överförmyndarnämnden, utöver de övergripande målen, fastställt tre mål med 

tillhörande indikatorer. Målen är vad verksamheten vill uppnå och indikatorerna gör målet 

mätbart.  

 
Överförmyndarens fastställda mål för 2019 

 
  Mål 1  
Tillsynen genom granskningen av årsräkningar ska vara effektiv, god och rättssäker. 

 
 

  Indikator  
 
 

Titel Utfall 2018 Nivå 2019 Utfall 2019   
Årsräkningar, andel påbörjade 

per 30 september 

100 % 100 % 100 %  

Årsräkningar, andel granskade 

per den 1 juni 

58 % 55 % 61 %  

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

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

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

för att kontrollera att ställföreträdarna företräder den enskilde på bästa sätt. 

 

Genom en högre granskningstakt kan rättssäkerheten öka. Nämnden kan då snabbare säkerställa 

att ställföreträdarna på ett bra sätt sköter sina uppdrag och att huvudmännen får ett så gott liv 

som det är möjligt. 
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Samtliga årsräkningar var påbörjade den 30 september, vilket innebär att indikatorn 

uppfylldes. Indikatorn att 55 procent av årsräkningarna skulle vara granskade per den 1 juni 

uppnåddes också, 61 % var granskade vid denna tidpunkt. Noga uppföljning, en god 

planering och extra fokusering på granskning under några veckor under våren var en 

bidragande orsak till att verksamheten uppnådde de uppsatta indikatorerna och målet får 

anses uppfyllt. 

 

 
  Mål 2  
Tillsynen genom granskningen av redovisningar från gode män för ensamkommande barn ska 

vara effektiv, god och rättssäker. 
 

 

  Indikator  
 
 

Titel      Utfall 2018 Nivå 2019 Utfall 2019  
Andel kompletta redovisningar 

granskade inom tre mån  

100 % 100 % 100 % 

 

 
God man för ensamkommande barn lämnar in redovisning för uppdraget halvårsvis, vilket 

innebär en granskning av hur uppdragets sköts minst vid två tillfällen per år. Indikatorn att 

granska samtliga kompletta inkommen redovisningshandling inom tre månader uppnåddes 

och målet får anses uppfyllt. 

 
  Mål 3  

Överförmyndaren ska ha lämpliga och kunniga ställföreträdare. 
 
 

  Indikator  
 
 

Titel Utfall 2018 Nivå 2019     Utfall 2019  
Årliga lämplighetskontroller ska göras 

av ställföreträdarna gentemot Polisens 

belastningsregister och Kronofogden 

 

100 % 100 % 100 % 

Alla nya ställföreträdare ska ha ett  

godkänt kursintyg eller ha genomfört 

ett godkänt kunskapstest 

100 % 100 % 100 % 

 

 
 

Genom att kontrollera alla ställföreträdare mot Polisens belastningsregister och Kronofogden 

inte bara när vi får in en intresseanmälan utan årligen fångar vi upp om någon ställföreträdare 

inte längre är lämplig som ställföreträdare. Vid varje träff i belastningsregistret eller hos 

Kronofogdemyndigheten får ställföreträdaren tillfälle att yttra sig över det framkomna. Vid 

allvarlig brottslighet och i synnerhet vid ekonomisk brottslighet och om personen förekommer 

hos Kronofogden kan ställföreträdaren bli tvångsentledigad om hen inte själv väljer att begära 

sig entledigad. Indikatorn att kontrollera alla ställföreträdare årligen är uppfylld under 2019. 
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Indikatorn att alla ställföreträdare ska ha ett godkänt kursintyg eller ett genomfört 

kunskapstest säkerställer en viss kunskapsnivå hos de ställföreträdare som får uppdrag i våra 

kommuner. Genom kunskapstestet kan vi även erbjuda personer som inte gått de utbildningar 

som vi samverkar med att kunna få ta uppdrag hos oss, om de klarar kunskapstestet. 

Kunskapstest skickas även till anhöriga som vill bli god man. Indikatorn är uppfylld för 2019 

och målet får anses uppfyllt. 

 

Intern kontroll 

Överförmyndarnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

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

stärka den interna kontrollen. 

 

Åtgärder intern kontroll 
Internkontrollplanen innehåller ett antal aktiviteter för uppföljning och tillsyn av att den 

interna kontrollen fungerar, det vill säga om rutiner fungerar, om regler efterlevs, om uppdrag 

utförs, om inbyggda och normalt förekommande kontrollmoment fungerar etc. 

Internkontrollplanen fastslår även vem som har kontrollansvar. Kontrollmomenten har 

genomförts enligt interkontrollplanen under 2019. Inga vidare åtgärder har behövt vidtas. 

 

Uppföljning enligt intern kontrollplan 
Varje överförmyndare ska enligt reglementet för intern kontroll årligen anta en särskild plan 

för uppföljning av den interna kontrollen. Avrapportering av interna kontrollplanen görs i 

verksamhetsberättelsen och vid nämndsammanträdena. 

 
I enlighet med internkontrollplanen har 

nämndledamöter och ersättare vid ett tillfälle 

under året utfört stickprovskontroller. Några 

kontroller blev inte klara vid första tillfället, 

utan fortsatte några dagar senare. En 

avrapportering har skett vid nästkommande 

nämndsammanträde. Länsstyrelsen gjorde sin 

årliga tillsyn i december och lämnade ett 

mycket gott omdöme och granskningen 

föranledde inga påpekanden.   

 

Samtliga moment enligt internkontrollplanen har utförts i enlighet med planen. Revisorerna 

som har kontrollerat nämnd och verksamhet har uppgett följande: Nämnden har antagit mål 

och indikatorer för verksamheten och följer upp dessa. Nämnden har inte varit delaktig i 

riskanalysen men har antagit en intern kontrollplan. Vår sammanfattande bedömning är att 

nämnden bedriver ett delvis ändamålsenligt målarbete. Vi bedömer även att nämnden i 

huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering samt intern kontroll.   
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1 Sammanfattning 
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs 

i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Årets granskning av bolaget omfattar: 

• grundläggande granskning 

• systemet för styrning, uppföljning och kontroll 

• förrådsverksamheten 

• uppföljande granskning. 

Granskningen visar att delar av bolagets verksamhet har brister eller 

förbättringsområden som behöver åtgärdas. Därför lämnar vi följande 

rekommendation: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att stärka den interna 

styrningen, uppföljningen och kontrollen genom att vidta lämpliga åtgärder för 

att omhänderta de brister som har framkommit i granskningen. 

I övrigt bedömer vi att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen 

har varit tillräcklig. 
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2 Granskning av verksamheten 
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs 

i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen av verksamheten omfattar en grundläggande del, som är en 

översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning samt interna kontroll, 

flera fördjupade granskningar samt uppföljning av tidigare års granskning.  

2.1 Grundläggande granskning 

Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets 

ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande 

följer styrelsens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. 

Granskningen omfattar följande delar: 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges ägardirektiv 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer och direktiv för 

Göteborgs Stads bolag  

• följsamhet mot generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och 

Grefab 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges budget 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning 

• styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 

• beslutsunderlag 

• hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.  

2.1.1 Iakttagelser 

Den grundläggande granskningen visar inte på några avvikelser. En fördjupad 

granskning har genomförts av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. 

Se granskningen nedan. 

2.1.1.1 Övriga iakttagelser 

Huvudmannen, kretslopp och vattennämnden, har inte fastställt en 

särredovisning för Göteborgs Stads totala va-anläggning, enligt lagen om 

allmänna vattentjänster § 50. Som en följd av stadens organisation av va-

verksamheten är det av vikt att kretslopp och vattennämnden, kommunstyrelsen 
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och Gryaab AB samverkar för att ta fram de processer som behövs för att 

upprätta en fullständig särredovisning. Stadsrevisionen kommer att följa detta 

arbete. 

2.1.2 Bedömning 

Lekmannarevisorernas översiktliga bedömning är att bolaget i huvudsak har en 

tillfredsställande ledning och styrning, samt tillräcklig intern kontroll inom de 

områden som har omfattats av den grundläggande granskningen. 

Förbättringsområden har identifierats inom granskningen av systemet för 

styrning, uppföljning och kontroll. Vi hänvisar därför till bedömningen på sidan 

14. 

2.2 Systemet för styrning, uppföljning och 
kontroll 

2.2.1 Utgångspunkter i granskningen 

Av fullmäktiges riktlinjer framgår att styrelsens styrning, uppföljning och 

kontroll av verksamheten ska vara systematisk, förebyggande och utvecklings-

inriktad och med rimlig grad säkerställa att verksamheten bedrivs ändamåls-

enligt, effektivt och långsiktigt bidra till en hållbar utveckling och en god 

ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv. Det ska säkerställas att 

lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer följs samt att verksamhetsinformation och 

finansiell rapportering är tillförlitlig och tillräcklig.  

Med rimlig grad avses att en avvägning ska göras mellan kontrollkostnad och 

kontrollnytta. Förutom ekonomiska faktorer ska förtroendet hos allmänhet, de 

som verksamheten riktar sig till och intressenter vägas in.  

2.2.1.1 System för styrning, uppföljning och kontroll 

Styrningen, uppföljningen och kontrollen av verksamheten ska bidra till att 

oavsiktliga och avsiktliga fel och brister kan upptäckas i tid, samt säkra 

tillgångar och förhindra förluster. Styrelsen ska därför ha ett effektivt system för 

styrning, uppföljning och kontroll som är dokumenterat i de delar det bedöms 

som verkningsfullt.  

Med system avses det ramverk av systematik, struktur och kultur som styrelsen 

använder sig av för att styra mot måluppfyllelse och fullgörande av uppdrag. 

Fullmäktiges riktlinje lyfter följande beståndsdelar som en fingervisning om vad 

som generellt sett brukar ingå i ett ramverk: 

• ledstjärnor för det som ska uppnås; vision, policydokument, mål, 

strategi, plan 

• arbetssätt, arbetsformer, processer 

Page 434 of 656



Granskningsredogörelse 
 

 

 

Stadsrevisionen 7 (22) 

       

 2020-01-16 

• organisationsstruktur 

• roller, ansvar, delegeringsordning, beslutsvägar 

• rutiner, arbetsbeskrivning 

• mätsystem och mått 

• stödsystem (it, kompetensförsörjning, ekonomistyrning etcetera) 

• organisationskultur, värderingar, gemensamma förhållningssätt. 

Den sista punkten bedöms vara särskilt viktig. Systemet för styrning, 

uppföljning och kontroll är helt beroende av organisationens och i synnerhet 

högsta ledningens förhållningssätt till det. Ledningens agerande måste stödja 

efterlevnaden av överenskomna arbetssätt och korrekt agerande överlag. Att 

motverka oegentligheter är en självklarhet. 

2.2.1.2 Riskhantering 

En risk är en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa 

och de (negativa) konsekvenser som händelsen kan leda till.1  

En risk kan beskrivas som en möjlig händelse som ännu inte har inträffat. En 

brist är något som redan har inträffat. Åtgärd för en risk bidrar till minskad 

sannolikhet för att risken inträffar och/eller (om risken ändå inträffar) att 

konsekvensen mildras. Åtgärd för en brist bidrar till att reparera en redan 

inträffad risk. En risk kan formuleras utifrån en konstaterad brist, men det är 

risken som ska hanteras (exempelvis att bristen uppstår igen eller att 

konsekvensen förvärras). Riskhantering handlar alltså om att ligga steget före. 

Riskhantering är i grunden en fråga om att hantera osäkerheter och avser 

samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på 

risk. Enligt fullmäktiges riktlinje ska riskhantering integreras i styrning och 

beslutsfattande, samt bidra till att säkerställa att verksamhetens mål uppnås och 

att dess uppdrag kan genomföras. Därav ska riskhantering ske kontinuerligt 

inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt vid större 

förändringar i verksamheten. Ansvaret för detta vilar ytterst på styrelsen. 

Att identifiera, analysera och utvärdera risker (riskbedömning), och därefter 

besluta om hur riskerna ska behandlas och följas upp, är en del av risk-

hanteringen. Riskidentifiering innebär att kartlägga risker i verksamheten vilket 

kräver en systematisk informationsinhämtning. Risken för förekomst av 

oegentligheter ska alltid vara en del av riskhanteringen.2 De aktiviteter som 

genomförs inom ramen för riskhanteringen bör vara spårbara, därav bör 

processen dokumenteras. För att säkerställa att stadens verksamheter bedrivs 

med en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av risker behöver 

det finnas systematik och arbetssätt som kontinuerligt säkerställer ovanstående.3 

                                                   

 

1 Risk- och sårbarhetsanalyser, Vägledning statliga myndigheter, KBM 2006:4, sidan 13 
2 Kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll § 3 
3 Göteborgs Stads vägledning för styrning, uppföljning och kontroll – risk 
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Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsens ansvarstagande, vad 

gäller det arbete som ska ske inom ramen för styrning, uppföljning och kontroll 

av verksamheten, är tillräckligt och ändamålsenligt. 

2.2.1.3 Revisionskriterier 

Bedömningsgrunden för granskningen utgörs av kommunfullmäktiges riktlinje 

för styrning, uppföljning och kontroll4 som omfattar samtliga nämnder och 

helägda bolag. När det gäller delägda bolag ska, med beaktande av kommunal-

lagen, så långt som möjligt stadens inflytande som delägare säkerställas i 

aktieägaravtal och ägardirektiv.5 Det generella ägardirektivet för de delägda 

bolagen anger att bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborgs 

Stads beslutade anvisningar och riktlinjer, policydokument med mera som berör 

bolagets verksamhet. 

Göteborgs Stads vägledning för styrning, uppföljning och kontroll – risk, med 

utgångspunkt i riktlinjen, syftar till att konkretisera begrepp kopplat till risk och 

ge förslag på hantering.  

Avsteg från fullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

beslutas av kommunstyrelsen. Nedan följer en beskrivning av väsentliga delar 

som ingår i granskningen.  

2.2.1.4 Samlad riskbild6 

I samband med framtagandet av budget/affärsplan ska riskhanteringen för olika 

riskområden sammanställas i en samlad riskbild för bolagsstyrelsens 

verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva vilka riskreducerande 

åtgärder som redan har införts för att minska risker och vilka nya åtgärder som 

behöver vidtas. Det är varken lämpligt eller önskvärt att lyfta samtliga 

identifierade risker till bolagsstyrelse utan istället behöver en värdering och 

prioritering göras. Syftet med riskbilden är att få en uppfattning om 

verksamhetens mest väsentliga risker utifrån ett bolagsstyrelseperspektiv.  

2.2.1.5 Intern kontrollplan7 

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska 

innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande 

verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. 

Den interna kontrollplanen bygger på den samlade riskbilden och ska fungera 

som övervakningsplan. Genom att ifrågasätta befintliga åtgärder, och vid behov 

                                                   

 

4 Riktlinjen reviderades efter beslut i kommunfullmäktige 2019-09-12. De ändringar som har 

genomförts har inte haft någon påverkan på de iakttagelser och bedömningar som görs i 
granskningen förutom att paragrafer har ändrats och förtydliganden har gjorts. I fotnot markeras de 

nya paragraferna (§). 
5 Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab  
6 Fullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll § 11 (§ 16) och Göteborgs Stads 

vägledning för styrning, uppföljning och kontroll – risk, sidan 8 
7 Fullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll § 12 (§ 17) och Göteborgs Stads 

vägledning för styrning, uppföljning och kontroll – risk, sidan 9 
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komma med förbättringsförslag (nya åtgärder), ges en bild av om de åtgärder 

som har införts/beslutats fungerar som det var tänkt.   

2.2.1.6 Beslut8  

I anslutning till beslut om budget/affärsplan ska styrelsen fastställa en samlad 

riskbild och en intern kontrollplan.  

