
 

 

 

 

 

Delgivningar 2022 

30 

2022KS24 
   

Page 87 of 554



Page 88 of 554



Sektorn för samhällsbyggnad 
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Thomas Hammarlund 

 
 
 
 Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 
 
Datum Dnr 

2022-03-22 0397/04 
 

 

Behovsutredning 2023–2025 
 
Miljö- och hälsoskydd har tagit fram en behovsutredning för perioden 2023-2025. 
Behovsutredningen visar att resursbehoven är betydligt större än de tillgängliga 
resurserna på miljö- och hälsoskydd. Detta innebär att en prioritering av arbetet 
och/eller sänkt ambitionsnivå inom olika områden måste ske om inte resurser tillförs.  
 
Förslag till beslut  
Miljö- och bygglovsnämnden noterar Behovsutredning 2023-2025. 
 
Miljö- och bygglovsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
_____ 
 
Ärendet 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen ansvar för att se till att miljö- och bygglovsnämnden har 
tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. Ett 
underlagsmaterial för detta är denna behovsutredning. 
 
Enligt miljötillsynsförordningen ska det hos tillsynsmyndigheten finnas en utredning 
om tillsynsbehovet för tillsynsmyndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
I Härryda kommun är miljö- och bygglovsnämnden tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken. Utredningen ska omfatta kommande treårsperiod och ses över vid 
behov, dock minst en gång per år. Det ska föras register över de verksamheter som 
behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska miljö- och 
bygglovsnämnden inför varje verksamhetsår göra en tillsynsplan. 
 
Enligt livsmedelsverkets föreskrift om offentlig kontroll av livsmedel ska 
kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. 
Planen ska omfatta en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som 
myndigheten ansvarar för. 
 
För övriga delar av miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområde saknas krav på 
behovsutredning och tillsynsplaner i lagstiftningen. För att ge en tydlig översikt för 
hela nämndens verksamhet inom miljö- och hälsoskydd finns ett behov att alla 
områden omfattas av behovsutredningen, även de som inte är reglerade i lag. 
Uppgifter som utförs där det inte finns krav i lagstiftningen på behovsutredning är till 
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exempel administration och kvalitetsarbete samt tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer, smittskyddslagen eller lagen om tobak. 
 
Behovsutredningen avser 2023-2025. Det första året är preciserat och för de övriga 
anges en översiktlig bedömning av kända förändringar. För en stor del av 
myndighetsarbetet är det svårt att uppskatta behovet för respektive år. Många delar är 
händelsestyrda, såsom ansökningar, anmälningar, klagomål och remisser, där antalet 
inkommande ärenden kan variera från år till år. För andra delar beror behovet till stor 
del på ambitionsnivån och när något ska vara genomfört. Några exempel på detta är 
klimatarbetet och förorenade område. Det kan även tillkomma krav från andra 
myndigheter som inte varit kända sedan tidigare eller som påkallar skyndsam 
uppmärksamhet av något slag. 
 
I 2022 års budget ryms 13 årsarbetare, fördelat på 1 chef, 2 administrativa 
handläggare och 10 livsmedels- och miljöinspektörer. Om medel inte tillförs så 
medför skillnaden mellan beräknat behov och tillgängliga resurser att nämnden 
kommer behöva prioritera bort cirka 10 500 timmar och/eller minska ambitionsnivån 
inom olika områden 2023. 
 
 
Thomas Hammarlund 
Miljöchef  
  
 
Bilaga 
Bilaga 1, Behovsutredning 2023–2025 
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Sammanfattning 
 

Syfte och bakgrund 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen ansvar för att se till att Miljö- och bygglovsnämnden har 
tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. För att skapa 
förutsättningar för det har denna behovsutredning tagits fram. Den bygger på en 
gemensam modell för Västra Götalands län och Hallands län.  

Behovsutredningen omfattar i första hand myndighetsutövningen inom miljö- och 
hälsoskyddet samt livsmedelskontrollen. Utredningen är flerårig för att kunna visa 
hur tillsynen behöver utvecklas för att bättre bidra till att nå miljömålen samt 
anpassas till förändrade förutsättningar med avseende på lagstiftning och de 
verksamheter som tillsynen riktar sig mot.  

Resursbehov 
Årets behovsutredning visar på ett totalt resursbehov för 2023 (år 1) på cirka 23,5 
årsarbetare, se tabell 1 nedan.  

  

  

Resursbehov 
enligt föregående 

års 
behovsutredning 

Resursbehov enligt årets behovsutredning 
Resurser enligt 

fastställd 
budget 

Tillsynsområde Årsarbetare år 1 Årsarbetare år 1 Årsarbetare år 2 Årsarbetare år 3 Årsarbetare år 1 

Miljöskydd    4,02 4,02 4,02   

Förorenade områden   1,20 1,20 1,10   

Hälsoskydd   1,52 1,09 0,83   

Små avlopp   8,93 8,28 8,31   

Livsmedel   1,86 1,82 1,78   

Naturvård    0,72 0,70 0,70   

Administration och 
ledning   

5,32 4,62 4,62 
  

Årsarbetare totalt 0,00 23,58 21,74 21,36 13,00 
 

Tabell 1. Sammanställning av totalt resursbehov. 

Behovet jämfört med föregående års behovsutredning 
Behovsutredningen för 2023-2025 är gjord i en ny mall framtagen genom 
Miljösamverkan Västra Götaland och Halland. Underlaget är mer detaljerat än 
tidigare års behovsutredningar vilket gör det svårt att jämföra behovet 2023 med 
tidigare år. Det samlade behovet 2023 är högre än den bedömning som gjordes 
förra året.  
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Förändring under kommande 3-årsperioden  
Behovet över treårsperioden är i stort sett oförändrad. Under förutsättning att 
uppgifter inom framförallt administrationen kan göras under 2022 och 2023 kan 
eventuellt behovet minska kommande år. 

Jämförelse mellan behov och tillgängliga resurser (enligt fastställd budgetram) 
I 2022 års budget ryms 13 årsarbetare, fördelat på 1 chef, 2 administrativa 
handläggare och 10 livsmedels- och miljöinspektörer. Om medel inte tillförs så 
medför skillnaden mellan beräknat behov och tillgängliga resurser att nämnden 
kommer behöva prioritera bort cirka 10 500 timmar 2023 eller minska 
ambitionsnivån inom olika områden. 

Särskilt viktiga områden inom det behovsprioriterade arbetet  
Inom det behovsprioriterade arbetet bedöms följande områden särskilt viktiga att 
lyfta fram:  

• Arbetet med förorenade områden  
• Tillsyn inom vattenskyddsområden 
• Uppföljning av äldre avloppsärenden 
• Tillsyn av verksamheter inom hälsoskyddet 

Särskilt viktigt att hinna med inom perioden är även att införa nytt avgiftssystem 
för livsmedelskontrollen. 
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1. Inledning 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen ansvar för att se till att Miljö- och bygglovsnämnden har 
tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. Ett 
underlagsmaterial för detta är denna behovsutredning samt en separat Excelfil där 
alla resurser sammanställts som det bedöms finnas behov av mellan 2023-2025.  

Enligt miljötillsynsförordningen ska det hos tillsynsmyndigheten finnas en 
utredning om tillsynsbehovet för tillsynsmyndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. I Härryda kommun är Miljö- och bygglovsnämnden tillsynsmyndighet 
enligt miljöbalken. Utredningen ska omfatta kommande treårsperiod och ses över 
vid behov, dock minst en gång per år. Det ska föras register över de verksamheter 
som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska Miljö- 
och bygglovsnämnden inför varje verksamhetsår göra en tillsynsplan.  

Enligt livsmedelsverkets föreskrift om offentlig kontroll av livsmedel ska 
kontrollmyndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. 
Planen ska omfatta en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som 
myndigheten ansvarar för.  

För övriga delar av Miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområde saknas krav på 
behovsutredning och tillsynsplaner i lagstiftningen. För att ge en tydlig översikt för 
hela nämndens verksamhet inom Miljö- och hälsoskydd finns ett behov att alla 
områden omfattas av behovsutredningen, även de som inte är lagstyrda.  

Behovsutredningen avser 2023 till 2025. Det första året är preciserat och för de 
övriga anges en översiktlig bedömning av kända förändringar. För en stor del av 
myndighetsarbetet är det svårt att uppskatta behovet för respektive år. Många delar 
är händelsestyrda, såsom ansökningar, anmälningar, klagomål och remisser, där 
antalet inkommande ärenden kan variera från år till år. För andra delar beror 
behovet till stor del på ambitionsnivån och när något ska vara genomfört. Några 
exempel på detta är klimatarbetet och förorenade område. Det kan även tillkomma 
krav från andra myndigheter som inte varit kända sedan tidigare eller som påkallar 
skyndsam uppmärksamhet av något slag. 