2.2.1.7 Uppföljning och utvärdering9 

Efter riskbehandlingen behöver vidtagna åtgärder följas upp. En bedömning 

behöver också göras av om åtgärderna har haft avsedd effekt eller om nya 

åtgärder krävs.  

Uppföljning av verksamhetens riskbild och beslutade åtgärder ska ingå som en 

del av den löpande uppföljningen. Uppföljningen av intern kontrollplan ska ske 

i den omfattning som fastställs av bolagsstyrelsen.  

Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i det egna 

systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att erhålla 

information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna 

uppföljningar och utvärderingar, som iakttagelser från extern revision och övrig 

tillsyn.  

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive 

nämnd/bolagsstyrelse, i samband med årsrapportens upprättande, rapportera 

resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, 

uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.  

2.2.1.8 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt 

stickprov av två kontroller i den interna kontrollplanen för 2019. 

2.2.2 Iakttagelser 

2.2.2.1 Egna rutiner och processen 

Granskningen har visat att bolaget har dokumenterat sitt övergripande risk-

hanteringsarbete i dokumentet Gryaabs riskhanteringsmodell, som ingår i 

bolagets verksamhetshandbok. Dokumentet syftar till att beskriva hur bolaget 

arbetar med övergripande risker som underlag för arbetet med intern kontroll. 

Det framgår att riskhanteringen sker inom ramen för ett antal övergripande 

                                                   

 

8 Fullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll § 13 (§ 18) 
9 Fullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll § 25, 26, 29 och Göteborgs Stads 
vägledning för styrning, uppföljning och kontroll – risk, sidan 8 
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riskområden. Verkställande direktören ansvarar för att dokumentet hålls upp-

daterat. Den senaste revideringen genomfördes den 30 augusti 2019.  

Av intervjuerna framgår att bolaget årligen genomför löpande 

riskanalyser/riskvärderingar inom de riskområden som följer av riskhanterings-

modellen, exempelvis ekonomiska risker. Vi har noterat att det för varje 

riskområde finns ett rutindokument som ingår i verksamhetshandboken och 

beskriver hur riskhanteringen ska ske. Rutinerna gäller för en bestämd period 

och ses över regelbundet. Dokumenten fastställs i regel av verkställande 

direktören. För flera rutiner tillkommer ytterligare specifik styrande 

dokumentation och riskanalyser. Vi har till exempel noterat att rutinen för 

riskområdet operativa risker utgör ett övergripande ramverk för flera 

specificerade risker på operativ nivå, såsom processrisker och arbetsmiljö-

risker. För varje sådant mer specificerat riskområde följer en separat rutin. 

Av intervjuerna framgår att en särskild modell för tolerabel riskhantering 

används som ett stöd i riskbedömningarna. Modellen beskrivs i dokumentet 

Gryaabs tolerabla risknivå som fastställs av verkställande direktören. 

Identifierade risker inom riskområdena kategoriseras utifrån sannolikheten för 

att de inträffar och vilken konsekvens det i så fall skulle bedömas medföra. 

Båda skalorna är femgradiga. För röda risker vidtas särskilda konsekvens-

begränsande eller sannolikhetsbegränsade åtgärder. Gula risker ska avvägas 

mot kostnadsnyttan och kontrolleras via exempelvis rondering, rutiner och 

skyddsåtgärder. Risker i den tredje och sista kategorin, gröna risker, bedöms 

som tolerabla och kan minimeras om möjligt med ringa medel. 

Vi har noterat att oegentlighetsrisker utgör ett av de övergripande risk-

områdena i riskhanteringsmodellen. Området beskrivs som ”Risker för att 

oegentligheter inom bolaget sker som kan skada brukarnas och allmänhetens 

förtroende till företaget”. Till riskområdet hör en rutin som har fastställs av 

verkställande direktören och som för närvarande gäller till den 4 oktober 2020. 

Av rutinen framgår att stabschefen ansvarar för att årligen genomföra och 

dokumentera stickprovskontroller av inköp och utbetalningar, ersättning för 

personliga utlägg och ersättning för arvoden till styrelseledamöter. 

Granskningen har även visat att det finns en grupp på totalt sju internrevisorer 

inom bolaget. De tjänstgör enligt dokumentet Rullande schema, uppdrag som 

internrevisor som ingår i verksamhetshandboken. Enligt dokumentet är schemat 

för rollen som internrevisor rullande på tre år. Bolagets kvalitets- och 

miljöansvarig är samordnare för gruppen. De övriga sex internrevisorerna 

hämtas från de olika avdelningarna inom bolaget. Internrevisorer byts ut varje 

år för att säkerställa att det alltid finns några erfarna i gruppen. Av intervju med 

kvalitets- och miljöansvarig framgår att inte alla internrevisorerna involveras i 

uppföljningen av den interna kontrollplanen. De flesta internrevisorerna 

reviderar verksamheten utifrån ISO och REVAQ.10 

                                                   

 

10 REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga 

ämnen till reningsverk och hantering av risker på vägen dit. Certifieringen innebär att ett reningsverk 
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2.2.2.2 Samlad riskbild 

Granskningen har visat att styrelsen inte har fastställt en samlad riskbild för 

verksamheten i anslutning till beslutet om budget för 2019. Av intervjuerna 

framgår att styrelsen informerades om bolagets övergripande risker genom 

dokumentet Strategiska frågor 2018–2019. Dokumentet uppges ha utgjort ett 

underlag till styrelsens arbete med att ta fram ett inriktningsdokument för 2019, 

som pågick under våren 2018. Styrelsen beslutade om inriktningsdokumentet 

den 19 juni 2018. Vi har noterat att dokumentet Strategiska frågor 2018–2019 

inte fanns med i beslutsunderlaget. 

Det framgår av bolagets interna kontrollplan för 2019 att den så kallade åtgärds-

planen, som tidigare var obligatorisk för styrelsen att anta enligt riktlinjen för 

styrning, uppföljning och kontroll, ingår i dokumentet Strategiska frågor 2018–

2019. Kravet på en separat åtgärdsplan har tagits bort men kravet på risk-

reducerande åtgärder, som fastställs på styrelsenivå, kvarstår. Åtgärderna ska 

numera framgå direkt av den samlade riskbilden. Vi har därmed noterat att 

styrelsen inte har beslutat om riskreducerande åtgärder för identifierade risker i 

en åtgärdsplan eller i en samlad riskbild. 

Styrelsen har den 24 oktober 2019, i samband med beslut om budget för 2020, 

fastställt dokumenten Gryaabs verksamhetsrisker 2020 och Gryaabs strategiska 

risker 2020. Av intervjuerna framgår att dokumenten är en uppdelning av 

dokumentet Strategiska frågor 2018–2019 i syfte att tydliggöra tidsperspektivet. 

Verksamhetsrisker avser risker på noll till fem år och strategiska risker berör 

risker på fem till 100 år. I båda dokumenten utgår de identifierade riskerna från 

de övergripande riskområdena i bolagets riskhanteringsmodell. Det innebär att 

exempelvis ekonomiska risker beskrivs på både kort och lång sikt. Riskerna 

värderas utifrån sannolikheten för att de inträffar och vilka konsekvenser som 

de bedöms innebära för verksamheten.  

Vi har noterat att det inte alltid framgår vilka åtgärder som har vidtagits eller 

planeras för de risker som har identifierats i de ovannämnda dokumenten. När 

det gäller verksamhetsriskerna hänvisas enbart till pågående åtgärder. För en 

majoritet av verksamhetsriskerna har det inte bedömts som nödvändigt att in-

föra några ytterligare åtgärder. Enligt uppgift från bolaget bygger detta på att 

riskerna inte har kategoriserats som gula eller röda enligt modellen för tolerabel 

riskhantering, varför inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. 

2.2.2.3 Intern kontrollplan 

Granskningen har visat att styrelsen den 25 oktober 2018 har fastställt 

Revisionsplan för uppföljning av internkontroll 2019 som utgör intern 

kontrollplan för 2019. Den innehåller följande fem riskområden: 

• strategiska risker 

                                                   

 

bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar av avloppsreningsverket och 

är öppen med all information” (Svenskt Vatten. REVAQ frågor och svar).10 
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• operativa risker 

• ekonomiska risker 

• oegentlighetsrisker 

• tekniska utvecklingsrisker. 

Granskningen har även visat att styrelsen den 24 oktober 2019 har fastställt en 

intern kontrollplan för 2020. 

2.2.2.4 Stickprovsgranskningen 

För varje riskområde i intern kontrollplanen finns ett antal kontrollaktiviteter 

och rutiner kopplade. Av intervju med kvalitets- och miljöansvarig framgår att 

denne, som samordnare för internrevisionen, har begärt in dokumentation från 

och intervjuat ansvariga tjänstepersoner om hur kontrollerna har utförts. 

I granskningen har vi tittat särskilt på två kontroller i den interna kontrollplanen 

för 2019, som styrelsen har beslutat om i syfte att verifiera att de åtgärder som 

har vidtagits är effektiva. Våra stickprov avser följande kontroller: 

• att kontroller för de väsentliga delprocesserna har utförts (inom 

riskområdet Ekonomiska risker) 

• att stickprov har utförts och dokumenterats för inköp och utbetalningar 

inom rutin (inom riskområdet Oegentlighetsrisker). 

Vi har begärt att få ta del av all dokumentation/rapportering som avser genom-

förandet av de två kontrollerna. Styrelsen har den 24 oktober 2019 fastställt 

uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019, varför vi även har utgått 

från denna dokumentation i granskningen. Bolagets uppföljning av den interna 

kontroll-planen bygger på den dokumentation och de intervjuer som kvalitets- 

och miljö-ansvarig har sammanställt.   

Stickprov 1: Kontroller för de väsentliga delprocesserna har utförts 

Den första kontrollen har, enligt den dokumentation som vi har tagit del av, 

genomförts den 28 maj 2019. Det framgår att kontrollen har utförts genom en 

intervju med verkställande direktören och stabschefen. Två väsentliga del-

processer inom riskområdet ekonomiska risker har kontrollerats genom ett 

stickprov: 

• felaktiga avtal ingås genom att avtal godkänns av ej behörig person 

• felaktig attesträtt/beloppsgräns i Winst, godkännande av fakturor över 

tillåtna beloppsgräns. 

Den miljö- och kvalitetsansvarige har, enligt dokumentationen, observerat att 

stabschefen, tillika inköpsansvarig, har genomfört en kontroll av att avtal har 

godkänts av behörig person. När det gäller godkännande av fakturor över den 

tillåtna beloppsgränsen i Winst framgår att bolaget under 2018 har bytt 

ekonomisystem. Hanteringen av attesträtter sker numera i Proceedo. Eftersom 
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attesträtterna bygger på prisbasbelopp måste de uppdateras årligen. Det framgår 

att en aktuell atteststruktur kunde uppvisas. 

Av bolagets uppföljning av den interna kontrollplanen för 2019 framgår att den 

granskade kontrollen har genomförts enligt fastställd rutin. Vi har noterat att 

resultatet av den aktuella kontrollen inte kommenteras i övrigt.  

Stickprov 2: Stickprov har utförts och dokumenterats för inköp och utbetalningar 
enligt rutin 

Den andra kontrollen har enligt den dokumentation som vi har tagit del av 

utförts den 4 juni 2019. Det framgår att kontrollen har genomförts i enlighet 

med den rutin som tillhör riskområdet oegentlighetsrisker. Sammanlagt tio 

inköp/utbetalningar som har genomförts under 2019 har granskats inom ramen 

för kontrollen. Inköpen och utbetalningarna har granskats utifrån fyra 

bedömningskriterier:  

• inköpen är gjorda i enlighet med gällande attestregler 

• inköpen är kopplade till verksamheten 

• leveransen motsvarade inköpet 

• utbetalningen har gått till rätt leverantör/person. 

Av dokumentationen framgår att resultatet av kontrollen visade att samtliga 

granskade inköp/utbetalningar hade genomförts i enlighet med ovannämnda 

bedömningskriterier. En mindre avvikelse/notering fanns i ett av fallen där det 

saknades följesedel på utfört arbete.  

Av bolagets uppföljning av den interna kontrollplanen för 2019 framgår att den 

granskade kontrollen har genomförts enligt fastställd rutin. Vi har noterat att 

resultatet av den aktuella kontrollen inte kommenteras i övrigt. 

2.2.2.5 Styrelsens uppföljning och utvärdering av systemet för styrning, 

uppföljning och kontroll 

Vi har, som tidigare nämnts, noterat att en samlad riskbild och åtgärder för att 

minska identifierade risker inte har antagits av styrelsen i anslutning till beslut 

om budget för 2019. En samlad riskbild har däremot fastställts i anslutning till 

beslut om budget för 2020. Men det framgår inte alltid tydligt vilka åtgärder 

som har införts eller planeras för att minska identifierade risker.  

Vi har noterat att det av den interna kontrollplanen för 2019 framgår att 

kvalitets- och miljöansvarig planerar och samordnar uppföljningen och 

rapporterar resultatet till styrelsen senast i oktober. Vår granskning har visat att 

styrelsen den 24 oktober 2019 har godkänt uppföljningen av den interna 

kontrollplanen för 2019. 

Vidare har granskningen visat att styrelsen inte har genomfört en årlig 

utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Resultatet av 

utvärderingen har därför inte heller rapporterats i årsrapporten för 2018.  
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2.2.3 Bedömning 

Lekmannarevisorernas övergripande bedömning är att styrelsens ansvars-

tagande, avseende arbetet som ska ske inom ramen för styrning, uppföljning och 

kontroll av verksamheten, i huvudsak är tillräckligt och ändamålsenligt. Men vi 

ser också att styrelsen kan utveckla arbetet ytterligare. En generell bedömning 

är att styrelsen i större utsträckning kan involveras i riskhanteringsarbetet. 

Vi bedömer att styrelsen under 2019, till skillnad från föregående år, har antagit 

en samlad riskbild för verksamheten i anslutning till beslut om budget. Vi 

konstaterar dock att det inte alltid tydligt framgår av de två dokumenten, som 

tillsammans utgör den samlade riskbilden, vilka åtgärder som har införts för att 

minska identifierade risker samt vilka nya åtgärder som behöver vidtas. Att 

åtgärderna är tydligt beskrivna, både sett till vad som ska göras och hur de 

bedöms bidra till att minska riskerna, ser vi som en förutsättning för att kunna 

följa upp och verifiera om de har fått avsedd effekt eller inte. Vi bedömer 

samtidigt att kopplingen mellan den samlade riskbilden, den interna 

kontrollplanen och annan dokumentation som härrör till riskhanteringsarbetet 

kan förtydligas. 

Vidare bedömer lekmannarevisorerna att det i den interna kontrollplanen är 

svårt att utläsa vilka kontroller som ska genomföras. Den interna kontrollplanen 

hänvisar i hög grad till annan dokumentation, exempelvis rutiner och 

riskanalyser, i bolagets verksamhetshandbok. Dessa dokument revideras 

löpande och fastställs inte på styrelsenivå. Utifrån genomförda stickprov av 

kontroller i den interna kontrollplanen för 2019 konstaterar vi att det inte har 

verifierats huruvida redan införda riskreducerande åtgärder har haft avsedd 

effekt. Resultaten är även svårtolkade. 

Granskningen har visat att det i delar finns en bristande följsamhet mot 

fullmäktiges riktlinjer. För att stärka styrningen, uppföljningen och kontrollen 

samt styrelsens förutsättningar för att kunna bedöma dels effektiviteten och 

ändamålsenligheten av vidtagna åtgärder för identifierade risker, dels 

effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll, bör åtgärder 

vidtas. Vi lämnar därför följande rekommendation till styrelsen:  

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att stärka den interna 

styrningen, uppföljningen och kontrollen genom att vidta lämpliga åtgärder för 

att omhänderta de brister som har framkommit i granskningen. 