Behovsutredningens upplägg är att avsnitt 2 och 3 framför allt beskriver bakgrund 
och övergripande förutsättningar. Avsnitt 4 till 6 beskriver behovet inom olika 
ämnesområden mer i detalj. Som underlag till denna behovsutredning finns det 
register som ska finnas över verksamheter som behöver återkommande tillsyn samt 
ett beräkningsunderlag. 
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2. Beskrivning av tillsynsuppdraget 

2.1 Tillsynsansvaret 
Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål och de 
folkhälsopolitiska målen. Tillsynen ska ha en tydlig koppling till de globala målen i 
Agenda 2030, de nationella, regionala och lokala miljömålen samt den Nationella 
kontrollplanen (NKP) inom livsmedel. 

Som tillsynsmyndighet ska Miljö- och bygglovsnämnden, på eget initiativ eller 
efter anmälan, i nödvändig utsträckning, kontrollera att miljöbalken samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs. På 
samma sätt är Miljö- och bygglovsnämnden lokal kontrollmyndighet för 
livsmedelskontrollen enligt livsmedelslagen samt tillhörande lagstiftning. Vid 
brister ska nämnden vidta de åtgärder som behövs för att lagstiftningen ska följas.  

Myndigheten ska också vara rådgivande inom kommunen i miljö- och 
hälsoskyddsfrågor och till viss del naturvård, som inte rör ren myndighetsutövning 
exempelvis gällande bygglov samt detalj- och översiktsplaner.  

2.2 Styrande dokument 
Miljö- och bygglovsnämndens verksamhet styrs till övervägande del av lagstiftning, 
nationella dokument och mål men även lokala dokument och mål. Nedan är 
beskrivet kort om respektive område.  

Lagstiftning 
De lagar som främst styr nämndens arbete är: Livsmedelslagen, Miljöbalken, 
Smittskyddslagen, Strålskyddslagen, Lagen om tobak och liknande produkter, samt 
EG-lagstiftning, förordningar och föreskrifter kopplade till lagarna. 

Miljö- och bygglovsnämndens arbete måste även förhålla sig till bland annat: 
Kommunallagen, Förvaltningslagen, Viteslagen, Offentlighets- och sekretesslagen 
och Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation). 

Nationella dokument och mål 
Riksdagen har fastställt nationella miljökvalitetsmål. Målen ska vara styrande och 
vägledande för miljöarbetet i Sverige och vara uppnådda inom en generation. De 
ska också vara vägledande för hur de allmänna bestämmelserna i Miljöbalken ska 
tolkas.  

De globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 antogs 2015. 
Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan för perioden 2018-2020 för hur 
arbetet med agendan kan stärkas. 

En nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken har tagits fram och är ett 
gemensamt verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Strategin gäller 
för perioden 2022-2024 och innehåller fokusområden inom sex olika 
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arbetsområden som tillsynsmyndigheterna kan användas som stöd för 
tillsynsplaneringen. Behovsutredningen kommer att visa på de fokusområden som 
kommunen bör arbeta med och tillsynsplanen kommer att visa på vilka områden 
som faktiskt blir prioriterade under perioden, utifrån de förutsättningar som finns. 

För livsmedelskontrollen finns en nationell kontrollplan (NKP). NKP är gemensam 
för alla kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan. Den möjliggör en likvärdig 
kontroll, med gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, med riktlinjer för 
kvalitetssäkring och utveckling. Planen är treårig 2022-2024 precis som den här 
behovsutredningen. 

Lokala dokument och mål 
Inom Härryda kommun finns en hel del policys framtagna för ett flertal områden 
som nämnden måste förhålla sig. Bland annat finns det en miljöpolicy för 
kommunen. Av den framgår att Härryda kommun ska ta en aktiv roll för att skapa 
ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunen ska kontinuerligt utveckla och 
förbättra sitt miljöarbete och ge medborgare och näringsliv förutsättningar att också 
minska sin miljöpåverkan.  

Vi ska i våra verksamheter:  

• låta resurshushållning och kretsloppstänkandet genomsyra verksamheten.  

• ta hänsyn till natur- och kulturvärden samt värden för friluftsliv och 
folkhälsa.  

• skapa fysiska förutsättningar för miljöanpassat beteende.   

• ha miljö som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp.   

• utbilda, informera och inspirera våra medarbetare till delaktighet och att ta 
miljöhänsyn i sitt dagliga arbete.  

• kommunicera innebörden av hållbar utveckling och miljömålen, med 
medborgare och näringsliv, för ökad miljömedvetenhet och handlingsvilja.   

• ta vara på möjligheter till samverkan och samarbete inom miljöområdet, 
såväl inom som utom Härryda kommun.  

Sedan mitten av 2018 finns inte längre något lokalt inriktningsmål för miljö i 
kommunen utan ersattes av att kommunen ska arbeta strategiskt med de globala 
hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. I slutet av 2019 antogs strategisk plan för 
Agenda 2030 version 2.0. Utifrån planen ska Agenda 2030 vara utgångspunkt i 
kommunens styrning och vägledande i planerings- och utvecklingsarbete. 
Kommunen ska agera där insatser gör störst skillnad och vi har rådighet.  

Insatsområden som fokuseras under 2020-2022 är:  

• Klimat 2030  
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• Psykisk hälsa  

• Biologisk mångfald   

• Ungas delaktighet  

2.3 Samverkan 
För att kunna utföra uppgifterna så effektivt som möjligt kan samverkan med andra 
vara ett medel. Kommunen ingår i Miljösamverkan Västra Götaland och har ingått 
samverkan med Göteborgs Stad angående prövningen och tillsynen av försäljning 
av tobak. I och med detta används resurserna mer effektivt. 

Miljösamverkan  
Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbete mellan länsstyrelsen, de tre 
kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen/Sjuhärad och de 
kommunalförbundens kommuner samt kommunerna i Göteborgsregionen. 
Miljösamverkan Halland är ett samarbete mellan länets kommuner och 
länsstyrelsen. Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland 
(nedan kallad Miljösamverkan) samverkar tätt sedan 2014 med bland annat 
verksamhetsplanering, Mötesplats Goda exempel och chefssamverkan.  

Det finns en gemensam vision och värdegrund, Det önskade läget, i 
miljösamverkan som genomsyrar allt arbete. Miljösamverkan stöttar kommunerna i 
arbetet som lokal myndighet. De samordnar, utvärderar och tar fram 
underlagsmaterial till tillsynskampanjer samt tar fram informationsmaterial och 
ordnar utbildningar. Kommunerna gör samordningsvinster; dels när sakområden 
gås igenom samtidigt i länet och dels genom stöd med underlagsmaterial, planering 
och utvärdering. Miljökontoren eller motsvararande på länsstyrelserna deltar med 
kompetens till projektgrupper som arbetar fram projekten samt deltar i projektens 
aktiviteter så långt som möjligt.  

Göteborgsregionen 
Inom Göteborgsregionen sker samverkan genom olika nätverk för bland annat 
livsmedelsinspektörer, hälsoskyddstillsyn, dricksvattenkontroll, 
strandskyddshandläggare och miljöchefer. Gemensamma utbildningar och i viss 
mån också projekt diskuteras och genomförs. Syftet är samsyn, erfarenhetsutbyte 
och ökad kompetens.  

3. Beskrivning av behovsutredningen 
Detta stycke handlar om vilka resurser som finns tillgängliga i form av årsarbetare 
(heltid och deltid) och hur det beräknas samt övergripande förutsättningar för 
perioden. 
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3.1 Förklaring av olika begrepp 
I behovsutredning utgår beräkningarna av behovet utifrån antal timmar för olika 
arbetsuppgifter. Hur många årsarbetare eller tjänster det krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna beror på hur timmarna fördelas på handläggningstid respektive 
övrig tid samt hur många personer som arbetar deltid. Nedan förklaras de olika 
begreppen samt beskrivs hur omvandlingen från timmar till årsarbetare eller tjänster 
kan ske. 

Årsarbetare 
En heltidsanställd arbetar i genomsnitt 1 600 timmar per år (efter avdrag på 400 
timmar för ledighet/sjukdom). Hur denna tid fördelas mellan handläggningstid 
(styrd, händelsestyrd och behovsprioriterad tid) eller övrig tid kan skilja mellan 
kommuner beroende på förutsättningar. Normalt bedöms 1 000 timmar av den 
faktiska arbetstiden läggas på handläggning och 600 timmar på övrigt. Se figur 1 
nedan.  

 
Figur 1. Fördelning av tid för en heltidsanställd. 

Om en jämförelse ska ske av hur många årsarbetare det finns totalt på de olika 
kontoren görs detta utifrån antal tjänster och tjänstgöringsgrad.  
 
Exempel: Två heltid och en halvtid ger 2,5 årsarbetare. 

Om en jämförelse ska ske av hur många årsarbetare det behövs för ett specifikt 
område görs detta genom att den samlade tiden för området delas med 
handläggningstiden. 