2.3 Förrådsverksamheten 

2.3.1 Utgångspunkter i granskningen 

Under de senaste åren har kraven på god intern kontroll inom offentlig verk-

samhet ökat. Inom offentligt ägd verksamhet förvaltas medel och resurser för 

annans räkning och det är därför av stor betydelse att förtroendet för verk-
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samheten är högt hos allmänheten. Förrådshantering är ett exempel på ett 

område som är av förtroendekänslig karaktär. Verksamheten ska därför 

förvaltas på ett betryggande sätt och med en tillfredsställande intern kontroll. 

Granskningen syftar till att bedöma om bolaget arbetar systematiskt och har 

rutiner som säkerställer tillräcklig intern kontroll av förrådsverksamheten. 

Kriterier för granskningen hämtas från fullmäktiges riktlinje för styrning, 

uppföljning och kontroll, kommunallagen och aktiebolagslagen. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt 

stickprov av lagerförda artiklar och reservdelar i förråden.  

2.3.2 Iakttagelser 

Bolagets förrådsverksamhet finns organiserad under verkstadsenheten, som 

sorterar under avdelningen teknisk försörjning. Enheten leds av en gruppchef 

och för själva förrådsverksamheten finns en relativt nyanställd förrådstekniker. 

Vi har noterat att det finns uppdaterade befattningsbeskrivningar för både 

gruppchefen och förrådsteknikern. Av befattningsbeskrivningarna framgår 

bland annat vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som följer av rollerna. 

Granskningen har visat att det finns tre förråd inom bolagets område, inklusive 

ett centralförråd. Förråden innehåller framför allt olika typer av reservdelar till 

anläggningen men även förbrukningsartiklar såsom handskar och ansiktsfilter 

samt standardartiklar, exempelvis kullager, som passar till flera av delarna i 

anläggningen. Det finns även ett särskilt kemikalie- och gasförråd.  

Utöver de tre förråden finns bland annat ett elförråd som hålls låst och som 

enbart elektrikerna har tillgång till. Det tillhör inte den ordinarie förråds-

verksamheten. Det finns dessutom tre externa förvaringsplatser, varav ett finns 

utanför bolagets område. På dessa förvaringsplatser förvaras av utrymmesskäl 

otympligare reservdelar, varav flera inte bedöms ha något större värde. Dessa 

reservdelar hålls inte lagerförda. 

Av intervjuerna framgår att bolaget nyligen har infört ett nytt underhållssystem, 

som innefattar förråds- och lagerhantering. Det pågår därför ett uppbyggnads-

arbete avseende underhållssystemet och förrådsverksamheten. I stort sett alla 

förrådsartiklar ska dock finnas registrerade. Det finns ett antal artiklar som inte 

lagerförs, så som möbler, oljor etcetera.  

2.3.2.1 Det finns styrande dokument för förrådshanteringen 

Granskningen har visat att bolaget har styrande dokument som avser förråds-

hanteringen. De uppdateras årligen och ingår i bolagets verksamhetshandbok. 

Samtliga dokument fastställs av avdelningschefen för teknisk försörjning.  

Bolaget har ett övergripande styrdokument för förrådshanteringen, som syftar 

till att beskriva hur bolagets förråd är uppbyggt och fungerar. Det finns även ett 

styrande dokument avseende förrådsutrymmen och ansvariga, som syftar till att 
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redogöra för vem som ansvarar för reservdelar och artiklar till den utrustning 

som är nödvändig för att upprätthålla driftsäkerheten på anläggningen. Vi har 

även noterat att det finns en rutin för rondering av förråden. Den anger bland 

annat att löpande rondering sker av förrådsteknikern, avseende lagerplatser som 

är inlagda i underhållssystemet, och att reservdelar inventeras årligen med 

utgångspunkt i artikellista med saldo i underhållssystemet. 

Utöver ovan nämnda styrdokument, som kan ses som mer generella för förråds-

hanteringen, har granskningen visat att bolaget har mer specificerade rutiner 

etcetera. som berör förrådsverksamheten, exempelvis mottagning och lagring av 

kemikalier i mindre mängder. 

För inköp till förråden gäller bolagets inköpspolicy respektive tillämpning av 

inköpspolicyn. Dokumenten omfattar all upphandling och alla inköp av varor, 

tjänster och entreprenader inom bolagets verksamhet och uppdrag.  

Enligt styrdokumentet, som utgör en övergripande beskrivning av förråds-

hanteringen, ansvarar förrådsteknikern för inköp av artiklar till förrådet, vid 

behov efter avstämning med artikelansvariga, utifrån kontrollerat saldo i 

underhållssystemet. Denna arbetsuppgift följer även av förrådsteknikerns 

befattningsbeskrivning. Det framgår av tillämpningen av inköpspolicyn att ”fyra 

ögon-principen” gäller vid inköp. Det vill säga att beställning och godkännande 

inte får genomföras av samma person.  

Granskningen har visat att gruppchefen för verkstadsenheten har attesträtt på 

inköp upp till ett prisbasbelopp. Avdelningschefen för avdelningen teknisk 

försörjning har attesträtt på inköp upp till fem prisbasbelopp. 

2.3.2.2 Uttag från förråden 

Granskningen har visat att det krävs passerkort med allmän behörighet för att 

komma in i förrådslokalerna under dagtid. Efter klockan 16 krävs både passer-

kort och kod för att komma in i lokalerna. Själva förråden är dock öppna för 

uttag av driftpersonalen. Vissa verktyg hålls inlåsta, och personalen måste ta 

kontakt med förrådsteknikern för att få tillgång till dessa. 

Innan ett uttag görs från något av förråden ska i första hand en arbetsorder 

skapas. Den som skapar arbetsordern och gör uttaget ansvarar därefter själv för 

att registrera uttaget i underhållssystemet. Av intervjuerna framgår att det är 

relativt vanligt att personal glömmer bort att registrera uttag ur systemet. Det 

uppges dock inte ha noterats några större differenser vid inventeringar. 

Förbrukningsartiklar hålls, som tidigare nämnts, inte lagerförda och det sker 

därmed inte heller någon registrering av uttag i underhållssystemet. Det handlar 

till exempel om handskar och ansiktsfilter som hämtas vid behov. Det framgår 

av intervjuerna att avtal har tecknats, utifrån ett stadsgemensamt ramavtal, med 

en leverantör som löpande fyller på förbrukningsartiklar. 

Vi har noterat att det inte finns någon förteckning över stöldbegärligt material i 

förråden. Av intervjuerna framgår att det mesta av innehållet inte bedöms som 
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stöldbegärligt eftersom det främst består av olika reservdelar som enbart passar 

till anläggningen. Vissa verktyg hålls dock, som tidigare nämnts, inlåsta.  

2.3.2.3 Stickprovsgranskningen 

Vi har genomfört en stickprovsgranskning av 12 reservdelar/artiklar som finns 

lagerförda i underhållssystemet. Differenser noterades för två av dessa.  

2.3.2.4 Det saknas rutiner för inventering och lagerredovisning 

Av den styrande dokumentationen för bolagets förrådshantering framgår, som 

tidigare nämnts, att inventering ska genomföras årligen. Vi har dock noterat att 

det inte finns någon dokumenterad rutin för inventeringen. Granskningen har 

även visat att det inte görs någon heltäckande och samlad inventering av hela 

förrådsverksamheten. Av intervjuerna framgår att förråden inventeras etappvis 

av förrådsteknikern och artikelansvariga. Vi har tagit del av dokumentationen 

från den senaste inventeringen, genomförd den 1 november 2019, och som 

avser så kallade vitala reservdelar. Det framgår exempelvis inte vilka som har 

deltagit under inventeringen eller om berörda förråd har varit stängda under den 

aktuella perioden. 

Granskningen har även visat att det inte sker någon lagerredovisning inom 

bolaget, vilket inte heller har gjorts historiskt. Detta uppges bero på att förråden 

har varit utspridda över anläggningen och att det har saknats system för att 

hantera reservdelar och förbrukningsartiklar, som istället har kostnadsförts vid 

inköp. I och med införandet av det nya underhållssystemet under 2018, samt att 

personal har anställts under 2019 för att hantera förråd och lager på ett korrekt 

sätt, så finns det numera förutsättningar för en systematisk hantering av lager-

artiklar. Att beräkna fram ett korrekt lagervärde uppges dock vara ett om-

fattande och tidskrävande arbete, eftersom det handlar om ett stort antal artiklar 

varav flera ännu inte är prissatta. 

Granskningen har visat att målsättningen är att det ovannämnda arbetet med att 

säkerställa en korrekt värdering av innehållet i förråden ska slutföras under 

2020. Det framgår av intervjuerna att från 2021 föreslås en ny rutin införas för 

att införliva lagerredovisningen i den ekonomiska redovisningen. Detta förslag 

har än så länge enbart diskuterats mellan berörd personal och verkställande 

direktören, men kommer att tas upp med såväl ledningsgruppen som styrelsen.  

Av intervjuerna framgår att bolaget, i och med den planerade rutinen för lager-

redovisning, avser att ta hänsyn till den engångseffekt som det ingående balans-

värdet av lagret får på budgeten det aktuella året. Vidare framgår att eftersom 

engångseffekten får ett betydande genomslag i budgeten är det naturligt att 

bolaget utöver styrelsen även informerar ägarna. Processflödet för förändringen 

som den nya rutinen innebär planeras att säkerställas och dokumenteras 2020. 
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2.3.3 Bedömning 

Granskningen har syftat till att bedöma om bolaget arbetar systematiskt och har 

rutiner som säkerställer tillräcklig intern kontroll av förrådsverksamheten. 

Granskningen har visat att bolaget befinner sig i ett pågående utvecklingsarbete 

med ny förrådspersonal och ett nytt underhållssystem som ska integreras fullt ut 

med förrådsverksamheten, vilket vi ser positivt på. Utvecklingsarbetet innefattar 

även att värdera innehållet och att ta fram en rutin för korrekt lagerredovisning, 

som ska införlivas i den ekonomiska redovisningen. Lekmannarevisorerna ser 

positivt på, och ser fram emot att följa, även detta arbete. 

Vi bedömer att det finns förbättringspotential när det gäller inventering av 

förråden och att bolaget kan utveckla och dokumentera mer ändamålsenliga 

rutiner för detta syfte. Vi bedömer att ett systematiskt inventeringsarbete går 

hand i hand med ambitionen att värdera och redovisa reservdelar och andra 

förrådsartiklar på ett korrekt sätt, vilket i sin tur är viktigt för att säkerställa 

tillräcklig intern kontroll. Som ett led i detta arbete bedömer vi att bolaget kan 

stärka den interna kontrollen ytterligare genom att ta fram en förteckning över 

vilka stöldbegärliga artiklar som finns och hur dessa förvaras på ett säkert sätt. 

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning, med hänsyn till det pågående 

utvecklingsarbetet, är att bolaget bedriver ett systematiskt arbete och har rutiner 

som säkerställer tillräcklig intern kontroll av förrådsverksamheten. 

2.4 Uppföljning av intern kontroll över 
direktupphandlingar 

Lekmannarevisorerna granskade 2018 bolagets styrning, uppföljning och 

kontroll av konsulter. Vi bedömde att bolaget saknade ändamålsenliga rutiner 

för att säkerställa att gränsen för direktupphandling inte överskrids. Det gjordes 

ingen dokumenterad löpande kontroll av detta under kalenderåret, vilket vi 

bedömde var en risk för att ett eventuellt överskridande av direktupphandlings-

gränsen skulle upptäckas först vid den årliga sammanställningen i mars. Vi 

bedömde att det fanns indikatorer på att bolaget avvek från Göteborgs Stads 

styrdokument inom upphandling och inköp när det gällde beloppsgränser för 

direktupphandling, den sammanlagda direktupphandlingsgränsen för bolagets 

leverantörer samt kraven på dokumentation och uppföljning.  

Granskningen resulterade i att vi riktade följande rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att stärka den interna 

kontrollen över direktupphandlingar i syfte att säkerställa att det sammanlagda 

värdet av direktupphandlingar inte överskrider vad som är tillåtet under ett år. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom intervjuer och dokumentstudier 

av dokument som är relevanta för inköps- och upphandlingsområdet. 
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2.4.1 Iakttagelser 

Styrelsen har under året inkommit med ett yttrande där det framgår vilka 

åtgärder som har vidtagits i syfte att omhänderta lekmannarevisorernas 

rekommendation. Av yttrandet framgår att bolaget har infört en extra kontroll 

vid direktupphandling, där inköpssamordnaren kontrollerar upphandlingsform 

(att inte direktupphandlingsgränsen överskrids) och leverantörens seriositet.  

Bolaget har enligt yttrandet även utökat kontrollen av samtliga inköp till att 

göras halvårsvis istället för en gång per år, utöver den löpande granskningen av 

avtal och leverantörer. Slutligen framgår att bolaget har uppdaterat sin rutin för 

direktupphandling i enlighet med ovan. Inköpspolicyn bedömdes inte påverkas. 

2.4.1.1 Bolagets reviderade direktupphandlingsrutin 

Granskningen har visat att det framgår av bolagets reviderade rutin för direkt-

upphandling att direktupphandlingar ska göras vid inköp där det saknas ram-

avtal, upp till direktupphandlingsgränsen som för närvarande är 586 907 kronor. 

Direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor ska, i enlighet med lag-

stiftningen, dokumenteras.11  

Enligt rutinen ska direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor först 

godkännas av verkställande direktören. Den som planerar att genomföra en 

direktupphandling som överstiger detta belopp ska fylla i ett särskilt direkt-

upphandlingsprotokoll. Det ifyllda protokollet överlämnas därefter till bolagets 

inköpssamordnare som kontrollerar att upphandlingsformen stämmer, värdet på 

upphandlingen samt leverantörens seriositet. Inköpssamordnaren lämnar sedan 

protokollet vidare till verkställande direktören för godkännande. Efter god-

kännandet kan direktupphandlingen genomföras. Av intervjuerna framgår att 

leverantörens seriositet kontrolleras genom ett särskilt verktyg som finns 

integrerat i stadens e-handelssystem Proceedo. 

Vi har inte genomfört stickprov av inköp utanför ramavtal under 2019. Vi har 

däremot sett exempel på en direktupphandling över 100 000 kronor, som 

bolaget har genomfört under året, och som har dokumenterats samt godkänts av 

verkställande direktören i enlighet med rutinen ovan.   

2.4.1.2 Utökad inköpskontroll under året 

Granskningen har visat att en kontroll har genomförts av bolagets samtliga 

inköp (kontroll av avtalstrohet) för perioden 1 januari till 30 juni 2019. Enligt 

kontrollen har ingen otillåten direktupphandling över direkt-

upphandlingsgränsen förekommit under perioden. Vi har dock noterat att denna 

kontroll avser inköp på leverantörsnivå och inte inköp av samma slag. Det vill 

                                                   

 

11 Enligt Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling gäller dokumentationsplikten redan vid 

direktupphandlingar som överstiger 50 000 kronor. Styrelsen har dock vid sammanträdet 2018-10-

25, i samband med fastställandet av inköpspolicyn, valt att göra avsteg från stadens striktare 
dokumentationsplikt och istället valt att tillämpa lagstiftningens krav på 100 000 kronor. 

 

Page 447 of 656



Granskningsredogörelse 
 

 

 

Stadsrevisionen 20 (22) 

       

 2020-01-16 

säga inköp av liknande varor eller tjänster under räkenskapsåret som samman-

taget överskrider direktupphandlingsgränsen.  

Av intervjuerna framgår att det sker en dialog med beställaren i samband med 

ovannämnda avstämningstillfälle, där tidigare genomförda direktupphandlingar 

kontrolleras. Kontroller i fakturasystemet uppges även genomföras löpande, 

utöver den halvårsvisa kontrollen av samtliga inköp. Vidare framgår att för-

ändrade inköpsbehov i verksamheten, och därmed en eventuell risk för att 

direktupphandlingsgränsen överskrids, bedöms fångas upp genom en löpande 

och nära kontakt med chefer och medarbetare i bolaget. 

2.4.2 Bedömning  

Utifrån den uppföljande granskningen bedömer lekmannarevisorerna att 

styrelsen har vidtagit åtgärder för att stärka den interna kontrollen av direkt-

upphandlingar. Vi har noterat att bolaget inte genomför några särskilda 

kontroller av inköp av samma slag under räkenskapsåret, vilket skulle kunna 

vara ett förbättringsområde. Den utökade kontrollen av bolagets samtliga inköp 

och den reviderade rutinen för direktupphandlingar, i kombination med den 

kontakt som uppges ske löpande med chefer och medarbetare i verksamheten, 

visar ändå sammantaget på att den interna kontrollen har stärkts. Lekmanna-

revisorerna bedömer därför att rekommendationen har omhändertagits. 

3 Lekmannarevisorernas 
uppdrag och rapportering 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. 

Varje fullmäktige ska enligt kommunallagen 12 kap. 4 § utse förtroendevalda 

revisorer med uppdrag att granska den kommunala verksamheten. Bland dessa 

förtroendevalda revisorer ska även lekmannarevisorer i de kommunalt ägda 

bolagen utses, vilket framgår av kommunallagen 10 kap. 3 §. För delägda bolag 

kan lekmannarevisorer utses av fler än ett fullmäktige. 

Lekmannarevisorerna har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som 

helt eller delvis ägs av kommunen. I Göteborg utses i regel två 

lekmannarevisorer för varje bolag. Revisorerna är oberoende och granskar på 

kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.  

Resultatet av lekmannarevisorernas granskning redovisas i gransknings-

rapporter och granskningsredogörelser. 

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera bolag 

och nämnder. Dessa redovisas löpande under året till kommunfullmäktige i 

revisionsrapporter. 
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Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar den 

granskning som har gjorts i kommunen under det aktuella året. 

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen 

4 Språkbruk och 
revisionstermer 
När revisorerna har genomfört en granskning lämnar de ofta rekommendationer 

till de granskade nämnderna och bolagen. Ibland lämnar de även revisionskritik. 

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. 

Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer 

allvarlig karaktär. Revisionskritik graderas genom begreppen erinran eller 

anmärkning. Anmärkning är allvarligast. När det gäller nämnderna kan en 

anmärkning lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. 

Under kommande år följer revisorerna upp vilka åtgärder som nämnden eller 

bolaget har gjort för att följa revisorernas rekommendationer. 
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1 Sammanfattning 
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs 

i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Årets granskning av bolaget omfattar: 

• grundläggande granskning 

• inköp och upphandling 

• ärendeberedning och beslutsunderlag 

• förebyggande arbete mot oegentligheter 

• uppföljande granskning. 

Granskningen visar att delar av bolagets verksamhet har brister eller 

förbättringsområden som behöver åtgärdas. Därför lämnar vi följande 

rekommendationer: 

1.1 Tabell 1: Sammanställning av 
rekommendationer 

Område Rekommendation 

Grundläggande granskning 

 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att säkerställa att styrelse-

handlingar finns tillgängliga på 

Göteborgs Stads hemsida. 

 

Inköp och upphandling Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att omhänderta de brister 

som har identifierats utifrån 

granskningen samt säkerställa att 

inköps- och upphandlingsarbetet 

bedrivs i enlighet med gällande 

regelverk. 

Ärendeberedning och beslutsunderlag Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att säkerställa följsamhet 

mot Göteborgs Stadshus AB:s 

anvisning för ärendeberedning. 
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Uppföljning av föregående års 

rekommendation 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 

styrelsen att säkerställa följsamhet 

mot stadens riktlinjer för styrning, 

uppföljning och kontroll. 

 

I övrigt bedömer vi att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

har varit tillräcklig. 
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2 Granskning av verksamheten 
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs 

i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen av verksamheten omfattar en grundläggande del, som är en 

översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning samt interna kontroll, 

flera fördjupade granskningar samt uppföljning av tidigare års granskning.  

2.1 Grundläggande granskning 

Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets 

ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande 

följer styrelsens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. 

Granskningen omfattar följande delar: 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges ägardirektiv 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer och direktiv för 

Göteborgs Stads bolag  

• följsamhet mot generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och 

Grefab 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges budget 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning 

• styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 

• beslutsunderlag 

• hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.  

2.1.1 Iakttagelser 

Av fullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår att 

kallelser, styrelsehandlingar och protokoll ska finnas tillgängliga på Göteborgs 

Stads hemsida. Granskningen har visat att det i flera fall förekommer att 

handlingar som har behandlats vid bolagets styrelsesammanträden under året 

saknas på stadens hemsida. Det framgår inte heller om bolaget av sekretesskäl 

har valt att inte tillgängliggöra dessa handlingar på hemsidan.  

Under hösten 2019 har riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ersatts 

av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. Delar av innehållet i riktlinjer 

och direktiv för Göteborgs Stads bolag har förts in i en gemensam mall för 

bolagsspecifika ägardirektiv. Flera av skyldigheterna som tidigare följde av 
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riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, bland annat skyldigheten att 

tillgängliggöra styrelsehandlingar på stadens hemsida, kommer därför framgent 

att framgå av respektive bolags ägardirektiv. Enligt uppgift från stadslednings-

kontoret är planen att även de regionala bolagens ägardirektiv ska revideras 

utifrån den gemensamma strukturen för ägardirektiv. Då flera ägarkommuner 

behöver involveras i denna process ser dock tidsperspektivet och planeringen 

annorlunda ut jämfört med ägardirektiven för stadens helägda bolag. 

Fördjupade granskningar har genomförts av bolagets ärendeberedning och 

beslutsunderlag samt förebyggande arbete mot oegentligheter. Vi har även följt 

upp rekommendationen om att stärka följsamhet mot stadens riktlinje för 

styrning, uppföljning och kontroll som lämnades utifrån föregående års 

granskning. Se granskningarna nedan. 

2.1.2 Bedömning 

Lekmannarevisorernas översiktliga bedömning är att bolaget i huvudsak har en 

tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de 

områden som har omfattats av den grundläggande granskningen.  

Förbättringsområden har identifierats inom granskningen av bolagets 

ärendeberedning och beslutsunderlag samt inom den uppföljande granskningen 

av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Vi hänvisar därför till 

bedömningarna på sidan 15 respektive 23. 

Granskningen har även visat på ett förbättringsområde när gäller att tillgänglig-

göra styrelsehandlingar på stadens hemsida. Vi riktar därför följande 

rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att styrelse-

handlingar finns tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. 

2.2 Inköp och upphandling 

2.2.1 Utgångspunkter i granskningen 

Inköp och upphandling är en viktig del av Göteborgs Stads nämnders och 

bolags verksamheter och är ett område som är känsligt för otillbörlig påverkan. 

Medarbetare med ansvar för uppgifter inom området har därför ett särskilt 

ansvar för att förtroendet för staden upprätthålls.  

Offentlig upphandling regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU 

2016:1145) och Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF 

2016:1146). Lagstiftningen syftar bland annat till att stävja problem med 

otillåtna direktupphandlingar. Om en upphandlande myndighet tecknar avtal 

som i efterhand kan betecknas som otillåten direktupphandling riskerar 

myndigheten att avtalet ogiltigförklaras och att alla prestationer som har 

utväxlats ska återgå. Avtalsparten kan dessutom kräva skadestånd och en 

upphandlings-skadeavgift kan utdömas efter ansökan av Konkurrensverket.  

Page 457 of 656



Granskningsredogörelse 
 

 

 

Stadsrevisionen 8 (26) 

       

 2020-01-16 

Inom stadens verksamheter regleras området också av fullmäktiges riktlinje för 

inköp och upphandling. Enligt riktlinjen är stadens verksamheter skyldiga att 

använda de upphandlade ramavtalen vid inköp som omfattas av befintligt 

ramavtal, och där behovet kan tillgodoses av ramavtalet. Nämnder och styrelser 

ska löpande följa upp följsamhet mot stadens ramavtal och eventuella egna avtal 

samt säkerställa att villkor i avtalen följs under hela avtalsperioden.  

Stadsrevisionen har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av inköp 

och upphandling. Granskningen syftar till att bedöma om:  

• styrelsen följer LOU och LUF, stadens regelverk och eget regelverk 

avseende inköp och upphandling 

• det förekommer otillåtna direktupphandlingar hos styrelsen 

• direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och stadens riktlinjer 

bland annat avseende hur konkurrens tillvaratas och dokumentation 

upprättas 

• styrelsen uppvisar en god följsamhet mot gällande ramavtal 

(stadsgemensamma och verksamhetsspecifika) 

• styrelsen har ändamålsenliga kontrollaktiviteter för att säkerställa 

följsamhet mot gällande regelverk inom området samt för att säkerställa 

följsamhet mot ramavtal 

• inköpsorganisationen är utformad på ett ändamålsenligt sätt avseende 

beställarnas ansvar och befogenheter och om det ges stöd, utbildning 

och information för att genomföra och dokumentera upphandlingar, 

inköp och avrop i enlighet med gällande riktlinjer. 

PwC:s revisionsrapport har skickats till verkställande direktören. Nedan 

sammanfattas granskningsresultatet och våra bedömningar.  

2.2.2 Iakttagelser 

I granskningen konstaterades flera brister i hanteringen av direktupphandlingar, 

i synnerhet vad gäller dokumentationskrav och krav på tillvaratagande av 

konkurrens. Brister har även noterats när det gäller att kontrollera leverantörer 

avseende skatter och avgifter. En otillåten direktupphandling över 

direktupphandlingsgränsen i LUF, som borde ha annonserats i enlighet med 

lagstiftningen, har dessutom noterats i granskningen. Direktupphandlingar av 

varor och tjänster av liknande slag som genomförs i verksamheten under året 

sammanräknas inte för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen för inköp 

av liknande varor och tjänster inte överskrids under året.  

Utifrån stickproven av inköp från ramavtalsleverantörer konstateras att bolaget 

uppvisar en god ramavtalstrohet, det vill säga en god följsamhet till gällande 

ramavtal (stadsgemensamma och verksamhetsspecifika). Tio leverantörer med 

fem fakturor vardera har valts ut för granskningen, som bland annat visar att det 

i samtliga fall har funnits ett giltigt avtal vid inköpet, att avropet har skett på rätt 

sätt i förhållande till avtalet och att fakturerat inköp är i enlighet med avtalet. 

När det gäller inköpsorganisationens utformning framgår av granskningen att 

bolagets upphandlings- och inköpsavdelning har totalt fyra och en halv 

Page 458 of 656



Granskningsredogörelse 
 

 

 

Stadsrevisionen 9 (26) 

       

 2020-01-16 

heltidsanställda. Det omfattar en chef, tre upphandlingsledare och en relativt ny 

halvtidstjänst som inköpscontroller. Cirka 55 chefer och 25 förrådsbeställare har 

rätt att avropa och beställa. För beställarrätt krävs en genomförd utbildning som 

upphandlings- och inköpsavdelningen ansvarar för och som ges vid behov. Det 

pågår för närvarande ett arbete med att revidera bolagets inköpshandbok, som 

kommer att fastställas under 2020. Enligt uppgift kommer den förändrade 

rutinen att innebära färre beställare med krav på så kallat ”inköpskörkort”.  

Inköpsorganisationen anses vara utformad på ett ändamålsenligt sätt. 

2.2.3 Bedömning 

Vår sammantagna bedömning är att styrelsen behöver förbättra sin följsamhet 

mot upphandlingslagstiftningen, stadens regelverk och eget regelverk avseende 

inköp och upphandling. Mot bakgrund av detta lämnar lekmannarevisorerna 

följande rekommendation: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att omhänderta de brister som 

har identifierats utifrån granskningen samt säkerställa att inköps- och 

upphandlingsarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk. 

2.3 Ärendeberedning och beslutsunderlag 

2.3.1 Utgångspunkter i granskningen 

Beredning av ärenden har en central roll i den kommunala förvaltningen och för 

den politiska processen. Ärendeberedningen syftar till att åstadkomma ett 

tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för de beslut som beslutsfattarna står 

inför. Det kräver att styrelsen har tillgång till så pass tillräckliga och genom-

arbetade underlag att besluten kan anses vara välgrundade. Ärenden ska beredas 

i god tid i alla led i beslutsprocessen. De ska hålla god kvalitet och rutiner ska 

vara ett stöd i beslutsfattandet.  

Dåligt beredda ärenden kan leda till beslut som medför oönskade ekonomiska 

och verksamhetsmässiga konsekvenser samt förtroendeskada för den beslutande 

verksamheten och staden som helhet. En bristfällig ärendeberedningsprocess 

kan även innebära att beslut inte är juridiskt korrekta och därmed riskerar 

besluten att upphävas.  

Granskningen har syftat till att bedöma om ärendeberedningsprocessen är 

ändamålsenlig i den meningen att den ger styrelsen goda förutsättningar att fatta 

väl avvägda och kvalitativt underbyggda beslut. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt stick-

prov av tre beslutsärenden. 
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Revisionskriterier i granskningen utgörs av aktiebolagslagen1 där det framgår 

att ”beslut inte får fattas i ett ärende om inte, såvitt möjligt, att: 

1. samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets 

behandling och  

2. fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.”  

Vidare anger fullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll 2 

styrelsens ansvar att lyfta ärenden som innebär antingen en avsevärd förändring 

av verksamheten eller är av principiell art i förhållande till inriktningar, mål och 

uppdrag till kommunfullmäktige för ställningstagande. Styrelsen har också 

ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra när de egna 

besluten och det egna agerandet påverkar andra eller är nödvändigt för att uppnå 

helhetssyn i genomförandet av fullmäktiges inriktningar, mål och uppdrag. 

Resultatet och konsekvenserna av samverkan ska alltid ingå som en del i det 

aktuella beslutsunderlaget. För att kunna ta ansvar för verksamheten och fatta 

nödvändiga beslut ska styrelsen se till att den är tillräckligt informerad.  

Avslutningsvis bedöms granskningens iakttagelser mot Anvisning 

ärendeberedning koncernen Göteborgs Stadshus AB som gäller för samtliga 

hel- och delägda bolag inom koncernen från och med mars 2017. Med fokus på 

ärendeberedning syftar anvisningen till att utveckla ägarstyrningen och 

förtydliga ansvar och roller mellan Stadshus och kommunstyrelsen. 

Ärendeberedning ska genomföras på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på 

alla nivåer i organisationen. Varje nivå ska sträva efter att i beredningen 

”skickliggöra” beslutsfattare på andra nivåer i hierarkin i de frågeställningar 

som ett ärende behandlar. Anvisningen omfattar kvalitetskrav, innehåll, 

processer för olika typer av ärenden, malldokument, grafisk profil och 

tillgänglighetsanpassning med mera. Ärenden av principiell beskaffenhet eller 

av större vikt ägnas särskild uppmärksamhet i anvisningen.  

Beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt ska enligt det 

generella ägardirektivet för Renova AB, Gryaab AB och Grefab föregås av 

ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige). Exempel på 

sådana beslut är strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget 

eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde. Även 

större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller medför 

risk för ägarna ska föregås av kommunfullmäktiges ställningstagande. Enligt 

det generella ägardirektivet ska styrelsen pröva varje ärendes karaktär. Om 

tveksamhet uppstår kring om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars 

större vikt ska sådant ställningstagande inhämtas av kommunfullmäktige. 