Exempel: Det beräknas att det finns ett behov av att lägga 5 000 timmar inom ett 
område, till exempel livsmedel. Denna tid delas med handläggningstiden för en 
heltid som är 1000 timmar vilket blir 5 årsarbetare. (Områdets behov i timmar / 
handläggningstiden för en heltidstjänst = antal årsarbetare). Det behövs alltså 5 
heltidstjänster för att utföra 5 000 timmar livsmedelsverksamhet. 

Deltid 
Handläggningstiden för en som arbetar heltid utgör 50 procent av den anställda 
tiden, alltså 1000 timmar handläggningstid på 2000 timmar anställd tid. Detsamma 
gäller för en deltid.  
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Exempel: En person som arbetar 80 procent får en anställd tid motsvarande 1 600 
timmar. Handläggningstiden blir 800 timmar.  

En förutsättning är att både frånvaro och övrig tid reduceras i samma 
storleksordning som den nedsatta tiden, i exemplet ovan alltså med 20 procent. 
Tiden för frånvaro minskar automatiskt vid deltid eftersom planerad arbetstid per 
dag eller vecka är kortare. Det finns vissa delar inom kategorin övrig tid som alla är 
med på oavsett arbetsgrad och andra där deltagandet kan prioriteras i olika 
omfattning. 

Övrig tid 
Inom kategorin Övrig tid hör arbetsuppgifter som inte direkt berörs av det som 
anses vara karakteristiskt för handläggning. De arbetsuppgifter som omfattas har 
dock en viktig roll för att få hela verksamheten att fungera väl. Det rör sig om bland 
annat utbildning, kvalitets- och utvecklingsarbete (mallar, rutiner, hemsida), 
verksamhetsplanering (behovsutredning och tillsynsplan), uppföljning av 
verksamheten, personalmöten, nätverksträffar, IT-frågor, med mera.  

Generellt bedöms att 600 timmar behöver avsättas för Övrig tid på en heltidstjänst. 
Det kan dock under en period finnas uppgifter som måste utföras inom denna 
kategori som gör att den övriga tiden måste ökas. Vilket innebär att 
handläggningstiden per årsarbetskraft minskar och behovet av antal årsarbetskrafter 
ökar för att kunna utföra nämndens uppdrag.  

Till exempel om vi ska utföra 3000 timmar handläggningstid men samtidigt 
behöver öka övriga tiden med 150 timmar per handläggare får vi ett resursbehov på 
3,5 årsarbetare istället för 3. Handläggningstiden minskar per årsarbetskraft (1000-
150=850). Antal årsarbetare (3 000 / 850 = 3,5). Se figur 2 nedan.  

 
Figur 2. Justering av handläggningstid i behovsutredning. 
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Handläggningstid 
Handläggningstiden delas in i tre kategorier 

• Styrd tid 
• Händelsestyrd tid 
• Behovsprioriterad tid 

Styrd tid 

Den styrda tiden består av planerad tillsyn på de verksamheter som har störst behov 
och krav. Här ingår följande verksamheter: 

• Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A, B och 
Industriutsläppsverksamheter) 

• Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C) 
• Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (H) 
• Livsmedelsverksamheter (L)  
• Verksamheter som styrs av strålskyddslagen (solarium) 
• Serveringsställen för alkohol som kräver tillstånd eller har anmälningsplikt 
• Försäljningsställen för tobak 
• Försäljningsställen för receptfria läkemedel  

Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre 
möjlighet att påverka. Det styrda behovet är gemensamt för samtliga operativa 
myndigheter. Här styrs tillsynen av staten i lagstiftning och tillsynsbehovet ska 
täckas i tillsynsplanen i form av årliga tillsynsaktiviteter. Behovet planeras med 
stöd av tillsynsvägledning från de centrala myndigheterna Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Strålskyddsmyndigheten, läkemedelsverket 
och Jordbruksverket. Inom livsmedelsområdet planeras behovet med stöd av 
vägledning från Livsmedelsverket.  

Händelsestyrd tid 

Tiden i denna kategori benämns som händelsestyrd eftersom det inte i förväg går att 
planera precis när eller i vilken omfattning behovet kommer uppstå. Händelsestyrd 
tid omfattar ärenden som kommer in till myndigheten som måste hanteras så som 
ansökningar, anmälningar, klagomål, olyckor, remisser, samråd, besvara 
myndigheter och media, frågor där vi ger rådgivning och stöd etc. Andra 
händelsestyrda händelser är de som upprättas av myndigheten själv utifrån vad som 
har skett när vi har varit ute på tillsyn, på verksamheter som listas under 
kategorierna ”Styrd tid” och ”Behovsprioriterad tid”. Handläggningstid som sker 
utanför deras planerade tillsynstid. Det kan vara polisanmälningar, beslut om 
miljösanktionsavgifter, klagomål, uppföljande tillsyn på verksamheter etc. Här 
hamnar även den tid som läggs på motioner från kommunens politiker och 
deltagandet på tingsrättsförhandlingar. 
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Behovet uppskattas utifrån tidigare erfarenheter med hjälp av 
ärendehanteringssystem, samt utifrån den planerade styrda och behovsprioriterade 
tillsynen då dessa till viss del påverkar den händelsestyrda tillsynen. 

Behovsprioriterad tid 

Behovsprioriterad tid omfattar den planerade tillsynen på verksamheter som inte är 
anmälningspliktiga inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (så kallade U 
respektive UH verksamheter). Denna kategori kan även omfatta nationella och 
regionala tillsynsprojekt, avloppsinventeringar/tillsyn, strandskyddstillsyn och 
annan tillsyn som omfattas av lagstiftning som nämnden har tillsyn över, 
exempelvis animaliska biprodukter (ABP) och strålskydd.  

Staten anger behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. 
Ansvarig nämnd planerar denna tillsyn utifrån lokala förutsättningar och fördelar 
tillsynsbehovet över tre år. Tillsynsfrekvensen för dessa verksamheter varierar och 
kan vara årlig (med årsavgift), återkommande, projektinriktad eller sporadisk (när 
behovet påkallas, till exempel tillsyn på byggarbetsplatser).  

3.2 Förhållandet mellan behovsutredning, budgetarbete och 
tillsynsplan 

De arbetsuppgifter som omfattas av kategorierna styrd tid och händelsestyrd tid 
utgör tillsynsmyndigheternas basbehov, till vilka myndigheten alltid måste kunna 
avsätta den mängd tid och resurser som behövs. Dessa delar förs över direkt till 
tillsynsplanen, se figur 3 nedan.  

Om tillräckliga resurser finns kan även de fastställda behoven i kategorierna 
behovsprioriterad tid och övrig tid föras över direkt till tillsynsplanen. Vid 
resursbrist kan det däremot bli nödvändigt att prioritera ned vissa arbetsuppgifter 
för perioden, det vill säga om de tillgängliga resurserna i den fastställda budgeten 
inte är tillräckliga för att tillgodose de identifierade behoven som fastställts i 
behovsutredningen. I det fallet har myndigheten valet att äska/tillsätta mer medel 
eller att göra nedprioriteringar. I de fall nedprioriteringar är nödvändiga ska 
konsekvenserna som detta medför beskrivas i tillsynsplanen. 
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Figur 3. Förhållandet mellan behovsutredning, budgetarbete och tillsynsplan. 

3.3 Finansiering av tillsyn 
Myndighetens arbete finansieras både genom avgifter och skattemedel. Efter att 
behoven fastställts i behovsutredningen bedöms vad som går att avgiftsfinansiera 
och vad som bör skattefinansieras. Målsättningen är att så mycket arbete som 
möjligt ska avgiftsfinansieras. För det arbete där så inte är möjligt måste det 
skattefinansieras.  

I Sverige gäller principen att ”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s regler, 
med innebörden att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala 
myndighetens kostnader för tillsynen. 

Den styrda tillsynen är i huvudsak avgiftsfinansierad medan den övriga tiden till 
övervägande del är skattefinansierat. Vad gäller de övriga två kategorierna kan det 
variera i hög grad beroende på hur behoven ser ut, se figur 4 nedan.  

 
Figur 4. Exempel på fördelning mellan avgiftsfinansierad- och skattefinansierad tillsyn.  

Det skattefinansierade arbetet kan exempelvis omfatta information och rådgivning 
till allmänhet och verksamhetsutövare, hantering av olyckor, remisser, planarbete, 
arbete med enkäter och rapportering till centrala/regionala myndigheter. En del 
skattefinansierad verksamhet kan finansieras via annan lagstiftning, till exempel vid 
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deltagande i planarbetet, så att Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens kostnader 
läggs på den sökande via plan- och bygglagstiftningen. 

En risk som uppstår när resurserna understiger behoven i för stor utsträckning är att 
myndigheten vid sin prioritering av den behovsprioriterade tillsynen kan tvingas 
lägga större fokus på den avgiftsfinansierade tillsynen för att klara en budget i 
balans trots att det inte alltid är där störst nytta för miljö och hälsa uppnås. 