                                                   

 

1 Aktiebolagslagen kap 8 § 21 
2 Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll § 19, 20, 21  
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2.3.2 Iakttagelser 

2.3.2.1 Egna rutiner 

Av intervjuerna framgår att bolaget har utgått från och tillämpat Stadshus 

anvisning för ärendeberedning. Den tillhörande ärendemallen har däremot inte 

använts fullt ut. Bakgrunden är att det från bolagets sida har upplevts som 

osäkert om de, som delägda av flera kommuner, ska omfattas av samtliga delar i 

mallen. Bolaget har därför fört dialog med företrädare för Stadshus om i vilken 

utsträckning de ska beröras av ärendemallen. Utifrån denna dialog, som inte 

finns dokumenterad, har bolaget kommit fram till att avvakta ett eventuellt 

tillämpande av mallen.  

Granskningen har visat att bolaget har tagit fram en egen ärendemall som består 

av ett antal rubriker. Den gäller för både Renova AB och dotterbolaget Renova 

Miljö AB, men olika logotyper används beroende på vilket bolag som ärendet 

avser. Det finns en tillhörande beskrivning över vilken information som ska 

framgå under respektive rubrik. Ärendemallen reviderades, enligt uppgift från 

bolaget, senast 2018, alltså efter att Stadshus anvisning började gälla.  

Vi har noterat att bolagets ärendemall är snarlik den som följer av Stadshus 

anvisning. Av rubrikerna framgår exempelvis att ärendet ska beskriva den 

ekonomiska påverkan för bolaget och belysas utifrån ett antal perspektiv. 

Vi har noterat att styrelsen inte har antagit ärendemallen, eller någon egen 

anvisning för ärendeberedning, jämte den från Stadshus.   

2.3.2.2 Processen 

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen genomföra minst sex ordinarie 

sammanträden per år, utöver det konstituerande sammanträdet. Sammanträdena 

förbereds av ordförande som bestämmer förslag till dagordning och av verk-

ställande direktören som tar fram skriftligt beslutsunderlag. 

I styrelsens instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verk-

ställande direktören anges att verkställande direktörens praktiska uppgifter 

bland annat består av att: 

• i samråd med styrelsens arbetsutskott förbereda styrelsens 

sammanträden och att upprätta beslutsunderlag och förslag till beslut 

• vara föredragande vid styrelsens sammanträden 

• verkställa styrelsens beslut. 

Av intervjuerna framgår att styrelsens ärenden huvudsakligen delas upp i två 

ärendetyper: informationsärenden och beslutsärenden. Investeringsbeslut 

föregås i regel av ett informationsärende innan beslut tas. Investeringar prövas 

och beslutas separat men utgår från bolagets övergripande investeringsplan. 

Beslutade investeringar följs upp av styrelsen två gånger per år. 

Ett ärende som inte initieras internt inkommer normalt via förvaltnings-

brevlådan. Registratorn fördelar därefter ärendet på en ansvarig handläggare. 
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Vd-assistenten utgör ett stöd till ansvarig handläggare under beredningen av 

ärendet. När beredningen är färdig säkerställer vd-assistenten att allt material 

finns tillgängligt i ärendet och att det i övrigt är komplett. Verkställande 

direktören och vd-assistenten går igenom materialet innan det skickas ut till 

ledamöterna i styrelsens arbetsutskott samt föreslår agenda för sammanträdet.  

Bolagsjuristen, tillika styrelsesekreterare vid styrelsesammanträdena, läser 

igenom styrelsehandlingarna ungefär en vecka innan arbetsutskottets samman-

träde. Vid denna tid har handlingarna dock redan skickats ut till ledamöterna. 

Verkställande direktören föredrar även muntligen, på övergripande nivå, de 

ärenden som ska behandlas av styrelsen för strategiledningsgruppen. Strategi-

ledningen är koncernens strategiska forum och består, utöver verkställande 

direktören, av affärsområdescheferna, HR-chefen, ekonomichefen samt 

cheferna för it/projekt, kommunikation respektive juridik och kvalitet. 

Verkställande direktören går inte igenom styrelsehandlingarna i detalj under 

föredragningen. 

Vi har noterat att bolagets ärendeberedningsprocess inte finns dokumenterad. 

2.3.2.3 Stickprovsgranskningen 

Vi har granskat tre beslutsärenden som styrelsen har behandlat under 2018–

2019 och som vi har bedömt som väsentliga för verksamheten. För att få en bra 

variation av ärenden har ett investeringsärende, ett remissärende och ett ärende 

som avser försäljning av en fastighet valts ut: Utveckling av kontorsmiljön 

Holmen, Remiss A2030 samt Försäljning av Ringön. 

Vi har begärt att få ta del av allt beslutsunderlag som styrelsen har haft tillgång 

till under behandlingen av de granskade beslutsärendena. Två av ärendena har 

föregåtts av ett eller flera besluts- och/eller informationsärenden vid tidigare 

styrelsesammanträden. Protokoll och eventuella handlingar från tidigare 

sammanträden har därför omfattats av granskningen.  

Stickprov 1: Utveckling av kontorsmiljön Holmen 

Ärendet avser en reinvestering i kontorsmiljön på Renovas huvudkontor på 

Holmen. En oenig styrelse beslutade den 27 november 2018 att uppdra till 

verkställande direktören att genomföra lokalförändringsinvesteringen till ett 

maximalt belopp som finns preciserat i beslutet. Vid det förgående samman-

trädet, den 25 oktober 2018, informerade verkställande direktören om statusen 

på det förslag som förbereddes.  

Vi har noterat att investeringsbeslutet ryms inom ramen för den investerings-

budget för 2019 som styrelsen fastställde vid samma sammanträde den 27 

november 2018 och där den specifika investeringen framgår. 
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Stickprov 2: Remiss A2030 

Styrelsen beslutade den 23 september 2019 att godkänna bolagets förslag till 

remissvar gällande Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till regional 

avfallsplan för perioden 2021–2030 (A2030). Den föreslås ersätta den gällande 

avfallsplanen som sträcker sig till 2020. 

Göteborgsregionens kommunalförbund har skickat remissförslaget till kretslopp 

och vattennämnden, som ansvarar för Göteborgs Stads övergripande 

samordning vid framtagandet av den nya avfallsplanen. Kretslopp och vatten-

nämnden samordnade även det interna remissförfarandet inom Göteborgs Stad, 

vilket vi har noterat skedde i enlighet med fullmäktiges riktlinjer för kommun-

styrelsens remittering. Kretslopp och vattennämnden beslutade den 27 maj 2019 

att remittera förslaget till Göteborgs Stads nämnder och styrelser samt externa 

intressenter med svar senast den 30 september. 

Stickprov 3: Försäljning av Ringön 

Styrelsen beslutade den 24 maj 2019 att godkänna en försäljning av en fastighet 

på Ringön, till en intressent inom Göteborgs Stad. Styrelsen uppdrog till verk-

ställande direktören och firmatecknarna att slutföra affären och förhandla fram 

de slutliga formuleringarna i de punkter som återstår i avtalet och som främst 

berör miljöskulden. Styrelsen beslutade vidare att försäljningen inte är av 

principiell karaktär, utifrån den avstämning som har skett med ägarrådet. 

Slutligen beslutade styrelsen att ge verkställande direktören i uppdrag att, i 

samband med försäljningen, bevaka och säkerställa att dotterbolaget Renova 

Miljö AB tecknar hyresavtal i enlighet med utsända handlingar. Bakgrunden till 

detta uppdrag är att dotterbolaget avser att hyra en del av fastigheten av den nya 

ägaren. 

Granskningen har visat att styrelsen den 1 oktober 2013 beslutade att ge den 

dåvarande verkställande direktören i uppdrag att förbereda en försäljning av 

fastigheten till en intressent inom Göteborgs Stad, under förutsättning att 

försäljningen sker till marknadsmässigt pris. Vi har även noterat att bolags-

stämman den 13 mars 2014 har godkänt den framtida fastighetsförsäljningen, 

under förutsättning att försäljningen sker till marknadsmässigt pris. Bakgrunden 

är att stämman enligt bolagsordningen måste godkänna försäljningar som 

överstiger ett visst belopp.  

Vi har noterat att styrelsen vid totalt tre sammanträden under perioden 2017–

2019 har fått information från den nuvarande verkställande direktören om 

statusen i ärendet, innan beslutet fattades. Information har lämnats vid styrelse-

sammanträdena den 27 oktober 2017, den 25 oktober 2018 samt den 23 april 

2019. Verkställande direktören har även vid sammanträdet den 23 september 

2019 informerat styrelsen om att fastighetsförsäljningen har slutförts.  

Tjänsteutlåtanden saknas eller följer inte strukturkraven 

Av Stadshus anvisning för ärendeberedning framgår att ett beslutsunderlag 

strukturellt ska innehålla särskilda rubriker såsom ”Förslag till beslut” och 

”Sammanfattning”. Beslutsunderlaget ska även belysas utifrån ett flertal olika 
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perspektiv, bland annat jämställdhet och miljö. De ekonomiska konsekvenserna 

som ett beslut medför ska särskilt beskrivas. Av den tillhörande ärendemallen 

framgår att det i vissa situationer bör beskrivas vilken ekonomisk konsekvens 

som följer av att inte fatta ett beslut. 

Vår granskning har visat att det i ärendena ”Remiss A2030” och ”Försäljning av 

Ringön” saknas tjänsteutlåtanden i beslutsunderlagen. I ärendet ”Utveckling av 

kontorsmiljön Holmen” finns ett tjänsteutlåtande, men det följer inte struktur-

kraven i anvisningen fullt ut, varken sett till rubriker eller innehåll. Det saknas 

exempelvis belysningar av de olika perspektiven. Vi har noterat att tjänste-

utlåtandet inte heller följer strukturen i bolagets egna ärendemall. 

Av intervjuerna framgår att det normalt sett inte brukar tas fram ett separat 

tjänsteutlåtande vid remissvar. Vi har dock noterat att det inte framgår av 

Stadshus anvisning för ärendeberedning att remissärenden ska undantas från 

kravet på att beslutsunderlag strukturellt ska innehålla ett antal obligatoriska 

rubriker med tillhörande information. 

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna har granskningen visat att det i 

alla tre ärenden saknas en särskild rubrik där dessa beskrivs. För ärendena 

”Remiss A2030” och ”Försäljning av Ringön” följer detta naturligt eftersom 

tjänsteutlåtanden alltså saknas helt. Av remissärendet framgår till viss del 

ekonomiska aspekter av den utställda avfallsplanen, men det saknas renodlade 

konsekvensbeskrivningar kring vad förslaget skulle innebära för bolaget 

ekonomiskt (om det bedöms ha någon påverkan).  

Av beslutsunderlaget till ärendet ”Utveckling av kontorsmiljön Holmen” 

framgår investeringskostnaden, den bedömda avskrivningstiden och kalkyl-

räntan för investeringen. Det framgår även att investeringen innebär en årlig 

tillkommande kapitalkostnad, som belastar organisationen fördelat på hur 

mycket yta som disponeras av respektive del av denna. Vi har noterat att det i 

övrigt inte framgår någon ekonomisk konsekvensbeskrivning, exempelvis om 

en utebliven investering riskerar att medföra andra kostnader för bolaget. 

Det är svårt att läsa ärendena självständigt 

Av Stadshus anvisning för ärendeberedning framgår att ett enskilt ärende ska 

vara komplett i bemärkelsen att historik, sammanhang och bakgrund som krävs 

för beslut ska ges i det aktuella ärendet. Vidare framgår att ett beslutsunderlag 

ska kunna läsas ”självständigt”.  

Av ärendet ”Utveckling av kontorsmiljön Holmen” framgår bakgrund och 

historik till behovet av investeringen. Ärendet kan därför läsas självständigt 

utifrån den aspekten. Informationen är dock mycket kortfattad, och det framgår 

inte tydligt varför bolaget har landat i det förslag som styrelsen hade att besluta 

om. Det framgår däremot vilken målbild, gällande utformningen av de framtida 

lokalerna, som har legat till grund för utredningsarbetet. Av beslutsunderlaget 

framgår inte heller att verkställande direktören vid det föregående sammanträdet 

informerade styrelsen om ombyggnadsplanerna. Det är därmed svårt att utläsa 
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på vilket sätt styrelsen har involverats i ärendeberedningen, vilket påverkar 

möjligheten att kunna läsa ärendet självständigt. 

När det gäller ärendet ”Remiss A2030” har vi noterat att historik, bakgrund och 

sammanhang gällande såväl den regionala avfallsplanen som remissförfarandet 

inte beskrivs på ett tydligt sätt. Det framgår till exempel inte tydligt hur remiss-

förfarandet har hanterats och samordnats inom Göteborgs Stad. Av protokollet 

framgår att verkställande direktören informerade styrelsen om att representanter 

från bolaget har varit delaktiga i arbetet med att ta fram förslaget. Detta framgår 

dock inte av själva beslutsunderlaget. 

Granskningen har visat att ärendet ”Försäljning av Ringön” inte är möjligt att 

läsa självständigt. Detta dels eftersom det saknas ett tjänsteutlåtande eller mot-

svarande utöver köpeavtalet och hyresavtalet. Dels eftersom ärendets historik 

och bakgrund inte framgår av beslutsunderlaget, vilket gör att ärendets tidigare 

beredning inte går att följa. Det framgår därmed inte av beslutsunderlaget att 

ärendet initierades 2013 och att den dåvarande styrelsen och bolagsstämman har 

villkorat en framtida försäljning med att den sker till marknadsmässigt pris.  

Av köpeavtalet framgår att köparen har genomfört en så kallad due diligence, en 

form av besiktning avseende fastighetens skick etcetera. Vi har dock noterat att 

det i beslutsunderlaget till styrelsen inte har bifogats eller hänvisas till en 

oberoende värdering av fastigheten eller motsvarande, i syfte att visa att kravet 

på att försäljningen sker till marknadsmässigt pris har uppfyllts. 

Det saknas bedömningar av ärendenas principiella beskaffenhet 

Det framgår av Stadshus anvisning för ärendeberedning att ett ärende alltid, 

under egen rubrik, ska innehålla en bedömning av ärendets principiella 

beskaffenhet med motiv till bedömningen. Det framgår även av det generella 

ägardirektivet att styrelsen ska pröva varje ärendes karaktär, i syfte att säker-

ställa att kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas i ärenden som är av 

principiell beskaffenhet eller annars större vikt. 

Granskningen har visat att det inte framgår av beslutsunderlaget i något av de 

tre ärendena, under egen rubrik eller någon annanstans, att en bedömning av 

ärendets principiella beskaffenhet har gjorts. När det gäller ärendet ”Försäljning 

av Ringön” framgår dock av styrelseprotokollen från både informationsärendet 

den 23 april 2019 och beslutsärendet den 24 maj 2019 att ägarrådet har bedömt 

att ärendet inte är av principiell beskaffenhet. Styrelsen har, som tidigare 

nämnts, utifrån ägarrådets bedömning beslutat att ärendet inte ska anses vara av 

principiell beskaffenhet. Vi har dock noterat att ägarrådets bedömning alltså inte 

finns med eller hänvisas till i beslutsunderlaget.  

2.3.3 Bedömning  

Syftet med granskningen har varit att bedöma om ärendeberedningsprocessen är 

ändamålsenlig i den meningen att den ger styrelsen goda förutsättningar att fatta 

väl avvägda och kvalitativt underbyggda beslut. 

Page 465 of 656



Granskningsredogörelse 
 

 

 

Stadsrevisionen 16 (26) 

       

 2020-01-16 

Lekmannarevisorerna vill inledningsvis lyfta fram att vi inte har funnit något 

skäl till att anvisningen och/eller ärendemallen från Stadshus inte skulle gälla 

för de delägda bolagen. Det kan förvisso noteras att det i anvisningen framgår 

att ett enskilt bolag i sin verksamhet ska samverka med stadens övriga nämnder 

och bolagsstyrelser i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett 

så kallat hela-staden-perspektiv. Detta kan riskera att leda till målkonflikter för 

delägda bolag, som verkar på uppdrag av flera kommuner. Denna formulering 

har dock inte någon bäring på själva ärendemallen. Vi bedömer att bolaget 

omfattas av anvisningen i sin helhet. 

Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att kvaliteten på styrelsens besluts-

underlag inte är tillräckligt god. De beslutsärenden som har granskats bedöms, i 

varierande utsträckning, sakna tillräcklig historik, sammanhang och bakgrund 

för att vara kompletta och kunna läsas självständigt. Ärendestrukturen och 

rubrikerna i Stadshus anvisning för ärendeberedning har inte tillämpats, vilket 

ytterst riskerar att leda till att styrelsen inte får den information som krävs för att 

kunna fatta bra och sakligt underbyggda beslut.  

Mot bakgrund av den förbättringspotential som vi har lyft och med syfte att se 

till att styrelsen har goda förutsättningar för att fatta väl avvägda och kvalitativt 

underbyggda beslut lämnar vi följande rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning. 

2.4 Förebyggande arbete mot oegentligheter 

2.4.1 Utgångspunkter i granskningen 

Lekmannarevisorerna har granskat bolagets förebyggande arbete mot 

oegentligheter. Syftet har varit att bedöma om bolaget har rutiner och bedriver 

ett systematiskt arbete för hantering av överlappande intressesfärer såsom jäv, 

bisysslor och närståendetransaktioner. Beträffande begreppet oegentligheter är 

det ett övergripande begrepp för en vid grupp av oönskade beteenden som även 

inbegriper korruption och förtroendeskadliga ageranden som exempelvis 

avsiktliga eller oavsiktliga fel i beslutsfattande och myndighetsutövning.3 

Offentlig verksamhet bygger på förtroende som ställer höga krav på hantering 

av inköp, ersättningar, jävsituationer och bisysslor. Arbetet med inköp från 

leverantörer och fördelning av ersättningar/bidrag till företag, föreningar och 

enskilda lyder under regeringsformens, förvaltningslagens och kommunallagens 

krav på jävshantering, transparens, saklighet och opartiskhet. 

                                                   

 

3 ESV 2016:24 Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i 

arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter”  
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Enligt fullmäktiges riktlinje för inköp och upphandling är inköp och 

upphandlingsverksamhet ett område som är känsligt för otillbörlig påverkan. 

Medarbetare eller andra som ansvarar för uppgifter inom området har därför ett 

särskilt ansvar för att förtroendet för staden upprätthålls. 4 Av fullmäktiges 

riktlinje till policyn mot mutor för Göteborgs Stad anges också att det är viktigt 

att observera att personer som arbetar med upphandling verkar inom 

verksamheter som är extra integritetskänsliga och att dessa personer förutsätts 

handla därefter. 5 

Av riktlinjen till policyn mot mutor anges angående jävsliknande förhållanden 

att grundläggande för stadens tjänsteutövning är att den ska vara saklig och 

objektiv. Tjänsteutövningen ska därför inte påverkas och låta sig styras av 

ovidkommande hänsyn till släktingar, vänner eller andra privata relationer och 

intressen såsom exempelvis bisysslor av såväl konkurrerande som förtroende-

skadlig karaktär.  

Bolagets systematiska arbete med intern kontroll är härvidlag A och O vid 

arbetet mot oegentligheter. Att förebygga, upptäcka och hantera såväl risken för 

som faktiska oegentligheter är viktiga uppgifter för verksamheterna. Brister 

bolaget i det arbetet kan förtroendet för den kommunala verksamheten 

påverkas. En annan risk är också risk för upphandlingsrättsliga sanktioner om 

brister i kraven på likabehandling och transparens skulle uppstå.  

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier av rutiner 

och annan relevant dokumentation som berör arbetet mot oegentligheter.  

Revisionskriterier för granskningen har bland annat hämtats från fullmäktiges 

policy och riktlinje mot mutor samt riktlinje för inköp och upphandling. 

2.4.2 Iakttagelser 

2.4.2.1 Bolaget har övergripande ramverk för att förebygga oegentligheter 

Granskningen har visat att bolaget, jämte fullmäktiges policy och riktlinje mot 

mutor och riktlinje för inköp och upphandling, har tagit fram egna styrande 

dokument som berör arbetet mot oegentligheter.  

Vi har noterat att en uppförandekod, som är vägledande för hur koncernens 

anställda ska uppträda, har tagits fram. Den tydliggör värderingar och beskriver 

de krav som ställs på medarbetare och andra som koncernen samarbetar med. 

Till viss del ställs samma krav på leverantörer, kunder och övriga samarbets-

partners som på de anställda inom koncernen. Uppförandekoden är uppdelad i 

olika områden. Det förebyggande arbetet mot oegentligheter berörs framför allt 

inom området ”Sunda affärer”. Där framgår bland annat att koncernen ska agera 

                                                   

 

4 GKF Handling 2016 nr 19 Policy för upphandling och inköp protokoll 2016-02-25 
5 GKF Handling 2012 nr 77 Riktlinje till policyn mot mutor för Göteborgs Stad protokoll 2012-05-31 
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ansvarsfullt och etiskt i alla sina relationer. Olika former av korruption, mutor 

eller bestickning accepteras inte. Vidare framgår att koncernens anställda ska: 

• hålla isär privata intressen eller relationer med arbete och affärer 

• vara extra försiktiga i samband med inköp och upphandling 

• fundera på om det som görs skulle tåla granskning av andra.  

De anställda ska enligt uppförandekoden exempelvis inte göra affärer med när-

stående eller ta emot gåva eller representationsmåltid som riskerar att uppfattas 

som muta eller bestickning. Det framgår av intervjuerna att alla anställda samt 

styrelsen ska skriva under att de har tagit del av koden. Nya medarbetare skriver 

under detta i anställningsavtalet.  

Granskningen har visat att det har bedrivits ett arbete för att göra uppförande-

koden känd i verksamheten. Bland annat genom ett kompletterande ”kortspel” 

som har använts i samband med arbetsplatsträffar. 

När det gäller hantering och utredning av misstänkta oegentligheter har rutinen 

”Bedrägerier och oegentligheter” tagits fram. Rutinen innehåller instruktioner 

för hur misstänkta oegentligheter ska anmälas och beskriver den interna roll- 

och ansvarsfördelningen. Med oegentligheter avses, enligt rutinen, när en 

medarbetare handlar eller begår en gärning som utgör bedrägeri, korruption 

eller innebär en överträdelse av lag, förordning, bestämmelse, avtal eller interna 

riktlinjer. Även medvetet felaktiga redovisningstransaktioner som påverkar de 

finansiella rapporterna hör till oegentligheter. Handlingen ska ha skett av 

oaktsamhet eller uppsåt och medföra att bolaget har anledning att ifrågasätta 

förtroendet för medarbetaren. Handlingen ska även medföra att det föreligger 

risk för att bolagets egendom eller varumärke skadas. Rutinen kompletterar den 

stadsgemensamma visselblåsarfunktionen för rapportering av oegentligheter. 

Rutinen ses över årligen och fastställs av verkställande direktören. 

Granskningen har även visat att bolaget har tagit fram en särskild rutin för 

hantering av eventuella erbjudanden eller gåvor som skickas till medarbetare. 

Enligt rutinen ska den som befarar att ett erbjudande eller en gåva inte är 

förenlig med uppförandekoden, fullmäktiges riktlinje mot mutor eller lag-

stiftningen omgående avvisa och skicka tillbaka gåvan tillsammans med ett 

följebrev. Följebrevet ska diarieföras och närmaste chef ska informeras. Rutinen 

anger att om detta inte är genomförbart, eller om medarbetaren inte kan bedöma 

om gåvan strider mot ovanstående, ska närmaste chef alternativt avdelningen 

för juridik och kvalitet informeras för att avgöra hanteringen. 

2.4.2.2 Bolaget har rutiner för bisysslor och jäv 

I förvaltningslagen, kommunallagen och aktiebolagslagen finns regler som talar 

om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett 

ärende att opartiskheten kan ifrågasättas, det vill säga när denne är jävig. Syftet 

med jävsbestämmelserna är att trygga en opartisk behandling av ärenden och ett 

förtroende för att beslutsfattande sköts klanderfritt. 

Granskningen har visat att bolaget har tagit fram en anvisning för hantering av 

bisysslor och jäv. Den ses över årligen och har fastställs av HR-chefen. Det 
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framgår av anvisningen att de förhållningssätt och regler som råder på 

arbetsplatsen gällande bisysslor och jäv huvudsakligen regleras i tecknade 

kollektivavtal och anställningsavtal. Anvisningen beskriver även hur bolaget 

informerar och följer upp efterlevnaden av reglerna. Bisysslor som 

arbetsgivaren kan förbjuda faller inom tre kategorier: arbetshindrande, 

konkurrerande och förtroendeskadliga. 

När det gäller jäv framgår att anställda i kommunala bolag har ett särskilt ansvar 

att agera opartiskt och vara objektiva. En jävsituation kan till exempel föreligga 

om den som handlägger ett ärende är vän eller ovän med någon som är part i 

ärendet eller engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke kan uppkomma 

att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. Det framgår även 

att varje arbetstagare har ett eget ansvar för att fortlöpande reflektera över om 

det kan finnas en jävsituation och att cheferna ska verka för ett öppet klimat där 

frågor som rör jäv enkelt kan diskuteras på arbetsplatsen. 

När det gäller rutiner för att hantera bisysslor och jäv framgår vidare att frågan 

om den enskilde har en bisyssla ska ställas i samband med rekryterings-

förfarandet. Närmaste chef ska årligen, i samband med utvecklingssamtalet, 

fråga om den anställde har någon bisyssla. Reglerna om bisysslor och jäv och 

hur det hanteras ska behandlas regelbundet i samband med en arbetsplatsträff.  

Verkställande direktör eller affärsområdeschef har enligt delegations-

förteckningen rätt att fatta beslut om att förbjuda bisyssla. För förbud som avser 

arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor föreligger förhandlingsskyldighet 

i enlighet med § 11 i medbestämmandelagen. Beslut om att förbjuda förtroende-

skadliga bisysslor behöver inte föregås av sådan förhandling.  

Information om såväl godkända som förbjudna bisysslor ska enligt anvisningen 

lämnas till HR-avdelningen som ansvarar för att tillhandahålla en samman-

ställning över alla anmälda och avanmälda bisysslor, och lägga in dem i 

respektive personalakt. Granskningen har dock visat att det inte har rapporterats 

in några anmälningar av bisysslor eller avanmälda bisysslor till HR-avdelningen 

varför någon sådan sammanställning inte finns tillgänglig. HR-chefen bedömer 

därför att cheferna behöver påminnas om rutinen, så att de bisysslor som fram-

kommer under de årliga utvecklingssamtalen även sammanställs. 

Av intervjuerna framgår att det är mycket ovanligt att bisysslor förbjuds. När 

det gäller godkännande av bisysslor har vi noterat att det inte tillämpas någon 

form av tvåhandsprincip. Det vill säga att ytterligare en person utöver chefen till 

den som bisysslan avser ska godkänna bisysslan.  

2.4.2.3 Det genomförs inga särskilda kontroller av närståendetransaktioner 

Vi har noterat att det inte genomförs några särskilda kontroller eller liknande 

inom bolaget i syfte att förhindra närståendetransaktioner och andra 

jävsituationer vid inköp från, och utbetalningar till, leverantörer. Det sker 

exempelvis ingen sammanställning över eventuella närståenderelationer som 

tjänstepersoner med en viss inköpsdelegation har med företag som bolaget 

handlar med eller skulle kunna tänkas handla med. Av intervjuerna framgår att 
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bolaget har tillgång till system som möjliggör automatiserade kontroller av 

närståendetransaktioner idag, men att dessa inte används. 

Ett angränsande område där det kan finnas risk för oegentligheter är inköp 

utanför ramavtal. Inköps- och upphandlingschefen uppger att inköp som skett 

utanför ramavtal sammanställs i en särskild excel-fil. Utifrån denna samman-

ställning kontrolleras bland annat dokumentation av direktupphandlingar. En 

separat granskning av bolagets inköps- och upphandlingsverksamhet har 

genomförts under året. För iakttagelser och bedömningar gällande bolagets 

ramavtalstrohet etcetera hänvisas till denna granskning. 

Granskningen har visat att bolaget för närvarande arbetar med att revidera sin 

inköpshandbok. Ambitionen är enligt inköps- och upphandlingschefen att 

antalet beställare ska minska. 

2.4.2.4 Funktioner för att arbeta förebyggande mot oegentligheter 

Bolaget har inga särskilt utpekade funktioner eller resurser för att arbeta före-

byggande mot oegentligheter. Av intervjuerna framgår att ansvaret till stor del 

finns hos cheferna i linjeorganisationen. Även flera högre chefer och andra 

nyckelfunktioner såsom HR-chef, ekonomichef, inköps- och upphandlingschef 

och bolagsjurist involveras i såväl det förebyggande arbetet som i hanteringen 

av misstänkta och konstaterade fall av oegentligheter. Detta uppges ingå som en 

del i deras ordinarie arbetsuppgifter.  

Granskningen har visat att bolagsjuristen, som ett led i arbetet med att 

kompetensutveckla cheferna inom oegentlighetsområdet, har genomfört 

utbildningar på temat i samband med koncernens ledarforum. 

2.4.3 Bedömning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolaget har rutiner och 

bedriver ett systematiskt arbete för hantering av överlappande intressesfärer 

såsom jäv, bisysslor och närståendetransaktioner.  

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget har arbetat aktivt och genomfört 

relevanta aktiviteter i syfte att förebygga oegentligheter i verksamheten. De 

styrande dokumenten som har tagits fram och som berör hantering av jäv, 

bisysslor och oegentligheter hålls uppdaterade genom att de ses över och fast-

ställs årligen, vilket vi bedömer som positivt. Vi har samtidigt noterat att det 

inte sker något systematiskt arbete för att förebygga närståendetransaktioner. 

Det framgår å andra sidan av uppförandekoden, som samtliga anställda skriver 

under, att det inte är tillåtet att göra affärer med närstående. Vi bedömer därför 

att bolaget är medveten om, och har arbetat förebyggande för att förhindra, 

risken för att närståendetransaktioner sker. Bolaget bedöms ha arbetat särskilt 

aktivt för att just uppförandekoden ska göras känd bland medarbetarna. 

Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolaget har ändamålsenliga 

rutiner och tillräcklig intern styrning och kontroll vad gäller att organisera ett 

förebyggande arbete mot oegentligheter. 
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2.5 Uppföljning av systemet för styrning, 
uppföljning och kontroll 

Lekmannarevisorerna granskade 2018 systemet för styrning, uppföljning och 

kontroll. Vi bedömde att styrelsens och den verkställande direktörens interna 

styrning och kontroll i några delar inte var ändamålsenlig och tillräcklig samt 

avvek mot gällande riktlinjer. Utifrån granskningen bedömde vi att arbetet 

kunde förbättras inom följande områden:  

• Det var svårt att tolka resultatet samt utläsa vilka slutsatser som drogs 

av kontrollerna i den interna kontrollplanen varför det var svårt att 

verifiera om de riskreducerande åtgärderna/kontrollaktiviteterna hade 

fungerat på ett tillfredsställande sätt.  

• I årsrapporten för 2017 lämnades inte någon bedömning om systemet 

för styrning, uppföljning och kontroll fungerade på ett betryggande sätt. 

Utöver dessa förbättringsområden noterade vi att det i bolagets ”Anvisning för 

intern styrning, uppföljning och kontroll” (fastställd av styrelsen den 25 oktober 

2018) saknades information om styrelsens årliga utvärdering av systemet. Vi 

noterade även, utifrån dokumentationen av utförda stickprov, att sambanden 

mellan risk och utförd kontroll i den interna kontrollplanen behövde 

tydliggöras. 

Granskningen resulterade i att vi riktade följande rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom intervjuer, dokumentstudier samt 

stickprov av två kontroller i den interna kontrollplanen för 2019. 

2.5.1 Iakttagelser 

Den uppföljande granskningen har visat att bolagets ”Anvisning för intern 

styrning, uppföljning och kontroll” har reviderats under året och att det numera 

framgår att styrelsen årligen ska utvärdera systemet för intern styrning och 

kontroll samt att bedömningen genomförs och dokumenteras i den stads-

gemensamma bedömningsmallen. 

Granskningen har visat att styrelsen den 23 oktober 2019 deltog i en workshop 

där ett arbete med att utvärdera systemet för styrning, uppföljning och kontroll 

genomfördes. Den genomförda utvärderingen behandlades därefter av styrelsen 

vid sammanträdet den 25 november 2019.  

Vi har noterat att det i årsrapporten för 2018 framgår att styrelsen, vilket 

lekmannarevisorerna uppmärksammade under föregående års granskning, har 

missat att genomföra en utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och 

kontroll. Av intervjuer med bolagets kvalitetsansvarig framgår att en 

bedömning av om systemet har fungerat på betryggande sätt, med utgångspunkt 

i styrelsens utvärdering, kommer att lämnas från och med årsrapporten för 2019. 
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2.5.1.1 Intern kontrollplan 

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska 

innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande 

verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. 

Den interna kontrollplanen ska bygga på den samlade riskbilden och fungera 

som övervakningsplan. Genom att ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov 

komma med förbättringsförslag (nya åtgärder) ges en bild av om de åtgärder 

som införts/beslutats har fungerat som det var tänkt.   

Vi har noterat att det i den interna kontrollplanen för 2019 inte framgår, eller är 

svårt att tyda, vilka faktiska aktiviteter som är kopplade till de beslutade 

kontrollerna. Det vill säga hur kontrollerna i praktiken ska genomföras för att 

kunna verifiera om införda, riskreducerande åtgärder har fått avsedd effekt.  

Granskningen har visat att styrelsen den 25 november 2019 har fastställt den 

interna kontrollplanen för 2020. Vi har noterat att det i den nya interna 

kontrollplanen överlag går att särskilja åtgärder och kontroller på ett tydligare 

sätt och att det tydligare framgår vad kontrollerna består av. Vi har samtidigt 

noterat att den interna kontrollplanen i stor utsträckning utgår från konstaterade 

brister snarare än identifierade risker. En risk kan beskrivas som en möjlig 

händelse som ännu inte har inträffat. En brist är något som redan har inträffat. 

Åtgärd för en risk bidrar till minskad sannolikhet för att risken inträffar 

och/eller (om risken ändå inträffar) att konsekvensen mildras. Åtgärd för en 

brist bidrar till att reparera en redan inträffad risk. En risk kan formuleras 

utifrån en konstaterad brist men det är risken som ska hanteras (exempelvis att 

bristen uppstår igen eller att konsekvensen förvärras). Riskhantering handlar 

alltså om att ligga steget före.  

2.5.1.2 Stickprovsgranskningen 

I granskningen har vi tittat särskilt på två kontroller i den interna kontrollplanen 

för 2019, som styrelsen har beslutat om i syfte att verifiera att de åtgärder som 

har vidtagits är effektiva. Våra stickprov avser följande kontroller: ökad 

sortering (inom området/processen materialhantering) och antalet 

nyckelpersoner (inom området/processen kompetensförsörjning). Inom 

området/processen materialhantering beskrivs risken som att ökade 

avfallsmängder kan medföra brist på anläggningskapacitet, vilket kan leda till 

svårigheter att klara uppdraget. Risken inom området/processen 

”Kompetensförsörjning” beskrivs som att det finns ett stort beroende av 

nyckelpersoner samt problem att rekrytera vissa yrkesgrupper, vilket kan leda 

till svårigheter att klara uppdraget. 

Vi har begärt att få ta del av all tillgänglig dokumentation/rapportering som 

avser genomförandet av de två kontrollerna. Granskningen har visat att 

dokumentationen av hur kontrollerna har genomförts och vilken effekt som 

granskade riskreducerande åtgärder har lett till är mycket begränsad. Den 

dokumentation som finns tillgänglig består huvudsakligen av styrelsens upp-

följning av den interna kontrollplanen för 2019, som fastställdes den 23 

september 2019. För varje område/process finns även viss kompletterande 
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dokumentation som har sammanställts inom ramen för bolagets uppföljning av 

den interna kontrollplanen. Dokumentation har dock inte utgjort underlag till 

styrelsens beslut. 

När det gäller kontrollen av ökad sortering framgår av bolagets uppföljning av 

intern kontrollplanen för 2019 att aktiviteter för utökad materialåtervinning och 

sortering pågår och kommer att fortsätta under 2020. Vi har noterat att det inte 

framgår vilka aktiviteter som pågår eller vilken effekt som dessa har lett till, 

eller förväntas leda till. Av den kompletterande dokumentationen framgår 

enbart var arbetet med bland annat tillståndsprocesser och investeringar 

dokumenteras digitalt hos bolaget. 

Gällande kontrollen ”Antalet nyckelpersoner” framgår av bolagets uppföljning 

av den interna kontrollplanen för 2019 att koncernens fokus inom kompetens-

försörjning är att bredda rekryteringen till vissa yrkesgrupper med nya sätt att 

rekrytera. Arbetet uppges pågå och genomföras med goda resultat för framför 

allt gruppen miljöarbetare. Det framgår att insatser är gjorda gällande fordons-

verkstaden och elverkstaden, att resultatet ännu inte är mätbart och att en ”back 

up-plan” för nyckelpersoner är påbörjad och ska fortsätta under 2020.  

Vi har noterat att det inte framgår vad arbetet med breddad rekrytering och 

utökade arbetssätt består av, vilka resultat som har uppnåtts, på vilket sätt 

gruppen miljöarbetare sticker ut eller vilka insatser som har genomförts när det 

gäller fordonsverkstaden och elverkstaden. Det beskrivs inte heller på vilket sätt 

arbetet med en ”back up-plan” för nyckelpersoner bedrivs, vilka som involveras 

i arbetet, vilka nyckelpersoner som avses eller vilka effekter som förväntas 

uppnås. Av den kompletterande dokumentationen framgår enbart från vilka 

källor underlaget till arbetet med kompetensförsörjning hämtas från. 

2.5.2 Bedömning  

I den uppföljande granskningen har lekmannarevisorerna noterat att styrelsen 

har vidtagit vissa åtgärder, vilket vi bedömer som positivt. Vi ser dock att delar 

av de brister som framkom i föregående års granskning inte har omhändertagits. 

Utifrån genomförda stickprov av kontroller i den interna kontrollplanen för 

2019 bedömer vi att det fortsatt är svårt att tolka resultatet och utläsa vilka 

slutsatser som har dragits. Vi bedömer, utifrån den dokumentation som finns 

tillgänglig, att det inte går att verifiera om riskreducerande åtgärder har fungerat 

på ett tillfredsställande sätt eller inte.  

Vi bedömer att bolagets nyligen antagna den interna kontrollplanen för 2020 till 

viss del har fått en mer ändamålsenlig utformning, jämfört med den interna 

kontrollplanen för 2019. Vi bedömer dock att de åtgärder och kontroller som 

framgår av den interna kontrollplanen i stor utsträckning bygger på brister som 

redan har konstaterats i verksamheten snarare än risker som kan uppstå i 

framtiden.  

Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna att rekommendationen kvarstår: 
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Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 
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3 Lekmannarevisorernas 
uppdrag och rapportering 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. 

Varje fullmäktige ska enligt kommunallagen 12 kap. 4 § utse förtroendevalda 

revisorer med uppdrag att granska den kommunala verksamheten. Bland dessa 

förtroendevalda revisorer ska även lekmannarevisorer i de kommunalt ägda 

bolagen utses, vilket framgår av kommunallagen 10 kap. 3 §. För delägda bolag 

kan lekmannarevisorer utses av fler än ett fullmäktige. 

Lekmannarevisorerna har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som 

helt eller delvis ägs av kommunen. I Göteborg utses i regel två 

lekmannarevisorer för varje bolag. Revisorerna är oberoende och granskar på 

kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.  

Resultatet av lekmannarevisorernas granskning redovisas i gransknings-

rapporter och granskningsredogörelser. 

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera bolag 

och nämnder. Dessa redovisas löpande under året till kommunfullmäktige i 

revisionsrapporter. 

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar den 

granskning som har gjorts i kommunen under det aktuella året. 

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen 

4 Språkbruk och 
revisionstermer 
När revisorerna har genomfört en granskning lämnar de ofta rekommendationer 

till de granskade nämnderna och bolagen. Ibland lämnar de även revisionskritik. 

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. 

Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer 

allvarlig karaktär. Revisionskritik graderas genom begreppen erinran eller 

anmärkning. Anmärkning är allvarligast. När det gäller nämnderna kan en 

anmärkning lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. 

Under kommande år följer revisorerna upp vilka åtgärder som nämnden eller 

bolaget har gjort för att följa revisorernas rekommendationer. 
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 Kommunstyrelserna 
 

 
 

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet 

och effektivitet med den äldre i fokus  
 
Ärendenr: 19/01703 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, samt  

att i en skrivelse informera kommunerna om överenskommelsen.   
 

Bakgrund 

För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver 
äldreomsorgen utvecklas genom att ta tillvara potentialen i att använda tekniska 
lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. För att uppnå 
goda resultat på området behövs större samverkan mellan staten och kommunerna. 
Överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre 
i fokus syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla 
genom digitalisering inom äldreomsorgen. Genom att stödja kommunerna både 
ekonomiskt och i frågor om förändringsledning, upphandling, informationssäkerhet, 
infrastruktur m.m. ges kommunerna bättre förutsättning att utveckla och 
implementera nya arbetssätt med adekvata tekniska verktyg. Överenskommelsen 
kommer att bidra till arbetet med vision e-hälsa 2025 genom att stödja kommunerna 
att bättre ta tillvara teknikens möjligheter och samtidigt hantera dessa risker och 
utmaningar. 

Överenskommelsen består av dels ett riktat statsbidrag till kommunerna för 
investeringar i välfärdsteknik och andra tekniska lösningar och dels medel till SKR 
för att kunna utforma och tillhandahålla ett kommunövergripande stöd. 
Stimulansmedel fördelas till samtliga kommunerna för ett minimibelopp om 250 000 
kronor. Ett antal modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering kommer att 
utses som kommit lite längre i att implementera digitala lösningar. Dessa kommuner 
får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra att de kan avsätta tid för 
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kunskapsspridning. En stödfunktion på SKR ska inrättas för införandet av 
välfärdsteknik och andra digitala lösningar för att stödja kommunerna i arbetet med 
att implementera digital teknik i kommunernas äldreomsorg. Överenskommelsen 
omfattar även utvecklade förutsättningar för säker digital kommunikation, med syfte 
att stödja kommunerna att införa nya digitala arbetssätt. 

Överenskommelsen är en satsning på digitalisering och välfärdsteknik i kommunerna 
i enlighet med regeringens budgetproposition 2020. Satsningen kommer att fortgå 
under 2020–2022 under förutsättning att riksdagen beslutar regeringens 
budgetproposition för åren 2021 och 2022. Överenskommelsens inriktning och 
delområden beslutas årligen.  

 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 

Page 478 of 656



Page 479 of 656



Page 480 of 656



Page 481 of 656



Page 482 of 656



Page 483 of 656



Page 484 of 656



Page 485 of 656



Page 486 of 656



Page 487 of 656



Page 488 of 656



Page 489 of 656



Page 490 of 656



Page 491 of 656



Page 492 of 656



Page 493 of 656



Page 494 of 656



Page 495 of 656



Page 496 of 656



Page 497 of 656



Page 498 of 656



Page 499 of 656



Page 500 of 656



 MEDDELANDE FRÅN 

STYRELSEN NR 4/2020 

Vårt ärendenr: 
20/00003 

 

  

 2020-01-31   

    

   

 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 

 

Patrik Sundström 

Avdelningen för vård och omsorg 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 
 

 

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten 

och Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för 

genomförande av Vision ehälsa 2025 
 
Ärendenr: 19/01571 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att godkänna överenskommelsen med staten om Strategi för genomförande av 
Vision ehälsa 2025, samt  

att i en skrivelse informera regionerna och kommunerna om överenskommelsen.  

Bakgrund 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner beslutade den 11 mars 2016 att 
godkänna en överenskommelse med regeringen om Vision ehälsa 2025. Visionen 
utgör grunden för ett långsiktigt och gemensamt arbete med digitalisering i hälso- 
och sjukvården, socialtjänsten och tandvården. Den gemensamma visionen är att: 
 
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa 
och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och 
delaktighet i samhällslivet. 
 
Visionen följdes i januari 2017 av en treårig handlingsplan för samverkan vid 
genomförande av Vision ehälsa 2025. Genom handlingsplanen har en med staten 
gemensam styr- och samverkansstruktur etablerats, samt insatser inom en rad 
strategiska insatsområden genomförts.  
 
Trots att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för digitalisering finns 
det outnyttjad potential när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att 
skapa en mer jämlik, kvalitativ, tillgänglig och effektiv socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Därför tas nu nästa steg på vägen.  
Sveriges Kommuner och Regioner och regeringen har kommit överens om en ny 
strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025. Syftet med strategin är dels att 
fastställa hur det gemensamma arbetet mellan staten och Sveriges Kommuner och 
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Regioner ska utformas, dels att peka ut ett antal inriktningsmål inom vilka specifika 
insatser ska göras för att uppnå visionen. Strategin ska inte bara vara vägledande för 
det gemensamma arbetet utan även för de insatser parterna gör var för sig. Även 
regionala eller lokala aktörer, eller andra verksamheter inom e-hälsoområdet, som 
önskar vägledning i det egna digitaliseringsarbetet ska kunna använda strategin som 
en utgångspunkt. Inriktningsmålen är:  

- Individen som medskapare 

- Rätt information och kunskap  

- Trygg och säker informationshantering 

- Utveckling och digital transformation i samverkan 

Strategin anger den strategiska inriktningen för arbetet och kommer inom kort att 
följas av genomförandeplaner. Syftet med genomförandeplanerna är att beskriva 
vilka insatser som ska genomföras inom strategins prioriterade områden, vem som 
ska genomföra insatserna samt hur dessa ska följas upp.  

Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner och staten om Strategi 
vid genomförande av Vision ehälsa 2025 redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

 
 

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020 
 
Ärendenr: 19/01701 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om psykisk hälsa 2020  

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 

Överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för 2020 är en ettårig överenskommelse där parterna är överens om att det 
långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser för att främja psykisk 
hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med 
allvarlig problematik behöver fortsätta. Regeringen och SKR är vidare överens om 
att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att genom lokala 
anpassningar utnyttja stimulansmedlen på mest effektiva sätt.  

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel 

Överenskommelsen omfattar totalt 1 716 000 000 kronor varav 1 694 000 000 kronor 
ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, 
fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 20 000 000 miljoner 
kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och kommuner samt 
utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokal och 
regional utveckling. Resterande 2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera 
administration av överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram 
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen 
ska redovisas.  
 
Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

• 300 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter 
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befolkningsmängd. 

• 370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och 
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller 
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som 
behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med 
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen 
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med 
fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter 
befolkningsmängd. 

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor 
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region 
anger. 

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och 
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen 
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.  

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen 
fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till 
ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets 
kommuner anger. 

Utvecklingsmedel till SKR: 

• 20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och 
kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som 
stöd till lokal och regional utveckling.  
 

• 2 000 000 kronor tilldelas  SKR för att hantera administration av 
överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till 
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 2020-01-31 Vårt ärendenr: 

20/00003 

 

    

    

    

   

 

regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska 
redovisas. 

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av 
medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att 
tas fram av SKR i samråd med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 
31 mars 2020.  