4. Resursbehov av övrig tid 
Beskrivning av området 
Övrig tid, är sådan tid som inte är direkt handläggningstid men som behövs för att 
verksamheten ska fungera. Det beskrivs närmare i avsnitt 3.1  

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Under perioden kommer behovet inom kategorin Övrig tid att hålla sig inom 
schablonen på 600 timmar per heltid och år.  

Under 2022 kommer ett nytt ärendehanteringssystem att tas i drift. Det finns ett 
behov av utbildning och introduktion av det nya systemet för alla handläggare. Det 
kommer även att ta tid i anspråk för att systemet ska fungera fullt ut och att lägga 
upp rapporter och andra uppgifter i systemet. Bedömningen är att den mesta tiden 
kommer att behövas för detta under 2022 men det kommer även att ta tid under 
2023 för att sedan minska. 

Kommunstyrelsen har beslutat att alla verksamheter inom kommunen ska arbeta 
med aktiviteter för att nå ett bättre näringslivsklimat. För att arbetet ska kunna 
utföras med hög kvalitét, krävs att vi lägger tid på kompetensutveckling, 
kvalitetsarbete, planering/uppföljning samt samverkan.  

På livsmedelssidan kommer det ske stora förändringar vad det gäller införande av 
nytt riskklassningssystem och nytt sätt att debitera, vilket kommer att innebära att 
tid måste läggas under 2023 på översyn av taxan. 

Sammanställning av resursbehov – Övrig tid 
Årets utredning visar på ett behov av 600 timmar per heltidstjänst för det som 
förväntas att ska utföras som inte är ren handläggning. 

5.  Resursbehov av handläggningstid per verksamhetsområde 
I detta avsnitt redovisas resursbedömningen per verksamhetsområde. 
Redovisningen är indelad i sju övergripande verksamhetsområden: miljöskydd, 
förorenade områden, hälsoskydd, små avlopp, livsmedel, naturvård samt 
administration. För varje område redovisas en beskrivning av verksamhetsområdet, 
en analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden, samt en sammanställning 
av resursbehovet. 
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Bedömningen av behovet görs utifrån de specifika förutsättningarna i kommunen 
för respektive verksamhetsområde, där följande faktorer tas hänsyn till: 

• Antal tillsynsobjekt i kommunen. 
• Status på mark, luft och vatten i kommunen i förhållande till uppsatta mål och 

åtgärdsprogram inom området. 
• Uppföljning av utfört arbete (Det kan t.ex. vara något som låg med i förra årets 

planering som inte kunde utföras av någon anledning. Då ökar det på behovet 
för kommande period.). 

• Mängd inkomna ärenden. 
• Förändrade/nya lagar, förordningar, reglementen eller riktlinjer. 
• Annan förändring i omvärlden, till exempel pandemi.  

Som underlag till de uppgifterna om antal objekt och timmar finns ett 
beräkningsunderlag i form av en Excel fil. I beräkningsunderlaget finns även mer 
detaljerad information om timmar per område. 

5.1 Miljöskydd 
Beskrivning av området 
Miljöskydd omfattar framför allt den tillsyn som utgår från kapitel 9, exklusive 
hälsoskydd, 14 och 15 i miljöbalken. 

Miljöskyddstillsynen syftar till att förbättra och trygga en god miljö utomhus och 
till att förhindra och förebygga utsläpp till mark, luft och vatten.  
Miljöskyddsområdet är brett och inbegriper följande delområden: miljöfarliga 
verksamheter, avfall, hantering av massor samt kemiska produkter. 

Inom området ingår tillsyn på alla objekt som omfattas av tillsyn enligt kapitel 9 i 
miljöbalken. Detta omfattar B- och C-verksamheter såväl som U-verksamheter. 
Arbetet bedrivs främst genom planerad tillsyn, handläggning av prövningsärenden, 
remissyttranden i tillståndsärenden samt inspektioner i samband med klagomål eller 
tillbud. I den planerade tillsynen ingår normalt att kontrollera egenkontroll, 
kemikaliehantering, avfallshantering, samt utsläpp till vatten, luft och mark.  

Förutom tillsynen över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter 
ansvarar kommunen för tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska 
produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer.  

Den nationella tillsynsstrategin pekar ut följande områden som prioriterade under 
perioden som är aktuella för vår kommun.  

• Fordonstvättar 
• Fordonsverkstäder 
• Avloppsreningsverk 
• Jordbruk och hästgårdar 
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• Energihushållning 
• Dagvatten 

Inom området ingår även att hantera olika ansökningar, anmälningar. Det kan vara 
prövning av sopdispenser, anmälan av avfall för anläggningsändamål, 
anmälningsärenden och tillståndsansökningar för att sprida bekämpningsmedel på 
exempelvis banvallar, allmänna platser, inom vattenskyddsområden och vid 
flerbostadshus/skolor.  

I området ingår även granskning och registrering av inkomna kontrollrapporter för 
köldmedia samt cisterner. Myndigheten handlägger även anmälningar om 
installation av nya köldmedieanläggningar och cisterner samt registrerar skrotning 
av cisterner.  

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, skyddande ozonskikt, ingen övergödning, grundvatten av 
god kvalitet, god bebyggd miljö. 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid 

I kommunen finns i nuläget cirka 100 verksamheter (12 B-verksamheter och ca 90 
C-verksamheter) som Miljö- och bygglovsnämnden har tillsynsansvaret för. Dessa 
har högsta prioritet och de flesta får tillsyn årligen. 

Under kommande treårsperiod kommer ett nytt industriområde att bli klart. Detta 
kommer att öka tillsynsbehovet av miljöfarliga verksamheter. 

Härryda kommun är en expansiv kommun och antalet miljöfarliga verksamheter 
uppskattas öka. 

Den styrda tillsynen inbegriper även granskning av inkommande rapporter gällande 
köldmedia och cisterner samt den statligt styrda miljöövervakningen.  

Händelsestyrd tid 

Specifikt inom miljöskyddsområdet ingår i den händelsestyrda tiden bland annat 
handläggning av anmälan om miljöfarlig verksamhet, avfall för 
anläggningsändamål, ansökan om spridning av bekämpningsmedel och annat som 
beror på bestämmelser ibland annat vattenskyddsföreskrifter.  

Antalet anmälningar om värmepump och ansökningar om installation av 
värmepumpar inom vattenskyddsområden väntas öka något eftersom intresset ökar 
i samhället för energieffektivisering. Det är vanligt att vilja installera bergvärme vid 
nybyggnation eller när värmesystemet byts ut. På grund av höga elpriser blir det 
lönsamt för fler att välja bergvärme. Eftersom det har blivit vanligare med mer 
komplexa anmälningar och ansökningar, t.ex. borrning inom förorenade områden 
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eller i direkt närhet till känsliga områden som ytvattentäkter, kan tiden både för 
prövning och tillsyn i samband med anläggningsarbetet väntas öka.   

På grund av många exploateringar i regionen uppstår framför allt schaktmassor som 
måste hanteras. Detta har bland annat inneburit att mängden anmälningar och 
klagomål på användning av avfall för anläggningsändamål ökat inom kommunen. 
Prognosen är att det inte kommer att avta utan snarare öka ännu mer. 

Behovsprioriterad tid 

I kommunen finns minst 400 U-verksamheter. Tillsyn av dessa bör ske åtminstone 
vart fjärde år, vilket innebär att tillsynsbehovet är minst 400 timmar per år.   

Under perioden behöver fokus läggas på att inventera vilka U-verksamheter vi har i 
kommunen. Detta kan utföras genom att ta ut SCB:s statistik eller liknande över 
verksamheter inom olika områden. Vi har inte haft någon regelbunden tillsyn av U-
verksamheter, och har därför inte kännedom om vilka verksamheter vi har och 
vilken prövningsnivå de tillhör.  

Tillsynen av försäljning av kemiska produkter är eftersatt, vilket innebär att det 
finns ett stort tillsynsbehov inom området. 

Det finns ett behov av att följa utvecklingen av olika miljöparametrar såsom 
luftkvalitet, ljudnivåer och status i vattendrag eller naturområden. Ansvaret för 
denna övervakning är otydlig och det ligger utspritt på olika verksamheter inom 
kommunen.  

Inom kommunens arbete med planer (detaljplaner, översiktsplan och liknande) är 
det bra om miljö- och hälsoskyddsfrågorna kommer med tidigt i processen. Det kan 
gälla bevakning av bland annat förorenad mark och buller. 

Sammanställning av resursbehov – miljöskydd 
Den uppskattade tiden för handläggning inom miljöskydd ligger på totalt cirka 
3500 timmar. Vilket motsvarar på ett behov av 3,5 årsarbetare (ÅA) för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom området. Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna 
enligt figur 5 nedan. 

 
Figur 5. Figuren visar på resursbehovet för miljöskydd 2023 -2025. 
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5.2 Förorenade områden 
Beskrivning av området 
Detta avsnitt omfattar framför allt den tillsyn som utgår från kapitel 10 i 
miljöbalken. Tillsynen omfattar potentiella och konstaterade föroreningsskador i 
mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader.  

Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller 
tidigare verksamheter är ett viktigt led i arbetet att minska riskerna för att 
människor och miljö utsätts för farliga ämnen.  

I den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är förorenade områden ett 
prioriterat område för att uppnå satta miljömål. 

Förenklat kan resursbehovet för tillsyn av förorenade områden delas in i 
egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade områden, tillsyn av objekt som ännu 
inte inventerats samt händelsestyrd tillsyn. Därutöver tillkommer resursbehov för 
viss administration samt eventuella tillsynsprojekt.   

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö.  

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid 

Styrd tid förekommer inte inom förorenade områden. Tillsynsbehovet är främst 
behovsprioriterat och händelsestyrt. 

Händelsestyrd tid 

I området ingår handläggning av anmälan enligt Miljöbalken när föroreningar 
påträffas vid exempelvis grävarbeten och byggnationer samt vid klagomål eller 
tillbud. Vid klagomål och tillbud bedrivs även tillsyn och uppföljning av 
efterbehandlingsåtgärder/sanering/avhjälpandeåtgärder.  

Utifrån den exploatering som sker och kommer att ske inom kommunen är 
bedömningen att antalet anmälningar om sanering kommer att öka under de 
närmaste åren. 

Behovsprioriterad tid 

Den huvudsakliga tillsynstiden hamnar under behovsprioriterad tid. Tillsynstakten 
styrs av det nationella miljökvalitetsmålet för förorenade områden och mer 
preciserade regionala delmål. 

Det nationella målet är att alla förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön 2050. Det 
vill säga de mest prioriterade områdena behöver åtgärdas. 
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Tillsyn av objekt som ännu inte identifierats (branschklassats - BKL) 

För att kunna göra denna prioritering behöver både nedlagda och pågående 
verksamheter identifieras och inventeras. Identifieringen görs genom 
branschklassning (BKL) där man utgår från de risker branschen generellt kan 
medföra. Resultatet blir en branschklassning där BKL1 = mycket stor risk, BKL2 = 
stor risk, BKL3 = måttlig risk och BKL4 = liten risk.  

Branschklassningen är en gruppriskklassning som baseras på generella 
bedömningar utifrån vilken verksamhet/bransch som funnits på platsen. 

Ett identifierat potentiellt förorenat område, behöver inte vara förorenat i praktiken 
eller komma att kräva efterbehandlingsåtgärder. 

Tillsyn av objekt som ännu inte inventerats  

Därefter inträder inventeringsfasen. Inventeringen börjar med områdena i de 
högsta branschklasserna (BKL 1 eller 2), det vill säga i en prioriteringsordning 
utifrån branschklassningen. Inventeringen görs enligt en metodik (MIFO, Metodik 
för Inventering av Förorenade Områden). Fas 1 omfattar en orienterande studie och 
resulterar i en riskklassning. Fas 2 omfattar en översiktlig undersökning och en ny 
riskklassning.  

Riskklassningen är ett första steg för att avgöra vilka områden man bör gå vidare 
med. Många områden kan avskrivas i ett senare utredningsskede. Det är därför 
viktigt att bedöma resursbehovet även för genomförande av denna inventering. 
Motsvarande insatser kan bli aktuella även för ej identifierade objekt som 
aktualiseras exempelvis efter tips från allmänheten eller annan tillkommande 
information, som exempelvis ny information om föroreningar eller 
föroreningskällor. 

Ett regionalt miljömål har varit att alla potentiella förorenade områden skulle ha 
varit riskklassade enligt MIFO (Metodik för Inventering av förorenade områden) 
fas 1 senast 2020. För vår kommun innebär det ett ökat behov kommande 
treårsperiod eftersom detta mål ännu inte är uppfyllt.   

Behovet har beräknats utifrån antalet ännu ej inventerade kommunala tillsynsobjekt 
relaterat till kommunens målsättning om slutförande av inventeringen. Vi har vid 
bedömning av behovet använt oss av en schablontid på 10 timmar per objekt.  

Egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade områden   

De mest prioriterade objekten det vill säga de områden som har riskklass 1 (mycket 
stor) eller riskklass 2 (stor risk) för påverkan på människors hälsa eller miljö ska 
åtgärdas. Även förorenade områden med lägre riskklass eller som enbart är 
branschklassade men som ändå bedöms som prioriterade räknas hit.  
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I behovet ingår hela hanteringen av objektet, det vill säga all tillsynstid som krävs 
från initiering tills dess att objektet kan anses vara slutligt åtgärdat. Tillsynen delas 
in i tre faser: utredning, åtgärd och uppföljning. 

Det beräknade resursbehovet relateras sedan till en tidsatt målsättning om att ha 
hanterat de prioriterade förorenade områdena till ett visst årtal. På så sätt erhålls ett 
årligt behov.  

Följande regionala tilläggsmål finns inom förorenade områden och dessa har 
använts för att beräkna tillsynsbehovet. 

År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors 
hälsa eller miljön är åtgärdade.  

År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller 
miljön är åtgärdade.  

År 2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa 
eller miljön blivit åtgärdade.  

Om de regionala målen ska klaras innebär det ett resursbehov på 510 timmar för 
2023.  
Sammanställning av resursbehov - förorenade områden 

För att minska riskerna med de förorenade områdena och för att klara ovanstående 
klassnings- och åtgärdskrav behövs en högre åtgärdstakt under de kommande åren, 
vilket kräver ytterligare resurser. 

Den uppskattade tiden för handläggning inom förorenade områden ligger på totalt 
1200 timmar. Vilket motsvarar ett behov av 1,2 årsarbetare (ÅA) för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom området. Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna 
enligt nedan. 

 
Figur 3. En figur som visar på resursbehov för förorenade områden 2023-2025. 
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5.3 Hälsoskydd 
Beskrivning av området 
Detta avsnitt omfattar den hälsoskyddstillsyn som utgår från kapitel 9 i miljöbalken 
samt andra lagar såsom Smittskyddslagen, Strålskyddslagen och Tobakslagen.  

Hälsoskyddstillsynen syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga 
eller allmänna lokaler och lokaler där människor får vård eller behandling, samt 
smittskydd. Nämndens ansvar är att undanröja och förebygga olägenheter. 

Tillsynsobjekten delas in i anmälningspliktiga (H) och icke anmälningspliktiga 
(UH) verksamheter.  

Anmälningspliktiga verksamheter (H) är: 

• Skärande och stickande hygieniska behandlingar 
• Bassängbad som är tillgängliga för allmänheten och för större sällskap 
• Förskolor, skolor, fritidshem och gymnasier 
• Kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten 

Enligt 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunen 
ägna särskild uppmärksamhet åt: 

• Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen 
• Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande 
• Samlingslokaler där många människor brukar samlas 
• Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

tillfällig bostad 
• Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och 

andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars 
utnyttjas av många människor 

• Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 
• Lokaler för förvaring av djur 

Andra verksamheter som omfattas av hälsoskyddstillsynen är: 

• Evenemang med höga ljudnivåer; t.ex. konserter, festivaler, föreställningar 
• Strandbad 

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas av behovsprioriterad tillsyn 
och händelsestyrd tillsyn. 

Utöver att hantera anmälningar och bedriva tillsyn ingår även att: 

Kontrollera att fastighetsägarna genom mätningar säkerställt att hyresgäster inte 
utsätts för höga radonhalter. Radon i bostäder kan orsaka lungcancer. 
Fastighetsägare som hyr ut bostäder har ansvaret för att hyresgäster inte riskerar att 
utsättas för höga radonhalter. Ägare till bland annat flerbostadshus ska mäta 
radonhalten och åtgärda bostäder om radonhalten är över 200 Bq/m3 luft. Miljö- 
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och hälsoskydd har tillsynsansvaret och ska se till att fastighetsägarna följer 
strålskyddslagen. 

Smittskydd 

Smittskyddsarbetet ska förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar 
och regleras i Smittskyddslagen. Miljöförvaltningen arbetar för att förhindra 
objektburen smitta i sitt tillsynsarbete. Objektburen smitta är alla sjukdomar som 
kan spridas mellan objekt och människa. Alla typer av objekt och djur ingår i 
begreppet, till exempel ventilationsanläggningar, vattenanläggningar utomhus eller 
inne i fastigheter och andra vatteninstallationer, vilda djur, skadedjur och 
sällskapsdjur. 

Arbetet med smittskydd innebär också mycket annat inom flera av kommunens 
tillsynsområden enligt miljöbalken. Några exempel är att vid handläggning av 
enskilda avlopp ställs krav för att minska risk för läckage av smittämnen till 
grundvatten och brunnar, och vid planerad tillsyn på förskolor ställs krav på rutiner 
för hygien. Vid en pandemi kan tillfälliga regler införas för att till exempel minska 
trängsel eller på olika sätt minska smittspridningen. Tillsyn över dessa tillfälliga 
regler kan vara miljönämndens ansvar.   