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och 
kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.  
 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 

Page 524 of 656



Page 525 of 656



Page 526 of 656



Page 527 of 656



Page 528 of 656



Page 529 of 656



Page 530 of 656



Page 531 of 656



Page 532 of 656



Page 533 of 656



Page 534 of 656



Page 535 of 656



Page 536 of 656



Page 537 of 656



Page 538 of 656



Page 539 of 656



Page 540 of 656



Page 541 of 656



Page 542 of 656



Page 543 of 656



Page 544 of 656



Page 545 of 656



 

 

 

 

 

Delgivning av protokoll från råd 2020 

31 

2020KS27 
   

Page 546 of 656



Page 547 of 656



Page 548 of 656



Page 549 of 656



Page 550 of 656



Page 551 of 656



Page 552 of 656



Page 553 of 656



Page 554 of 656



Page 555 of 656



Page 556 of 656



Page 557 of 656



Page 558 of 656



Page 559 of 656



Page 560 of 656



Page 561 of 656



Page 562 of 656



Page 563 of 656



Page 564 of 656



Page 565 of 656



Page 566 of 656



Page 567 of 656



 

 

 

 

 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning och kultur 2020 

32 

2020KS66 
   

Page 568 of 656



  

 

 

Sektorn för utbildning och kultur  
 
 
 
 
 

Datum 2020-02-19 Dnr 2020KS66 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 
2020-03-05 

Beslutsfattare Beslut 

Thomas Svensson 

Anna-My Zetterberg 

Anna-My Zetterberg 

Maria Stendahl 

Maria Stendahl 

Lotta Davidsson 

Maria Carlsson 

Camilla Alenäs 

Marie Wilhelmsson 

Päivi Malmsten 

Lotta Lundqvist 

Lotta Lundqvist 

Lotta Lundqvist 

Charlotte Scott 

Charlotte Scott 

Maria Carlsson 

Susanne Flenner 

 

Anställning 

Anställning  

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ny beslutttestant/ändring 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 
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Sektorn för utbildning och kultur 

2ls-l A HARRYDA 
''OUN 

002 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Thomas Svensson 1.1 

Rektor, 

Hulebäcksgymnasiet 

Tjanst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare- 

anställning fr om  anställd fr 

tom om 

200101-201031 

Yrkeslärare Reza Navaian 2019-12-23 förlängning 

Underskfav delegat 

0? 
Datum ( 

341 20 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

26205-1 
" A HARRYDA 
'ouN e 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Anna-My Zetterberg 1.1 

Rektor, 

Hulebäcksgymnasiet 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare 

anställning fr om  anställd fr 

tom om 

Förlängning 

Elevassistent Elisabeth Palmqvist 2020-01-07 200101-200809 

777owe 
Datum 

2/1- 202o 
Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

7os 
A HARRYDA 

"@ii~ 

Beslut- Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 

verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i Befattning och verksamhet/enhet 

delegations- 

ordningen 

Rektor, 

Anna-My Zetterberg 1.9 Hulebäcksgymnasiet 

Tjänst Namn Bes I utsdatu m Tjänstledig- Tjänstledig fr.o.m. 

hetsgrad -to.m. 

Gymnasielärare Aditi Blomgren 2019-10-03 100 % 200107-200403 

Dans pedagog Lisa Kleberg 2019-12-06 20% 191221-200612 

Gymnasielärare Malin Westberg 2019-12-05 35% 191221-200403 

*För ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

Datum 

4 20Z 
Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

c20lss 
A HARRYDA 
2OUN 

oo2 

Beslut - Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 

verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Punkt i 

delegations 

tins )[[][g[ 

Delegat Befattning och verksamhet/enhet 

Maria Stendahl 1.9 
Rektor Mysten och 

Salmereds förskolor 

Tjanst Namn Beslutsdatum Tjänstledig- 

hetsgrad 

20% 
F örsko I lärare 

Förskollärare 

Förskollärare 

Anna-Maria Edesjö 

Anna-Maria Edesjö 

Olivia Näslund 

191202 

190619 

191202 

20% 

10% 

. 

------- 

~ 

-~----_ -t 
+ 
I 

Tjänstledig fr.o.m. 

-to.m. 

20200101-1 
20200612 
20190722- 
2019123 l J 

20200101- JI 
20200719 

 

... 

4 

*För ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

Underskrift av delegat 
_ __,,,___ _ 

Datum 

23/1-2 
Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

.2Zoss-5 eta 
Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat 

Maria Stendahl 

Tjänst Namn 

F örsko I lärare 

Förskol lärare 

Förskollärare 

Förskollärare 

Jenny Åkerblom Olsson 
- r-- 

Anton Hjort 

ra 
Anton Ericsson 

Nina Zollfrank 
+---- -- -- 

Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare 

anställning fr om  anställd fr 

tom om 
~ 

191203 -+------ 2020-01-01 

191203 

 
2020-01-22 

2020-01-20 

191206 

2020-01-29 

-  t --+- - - - 

J. l 

Datum 

13/1-20 
------- 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

12cs«s 
SU HARRYDA 
"@ii~ii c 

Beslut - Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 

verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Lotta Davidsson 

1.9 
Rektor Smedjebackens 

förskola 

Tjanst Namn Beslutsdatum Tjänstledig- Tjänstledig fr.o.m. 

hetsgrad 

100% 

-to.m. 

F örsko I lärare Anna-Brita Eriksson 190826 

Förskollärare Ebba Johansson 191210 

F örsko I lärare Liselotte Pedersen 191212 
--- 

Förskol lärare Sandra Svensson 191202 
- 

F örsko I lärare Sofia Gustavsson 191212 
de 

F örsko I lärare Anneli Torsell 191202 

Förskollärare Reija Eng I 90 I 14 

*För ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

I 90901-1 9123 I 

100% 20200101- 

20210101 

200 IO 1-200630 
16,4% 

200 I 02-200703 
20% 

36,5% 

200101-20080 I 

20% 190201-191231 

200101-201231 

1 90 I 14-19123 I 

20% 

 

• 
Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

2Zoss 
5A HARRYDA 
"ouN 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Maria Carlsson 1.1 

Kulturskolechef, 

Kulturskolan 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare- 

anställning fr om  anställd fr 

tom om 

200101-200630 

Musiklärare Niklas Olovson 2019-11-26 förlängning 

Musiklärare Fredrik Forsman 2019-12-05 2020-01-01 

191221-200615 

Dramapedagog Jonas Lydig 2019-12-09 förlängning 

Musiklärare Lana Zuzic 2019-11-26 191221-200331 

Musiklärare Daniel Henriksson 2019-12-06 2020-01-01 

200101-200615 

Musiklärare Karina Bouchaud 2019-12-03 tillfällig höjning 

2001 0 1-200615 

Musiklärare Åsa Hagerfors 2019-12-10 tillfällig höjning 

Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

22cs6s- 5 
A HARRYDA 
'OUN "? 

Beslut- Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 

verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i Befattning och verksamhet/enhet 

delegations 

ordningen 

Planeringschef, 
Camilla Alenäs 1.9 Hulebäcksgymnasiet 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tjänstledig Tjänstledig fr.o.m. 

hetsgrad -to.m. 

Skoladministratör Ulrika Odqvist 2020-01-20 20% 200101-201231 

*För ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 

E 
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Sektorn för utbildning och kultur 

22oss 
A HARRYDA 

"o~ii " 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Marie Wilhelmsson 1.1 

Enhetschef, 

Hulebäcksgymnasiet 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare- 

anställning fr om  anställd fr 

tom om 

Förlängning 

Skolsköterska Maria Klacker Egnell 2019-12-18 191221-200531 

Ee.. 
Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 

- 
> 

± 
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Sektorn för utbildning och kultur 

200ols65 A HARRYDA "o@ii oe? 

Beslut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat 

Päivi Malmsten 

Befattning och verksamhet/enhe I 

Sektorschef 

Punkt i delegations- Beslutsdatum 

ordningen 
,-- 

Beslut 

3.8 2020-01-27 Ny beslutttestant/ andring, Malin Tucker 

I 

-j 

--------- - - 1 

>---------+---------+ --- 

I 

--- -----------l 

Underskrift av I gat 

0c . 
Datum 

2020-01-28 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

2ls65- 1 
HARRYDA ) 

, 'OMMUN 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordnin en 

Befattning och verksamhet/enhet 

Lotta Lundqvist Rektor Hagens förskola 

# 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare- 

anställning fr om  anställd fr 

I tom om 

I 200120-200719 
I 

F örsko I lärare Malin Lindqvist 200120 

I 

! i 
I 

! 
I 

I i I 
I 

I 

i i 
I I 

I I 

• I 
! 

I I 
I I 

Underskrift av delegat 

rs 
Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

22ol65-2 q HARRYDA , 
OUN 

Beslut- Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 

verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Lotta Lundqvist 1.9 Rektor- Hagens förskola 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tjänstledig- Tjänstledig fr.o.m. 

hetsgrad 

Förskol lärare Veronica Strand 191104 

191121 

19,5% 

100% 

Barnskötare Rebecca Holmin 

i 
- -i--- --- -- 

. 

1---- 

1 

-to.m. 

200101-20033 I 

200106-200719 

t 

1-- - --1- - 

*För ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

Underskrift av delegat 

cs 
2090019.& 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

620l65-13 A HARRYDA 

"ouN 0 

Beslut - Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 

verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Lotta Lundqvist 1.9 
Rektor- Agnebäckens 

förskola 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tjänstledig- Tjänstledig fr.o.m. 

hetsgrad 

10% 

F örsko I lärare Monica Forss 191028 

191028 

10% 

Barnskötare Birgitta Boman 

I 

+ 

+ 

_l - - - 
d. 

- to.m. 

200101-200719 

200101-200719 

t 

l 

*För ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

Underskrift av delegat 

<set , 
Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 

Page 582 of 656



Sektorn för utbildning och kultur 

26@ls65- I't 

q ARYA .3 
"ouN " 

Beslut- Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 

verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Charlotte Scott 1.9 Rektor-Stommens förskola 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tjänstledig- Tjänstledig fr.o.m. 

hetsgrad -to.m. 

Barnskötare Josefin Lavefors 200114 5,7% 200 113-200719 

t t 
t 

+ 

+ 

I 
- --- -+ 

f 
+ 

*För ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

-+-- - - -- - -r - 

~+ -- _[ - 

Underskrift av 

(}~-----~---- 
Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

lots4s< 15 
q HAR8RYDA 02 
''KO»MUN 

Beslut - Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 

verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Charlotte Scott 1.9 

Rektor- Västergärdets 

förskola 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tjänstledig- Tjänstledig fr.o.m. 

hetsgrad -to.m. 

20% 

Barnskötare Maj-Lis Olsson 191126 

191206 

10% 

Barnskötare Anna Sjöberg 

200101-200719 

200101-200719 

. 4 I 
+ 

- - - - - -- - - - - - - --+-- 

For ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

----(- 
___ l ------ -~ 

Underskrift av de egat 

Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

s29$1 
q+AR8RYA ~ 
''OUN  

Beslut- Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 

verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Maria Carlsson 1.9 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tjänstledig- Tjänstledig fr.o.m. 

hetsgrad -to.m. 

Musiklärare Tobias Grim 2020-01-14 

Befattning och verksamhet/enhet 

Kulturskolechef, 

Kulturskolan 

100% 200107-200615 

Fr ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 

2o5- 1% 
A HARRYDA 

"OUN• 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordn ingen 

Befattning och verksamhet/enhet 

Susanne Flenner 1.1 Rektor Lunnaskolan 

Tjanst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare- 

anställning fr om  anställd fr 

tom om 

Grundsko I lärare Hanna Sandgren 2020-01-17 2020-01-20 

Elevassistent Anna Cronehag 2020-01-13 2020-01-13 

Elevassistent Jens Wikenfors 2019-12-19 2020-01-01 

Elevassistent Mathias Annerstedt 2020-01-16 2020-02-10 

Unde~v delegat 

(ace 
Datum 

; 2o 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 

Page 586 of 656



 

 

 

 

 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
socialtjänst 2020 
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2020KS1 
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Sektorn för socialtjänst  
 
 
 
 
 

Datum 2020-02-14 Dnr 2020VFN2 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 
Marine Laurin 
 
Marine Laurin 
Ingrid Källström 
Ingrid Källström 
Magnus Fagerström 
Magnus Fagerström 

Bostadsanpassningsbidrag för perioden 20200101-
20200131 
Anställning 
Ledighet längre än 14 dagar (2 beslut) 
Anställningar 
Anställning 
Ledighet längre än 14 dagar 
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
samhällsbyggnad 2020 
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2020KS35 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
 
 
 
 
 

Datum 2020-02-13 Dnr 2020KS35 002  
 
 

 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Fredrik Wejrot  
 
 
 
Fredrik Wejrot  
 
Fredrik Wejrot  
 
 
Elin Andersson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus Sigvardsson  
 
 

Driftbidrag 2019, Hyltans vägsamfällighet, 3000 kr 
Driftbidrag 2019, Vrestaby vägsamfällighet 
Bredaremossen, 3000 kr 
 
Driftbidrag 2019, Assargårdsvägens 
samfällighetsförening 3000 kr 
 
Driftbidrag 2019, Kärrsgärde- Sandbacka 
vägsamfällighet, 7380 kr 
 

2019/55, Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats 
2019/56, Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats 
2019/57, Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats 
2020/01, Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats 
2020/03, Beslut om upplåtelse av offentlig plats 
2020/04, Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats 
2020/06, Yttrande till polismyndigheten angående 
upplåtelse av offentlig plats 
 
 
2019.89, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        A 
2019.97, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        A 
2019.99, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        A 
2019.100, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
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Beslutsfattare Beslut 

 
 
 
Petrus Sigvardsson  
 
Petrus Sigvardsson 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Ekström  
 
 
Rebecka Nöjd  
 
Anders Ohlsson 

2020.04, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
2020.05, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
2020.06, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
2020.07, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
 
2020.02- 2020.11 Undantag från bestämmelser 
 
 
Nr 2- Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
OMO009. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad.  
 
Nr 5- Beslut om fordonsflytt. Flygvingevägen, Peugeot 
406, ägare okänd. Handlingar finns hos 
Samhällsbyggnad. 
 
Nr 6- Beslut om fordonsflytt samt ansöka om ägarbyte, 
WKB224. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad.  
 
Färdtjänst 02/2020 
Riksfärdtjänst 02/2020 
 

 

 

Färdtjänst 01/2020 
Riksfärdtjänst 01/2020 
 
 
Utse Irmana Cukur som beslutsattestant för 
samhällsbyggnad under perioden 2020-02-10- 2020-02-
16 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
 
 
 
 
 

Datum 2020-02-10 Dnr 2020KS9 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

 

Maria Hamrehjelm 

 

 

 

 
Angelique Kotala 
 
Cecilia Johansson 
 
Per-Arne Larsson 
 
Maria Hamrehjelm 
 
 

 

 
Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Uthyrning östra flygeln Råda Säteri) 
 
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(förlängning av ramavtal rörarbeten med Johansson & 
Gunverth VVS och El AB) 
 
Beslut tillsvidareanställning 
 
Beslut tillsvidareanställning 
 
Utse beslutsattestanter 
 
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(Målning Rävlandaskolan) 
 
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal x 5 
(Uppdragsplaner med generalkonsult): 
Energideklaratione Härryda 
Hulebäcksgymnasiet markarbeten 
Barnlek 2020 
Kommunhuset utredning arbetsplatser 
Skårtorps förskola skolgård 
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Utvecklingsfunktionen  
 
 
 
 
 

Datum 2020-02-19 Dnr 2020KS55 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Anna Jakobsson 

Peter Lönn 

Peter Lönn 

Tilldelning av kontrakt 
Förordnande av tf sektorchef UTK 
Bidrag till Göteborgsregionens nämndemannaförening 
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