Tobakslagen, rökfria miljöer 

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt 
tobakslagen är förbjudet att röka. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja 
att barn och ungdomar börjar röka. Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga 
miljöer och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det gäller till exempel lokaler för 
skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, hotell, allmänna färdmedel och 
restauranger och caféer. Privatbostäder omfattas inte av rökförbudet. Rökförbudet 
omfattar även vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer 
till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott 
och lek. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, örtprodukter för 
rökning med mera. 

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, Frisk luft, God bebyggd 
miljö, Säker strålmiljö. 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid 

I den styrda tillsynen inom hälsoskydd ingår anmälningspliktiga verksamheter (H-
verksamheter) såsom skolor, förskolor, bassängbad, solarium och de som innebär 
risk för spridning risk av sjukdom genom blodsmitta.  

I kommunen finns i nuläget cirka 100 H-verksamheter som miljö- och 
bygglovsnämnden har tillsynsansvaret för. Dessa har högsta prioritet och ska ha 
tillsyn regelbundet. Tillsynen på dessa verksamheter har varit eftersatt under många 
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år vilket innebär att behovet av tid för tillsyn är relativt mycket under 2023-2024 
för att sedan förhoppningsvis minska. 

I den nationella tillsynsstrategin är tillsynen av städning på förskolor och skolor 
särskilt utpekad och prioriterad under perioden 2022-2024. 

Kommunens folkmängd växer och med det behovet av offentlig och privat service. 
Ökad tillsyn förväntas för bostäder, skolor, förskolor, äldreomsorgslokaler samt 
olika former av service knutna till den växande folkmängden.  

Händelsestyrd tid 

Händelsestyrd tid omfattar bland annat hantering av ansökningar, anmälningar, 
klagomål, remisser, samt rådgivning och stöd. Även tid för överklagningsärenden, 
miljösanktionsavgifter och anmälan om brott enligt miljöbalken ingår i den 
händelsestyrda tillsynen. Specifikt inom hälsoskyddsområdet ingår bland annat 
handläggning av anmälan om nya lokaler och verksamheter, anmälan/klagomål om 
olägenhet för människors hälsa, anmälan eller ansökan utifrån lokala föreskrifter 
m.m. Här ingår även extra tillsyn som går utöver den normala planerade tillsynen 
och som har sin orsak i bristande efterlevnad av lagstiftningen.  

Behovsprioriterad tid 

Den behovsprioriterade tiden omfattar den planerade tillsynen på de ej 
anmälningspliktiga verksamheterna såsom flerbostadshus, tillfälliga boenden, 
vårdlokaler, gruppboenden, idrottslokaler, frisörer, fotvård, strandbad, samlings-
lokaler m.m. Dessa objekt kallas UH-objekt. Den kan även omfatta nationella och 
länsvisa tillsynsprojekt, inventeringar med mera.  

När det gäller förekomsten av radon i bostäder behövs en stor insats. Miljö- och 
hälsoskydd tar under 2022 fram en plan för radontillsynen. Vi behöver inventera 
fastigheter med bostäder för uthyrning och därefter informera fastighetsägare om 
lagkraven och uppmana dem att mäta radon. Miljö- och hälsoskydds tillsynsansvar 
innebär att vi behöver följa upp mätresultaten och säkerställa att radonhalten i alla 
bostäder ligger under 200 Bq/m3. Om åtgärder inte gjorts av fastighetsägarna, är vi 
skyldiga att besluta om föreläggande om att de ska göra åtgärder. Enligt ett tidigare 
miljömål för Sverige skulle alla bostäder ha lägre halter är 200 Bq/m3 senast 2020, 
men det är ännu inte uppnått.  

Tillsynen på icke anmälningspliktiga verksamheter har varit mycket bristfällig 
under flera år och till viss del saknas det aktuella uppgifter över hur många och 
vilka typer verksamheter som finns varför tillsynsbehovet är stort att inventera och 
inspektera dem. Detta kräver mer resurser. 

Sammanställning av resursbehov – hälsoskydd 
Årets utredning visar på ett behov av 1,5 årsarbetare (ÅA) för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom hälsoskydd 2023. Den uppskattade tiden för handläggning 
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inom området ligger på cirka 1500 timmar. Timmarna är uppdelade mellan 
tillsynskategorierna enligt nedan figur 7.  

 
Figur 7. Figuren visar resursbehovet för hälsoskydd 2023 -2025. 

5.4 Små avlopp 
Beskrivning av området 
Små avlopp är avloppsanläggningar som är dimensionerade för mindre än 25 
personekvivalenter. Anläggningar större än dessa ingår i avsnitt 5.1. Inrättandet av 
små avloppsanläggningar kräver tillstånd enligt miljöbalken. Tillsynen omfattar alla 
små avlopp som finns i kommunen och den syftar bland annat till att minimera 
närsaltläckage, läckage av syreförbrukande ämnen och smittspridning.  

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Ingen övergödning 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid  

Styrd tid förekommer inte inom området för små avlopp. Tillsynsbehovet är 
framför allt behovsprioriterat. 

Händelsestyrd tid 

Specifikt inom området för små avlopp ingår bland annat handläggning av 
avloppsansökningar, slamtömningsdispenser, förbud, förhandsbesked med mera. 
Här ingår även rådgivning vid fastighetsförsäljning och nyanläggning av avlopp. 

Med en tillsynstakt på 835 anläggningar per år och med nyproducerade bostäder 
beräknar nämnden per år behöva handlägga cirka 400 ansökningar om tillstånd till 
enskilda avlopp och cirka 160 förelägganden om förbud.  

Behovsprioriterad tid 

Den behovsprioriterade tillsynen för små avlopp inbegriper inventering och tillsyn 
av enskilda avlopp och minireningsverk, samt tillsynsprojekt. Tillsyn prioriteras 
efter: närhet till känslig recipient, vattenskyddsområde, tätbebyggda områden med 
avseende på dricksvatten, områden med gamla anläggningar, anläggningar som 
kräver mycket skötsel på grund av avancerad teknik, nya bygglov inom tre 
månader, VA-plan, tillsyn i områden där kommunal anslutningsmöjlighet finns. 
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I kommunen finns idag minst 3200 hushåll med små avlopp, siffran är osäker. 
Tillsyn har gjorts, men denna skulle behöva sammanställas. Det är ett regionalt 
miljömål att samtliga enskilda avloppsanordningar i kommunerna har en 
reningsfunktion som säkerställer att näringsämnen och bakterier reduceras till 
accepterade nivåer till år 2025. Det finns ca 3200 enskilda avloppsanläggningar i 
kommunen. Sedan 2012 har knappt 700 avloppsanläggningar fått tillstånd. Vi 
uppskattar att lika många har fått nya tillstånd; vissa har inte behövt nya 
anläggningar och en del tillstånd är för nybyggnation. Detta innebär att det finns ca 
2500 avloppsanläggningar kvar att utföra tillsyn på. För att uppnå det regionala 
miljömålet behöver en tillsynstakt på cirka 835 avlopp per år hållas under 
kommande period vilket innebär cirka 3500 timmar per år. 

Sammanställning av resursbehov – små avlopp 
Den uppskattade tiden för handläggning inom området varierar över åren. För att nå 
det regionala målet samt arbeta undan pågående ärenden är behovet 2023 cirka 
9000 timmar för att sedan minska något 2024-2025 till cirka 8200 timmar årligen. 
För 2023 motsvarar det ett behov av 9 årsarbetare (ÅA) för att uppfylla behovet 
inom området. Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt nedan  

 
Figur8. Figuren visar resursbehovet för små avlopp 2023 -2025. 

5.5 Livsmedel 
Beskrivning av området 
Syftet med livsmedelslagstiftningen och livsmedelskontrollen är att alla 
konsumenter får säkra livsmedel som är producerade och hanterade i enighet med 
lagstiftningen. Det innebär att de ska hanteras på ett hygieniskt sätt så att 
konsumenten inte blir sjuk och vara rätt märkta så att konsumenten inte blir lurad. 

Livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska vara 
riskbaserad, ändamålsenlig och likvärdig för alla företag och organisationer. 

Verksamheterna delas upp efter typ av livsmedel; dricksvatten, 
livsmedelstillverkning och livsmedelhanering. Denna uppdelning bygger på de krav 
som finns på årlig rapportering till livsmedelsverket.  
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Nytt tillsynsområde från och med 2022 är kontroll av material i kontakt med 
livsmedel. Kontrollen kommer delvis ingå i registrerade livsmedelsverksamheters 
planerade tillsyn men det kommer tillkomma objekt som tillverkar, förädlar, 
importerar och säljer kontaktmaterial. 

Flera objekt som omfattas av livsmedelslagen omfattas även av miljöbalken. Tiden 
för miljötillsynen på livsmedelsverksamheterna framgår av avsnitt 5.1. 

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri 
miljö, Grundvatten av god kvalitet. 

Nationella operativa mål: De operativa målen som kommunen ska arbeta med 
under perioden 2023-2025 kommer att presenteras av Livsmedelsverket under 
2022. 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid  

Den huvudsakliga kontrolltiden inom området livsmedel utgörs av styrd tid dvs 
planerad kontroll på registrerade verksamheter. Inom en treårsperiod ska alla 
verksamheter och alla relevanta lagstiftningsområden kontrolleras. Vid varje 
kontrolltillfälle görs en baskontroll, vilket innebär att man tittar på allmän hygien, 
säker hantering, temperaturkontroll, allergihantering. Denna kontroll utgör 
majoriteten av kontrollerna. Övriga lagstiftningsområden så som till exempel 
märkning, näringsvärden, provtagning, import, material i kontakt med livsmedel 
blir fördjupade kontroller som kan fördelas fritt över en treårsperiod. Viktiga 
nationella mål så kallade operativa mål för livsmedelskontrollen hittar man även i 
den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP). Detta kan göra att 
behovet att kan variera från år till år.  

Under 2024 kommer en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheterna 
börja gälla men den är ännu inte beslutad. Inriktningen är att mer kontroll ska ske 
hos tillverkare och grossister i de tidigare handelsleden och att mindre kontrolltid 
ska läggas på restauranger och butiker i de senare leden i livsmedelskedjan. Detta 
kan komma att påverka intäkterna från livsmedelskontrollen då kontrolltiden 
antagligen kommer att minska då många av verksamheter i kommunen kommer att 
få en minskad kontrollfrekvens.  

I samband med att den nya riskklassningen införs 2024 kommer det även bli ett 
krav på att kontrolltiden debiteras efter att inspektionen gjorts istället för att som nu 
ha en årlig fast kontrollavgift. Det behöver därför tas fram en ny taxa för 
livsmedelskontrollen som kan tillämpas från januari 2024. 

I kommunen finns i nuläget cirka 260 livsmedelsverksamheter (20 stycken 
dricksvatten, 7 stycken livsmedelstillverkning, 231 stycken livsmedelshantering) 
som miljö- och bygglovsnämnden har kontrollansvaret för. 
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Tillsynsbehovet bedöms inte öka på grund av tillsyn enligt den nationella 
kontrollplanen. 

Händelsestyrd tid 

Händelsestyrd tid omfattar bland annat hantering av anmälningar, klagomål, 
livsmedelsburna utbrott, remisser, samt rådgivning och stöd. Specifikt inom 
området för livsmedelskontrollen ingår bland annat handläggning av anmälan om 
registrering, RASFF, misstänk matförgiftning, sanktionsbeslut, kontroll av ny 
registrerade verksamheter mm. Här ingår även uppföljande tillsyn som går utöver 
den normala planerade tillsynen och som har sin orsak i bristande efterlevnad av 
lagstiftningen. 

På grund av att EUs vattendirektiv har gjorts om till att innefatta hela 
dricksvattenkedjan från täkt till kran kommer ny lagstiftning och personal som 
tidigare enbart arbetet med livsmedelsfrågor kan behöva utbilda sig om 
vattenskyddsföreskrifter och installationer i fastigheter. 

I den händelsestyrda livsmedelskontrollen ingår bevakning av det EU-gemensamma 
systemet för kommunikation av RASFF meddelanden (Rapid Alert System for 
Food and Feed). Systemet är webbaserat och används för att snabbt få bort 
livsmedel från marknaden som på olika sätt kan vara skadliga för människors hälsa. 
Livsmedelsverkets krav är att kommunerna ska bevaka systemet varje vardag. När 
en varning kommer ska kommunen skyndsamt informera berört livsmedelsföretag 
och se till att företaget följer livsmedelslagen, stoppar livsmedlet och informerar 
konsumenter och berörda företag. I enlighet med utfallet hittills beräknas 
tidsåtgången för RASFF till cirka 45 timmar per år.  

Behovsprioriterad tid 

Animaliska biprodukter (ABP) 

Animaliska biprodukter omfattas av en särskild lagstiftning från EU där miljö- och 
bygglovsnämnden har tillsynsansvar. På livsmedelsanläggningar handlar det om att 
avfall med animaliskt ursprung hanteras och transporteras bort på rätt sätt. Denna 
kontroll bedöms ha lågt kontrollbehov och görs lämpligen i projektform. Kontrollen 
görs även till viss del i samband med den planerad kontrollen av 
livsmedelsanläggningar då avfallshanteringen kontrolleras. 
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Sammanställning av resursbehov – livsmedel 
Årets utredning visar på ett behov av cirka 1,9 årsarbetare för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom området livsmedelskontroll 2023-2025. Den uppskattade tiden 
för handläggning inom området ligger totalt på cirka 1900 timmar per år. Timmarna 
är uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur nedan 

 
Figur 9. Figuren visar resursbehovet för livsmedel 2023 -2025. 

5.6 Naturvård och skyddade områden 
Beskrivning av området 
Detta avsnitt omfattar framför allt den tillsyn som utgår från kapitel 7 och 12 i 
miljöbalken. 
Miljö- och bygglovsnämnden har ansvar för tillsynen i fråga om: 

• Naturreservat (som har beslutats av kommunen) 
• Vattenskyddsområde (som har beslutats av kommunen) 
• Strandskyddsområde (utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar 

enligt 18 a §) 
• Områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av 

kommunen enligt 7 kap. 
• Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

När det gäller områden med naturvård ska tillsynen syfta till att bevara den 
biologiska mångfalden och värden för friluftsliv. Nämndens ansvar inom naturvård 
inbegriper tillsyn över kommunens skyddade områden, handläggning av 
strandskyddsdispenser och handläggning av samrådsanmälningar enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken. 

Enligt åtgärdsprogrammet från vattenmyndigheterna ska kommunen stärka skyddet 
kring allmänna och kommunala vattentäkter.  

Vägledande miljökvalitetsmål för området:  

Ett rikt växt- och djurliv, levande sjöar och vattendrag, bara naturlig försurning, 
myllrande våtmark, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, grundvatten av god 
kvalitet. 
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Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid  

Styrd tid förekommer inte inom området för naturvård. 

Händelsestyrd tid 

Specifikt inom naturvårdsområdet ingår bland annat att handlägga 
strandskyddsdispenser, handlägga 12:6-samråd, yttra sig över förhandsbesked och 
bygglov. 

Nämnden handlägger cirka 15 strandskyddsdispenser och ca 15 12:6-samråd per år. 
Naturvårdsfrågor kan också dyka upp i andra tillsyns- eller prövningsärenden som 
nämnden handlägger, som prövning av enskilda avlopp, utökning av verksamheter 
eller påverkan av befintliga verksamheter på naturmiljön.  

Kommunekologen och miljöskyddsinspektörerna kan ta stöd av varandra när det 
behövs. 

Behovsprioriterad tid 

Tillsynen inom området prioriteras efter områdets naturvärden och värden för 
friluftsliv med avseende på skyddsbehovet för dessa värden. 

Den behovsprioriterade tiden inom området för naturvård inbegriper tillsynen över 
kommunens skyddade områden och informationsinsatser.  

Skyddade områden inom kommunen utgörs i dagsläget av 1 kommunalt 
naturreservat, 6 statligt reservat, 2 statliga naturminnen, 3 Natura 2000-områden 
och 13 statliga biotopskyddsområden. Uppskattningsvis behöver 5 timmar avsättas 
per år för tillsyn av det kommunala naturreservatet, övriga områden bedriver 
länsstyrelsen tillsyn över. 

Vattenskyddsområden 

I åtgärdsprogrammet från vattenmyndigheterna (åtgärd 3) står att kommunerna ska 
genomföra regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden samt säkerställa ett 
långsiktigt skydd för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Mycket av 
den tillsyn som ska göras redovisas under övriga områden. Till exempel redovisas 
tiden för miljöfarliga verksamheter inom avsnitt 5.1.  

Strandskydd 

Härryda kommun är en kommun med mycket vatten som vi är rädda om. Det finns 
därför ett behov att bedriva regelbunden tillsyn i områden kring våra sjöar och åar. 
Totalt bedöms tillsynsbehovet vara 1500 timmar för att gå igenom alla våra 
skyddade sjöar och vattendrag. Vi bedömer att det är rimligt att genomföra tillsynen 
under en tioårsperiod, vilket innebär ett tillsynsbehov på 150 timmar per år. Detta 
är ett arbete som behöver fortgå kontinuerligt, d.v.s. tillsynen behöver starta om 
efter varje tioårsperiod. 
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Sammanställning av resursbehov – naturvård och skyddade områden 
Årets utredning visar på ett behov av cirka 0,7 årsarbetare för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom naturvård 2023-2025. Den uppskattade tiden för handläggning 
inom området ligger på cirka 700 timmar. Timmarna är uppdelade mellan 
tillsynskategorierna enligt figur nedan 

 
Figur 10. Figuren visar resursbehovet för naturvård 2023 -2025. 

5.7 Övergripande arbete- Administration och ledning 
Beskrivning av området 
För att nämndens arbete ska fungera ändamålsenligt och effektivt krävs ett löpande 
övergripande arbete i form av administration och ledning. Det är skattefinansierad 
tid, som inte är tillsynsrelaterad. Det innebär arbetsuppgifter som bland annat 
registrering, fakturering, nämndrelaterat arbete, arkivrelaterade uppgifter samt 
diverse administration (beställning av kontorsmaterial med mera). Här ligger även 
all tid som chefer/ledning behöver lägga för att fullgöra sitt verksamhets-, ekonomi- 
och personalansvar. 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Ett nytt ärendehanteringssystem upphandlas under 2022. Implementeringen av detta 
sker under 2022 men kommer även att gå in i 2023. Detta plus alltmer digital 
hantering ger förhoppningsvis ett lägre eller förändrat behov av administration. Vi 
kan dock inte se att behovet skulle minska under den närmaste treårsperioden. 

Verksamheten ligger efter med arkiveringen av handlingar. Det hanteras dessutom 
alltfler handlingar som ska diarieföras, expedieras och arkiveras. Denna 
administration är svår att effektivisera ytterligare. 

Behovet av tid är stort för administrationen av ärendesystem, e-tjänster och andra 
digitala lösningar samt hanteringen av webbsidor, mallar, rutiner och dylikt. 

Sammanställning av resursbehov - administration 
Årets utredning visar på ett behov av cirka 4,3 årsarbetare för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom administration 2023. 

Page 120 of 554



 
 
                                                                 

Sida 31 av 31 
 

6. Resursbehov sammanställning 
Behovsutredningen omfattar en period på tre år. För att få en någorlunda jämn 
resursfördelning mellan åren och därmed lättare kunna planera eventuell 
tillsättning, har en noggrann avvägning gjorts av vilka uppgifter som bör ingå 
respektive år.  

Behovsutredningen visar på ett samlat behov av cirka 18300 timmar för 2023, 
exklusive administration och ledning, vilket motsvarar 18,3 årsarbetskrafter. 
Behovet för administration och ledning bedöms ligga på cirka 5300 timmar, vilket 
motsvarar 5,3 årsarbetskrafter. Detta ger ett totalt behov på 23,6 årsarbetskrafter 
2023. 

Timmarna, exklusive administration och ledning, är uppdelade mellan 
tillsynskategorierna enligt figur 11.  

 
Figur 11. Figuren visar på totalt resursbehovet 2023 -2025. 

Budgetramen 2022 rymmer 13 årsarbetare. Om medel inte tillförs så medför 
skillnaden mellan beräknat behov och tillgängliga resurser att nämnden kommer 
behöva prioritera bort cirka 10 500 timmar eller delvis ändra ambitionsnivån 2023. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 71  Dnr 2020VFN537 

Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner uppföljningen av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 
2021.  
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder utifrån planen för intern kontroll, 
antagen av välfärdsnämnden den 11 januari 2021 § 7.  
  
Uppföljningen har lett till att brister kunnat upptäckas inom några områden, vilket medför att 
ytterligare åtgärder planeras för att hantera och minimera riskerna.  
  
Sammantaget bedömer förvaltningen att välfärdsnämndens arbete med intern kontroll har 
genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2021.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 mars 2022 
 Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 
 Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Patrik Wendeblad 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-03-08   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2020VFN537 003 

 

 

 

Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner uppföljningen av välfärdsnämndens plan för 
intern kontroll 2021.  
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder utifrån planen för 
intern kontroll, antagen av välfärdsnämnden den 11 januari 2021, § 7.  
Uppföljningen har lett till att brister kunnat upptäckas inom några områden, 
vilket medför att ytterligare åtgärder planeras för att hantera och minimera 
riskerna.  
Sammantaget bedömer förvaltningen att välfärdsnämndens arbete med 
intern kontroll har genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 
2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 8 mars 2022 
• Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 
• Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021 

 
Ärendet 
En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten 
och den finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

Kommunen har de senaste åren påbörjat ett arbete med att utveckla den 
interna kontrollen. I reglementet för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige den 17 december 2018 i § 213, framgår att 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden årligen i samband med ordinarie 
planeringsprocess för budget och verksamhetsplan ska anta en plan för 
intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Dessa ska sedan följas 
upp i samband med årsbokslut. 
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Reglementet beskriver att kommunstyrelsen och välfärdsnämnden med 
rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att verksamheten  

• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt  
• följer lagar, styrdokument och beslut  
• arbetar mot de mål som fastställts 
• har en tillförlitlig finansiell rapportering  
• rapporterar betydelsefull information 
• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag 
• har ett gott omdöme och en god kultur. 

I välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021 identifierades fem risker 
för förvaltningen att kontrollera under året – fakturering, inköp, 
informationshantering, tillgänglighet och synpunktshantering.  

Förvaltningens bedömning 
I uppföljningen framgår att det finns brister för fyra av de fem riskerna som 
följdes upp. Inom dessa fyra planeras ytterligare åtgärder för att hantera och 
minimera riskerna. Detta innebär att den riskanalys som låg till grund för 
planen för intern kontroll har varit relevant och lett till att brister kunnat 
upptäckas och kommer åtgärdas. En av riskerna, inköp, har sedan tidigare 
beslutats att fortsätta ingå i planen för intern kontroll även under 2022.  

Förvaltningen gör bedömningen att välfärdsnämndens arbete med intern 
kontroll har utförts på ett fullgott sätt.  

 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Kommunens arbete med intern kontroll  

En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för intern kontroll ska välfärdsnämnden och 
kommunstyrelsen med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten 
• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• följer lagar, styrdokument och beslut 
• arbetar mot de mål som fastställts 
• har en tillförlitlig finansiell rapportering 
• rapporterar betydelsefull information 
• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag 
• har ett gott omdöme och en god kultur. 
Förvaltningen har genomfört planen för intern kontroll och redovisar nedan uppföljningen av välfärdsnämndens plan för intern 
kontroll 2021, fastställd av välfärdsnämnden den 11 januari 2021, § 7. Planen utgår från den riskanalys som förvaltningen har 
genomfört, där risker prioriterades utifrån sannolikheten att riskerna faller ut och väsentlighet om så sker. 
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Uppföljning av plan för intern kontroll 2021 

Riskområde Metod Resultat av uppföljning Ny uppföljning eller åtgärd 

Fakturering 
från 
entreprenörer 
och konsulter  

 

Kontinuerliga 
stickprov av fakturor 
och tillhörande 
beställningsunderlag.  

Enkät för att 
undersöka 
kännedom om 
gällande 
attestreglemente.  

Resultatet från stickproven ger en övergripande positiv bild. De 
flesta fakturor har hanterats korrekt, det har varit godkända 
beställare som gjort beställning efter ramavtal och utifrån 
tillräckligt beställningsunderlag. Mottagarna uppger att de har 
gjort kontroller av leveranser utifrån numerär och kvalitet. Något 
som däremot behövs uppmärksammas i fortsättningen är att de 
som mottagningsattesterar har rätt kunskap för att kunna göra 
en rimlighetsbedömning av kostnad och leverans.  

Enkäten skickades till samtliga attestberättigade. Resultatet 
visar att det finns utrymme för förbättring gällande kunskaperna 
kring attestreglementet.  

Slutsatsen är att risken är under rimlig kontroll, där risken att 
göra fel minimeras samtidigt som verksamheter kan göra 
beställningar utan för mycket tidsödande byråkrati.  

En informationsinsats kommer genomföras för att 
säkerställa att attestanter har rätt kunskap. 

Det kommer tydliggöras att mottagningsattesten ska göras 
av den del av förvaltningen där medarbetare har rätt 
fackkunskap att kunna göra en rimlighetsbedömning av 
kostnad och leverans. 

Inköp  

 

Intervjuer med urval 
av de som gör inköp 
alternativt enkät för 
att undersöka 
kännedom om regler 
för inköp.  

Stickprov bland 
fakturor för att 
undersöka 
ramavtalstrohet och 
korrekt hantering av 
direktupphandlingar.  

En enkät skickades ut till chefer och beställare i förvaltningen. 
Resultatet visar att de flesta har gått beställarutbildning och 
nästan alla uppger att de har kunskap inom LOU som visserligen 
är begränsad. Den osäkerhet som finns kan leda till omedvetna 
fel vid inköp. I enkäten framgår att respondenterna önskar mer 
stöd från upphandlingsenheten. 

Stickproven gjordes på inköp av konsulter, IT-material, 
arbetskläder och kontorsmaterial samt möbler. Resultatet visar 
att man i vissa fall gått utanför avtal då man inte hittat produkter 
som motsvarar behovet. Det framgår också fel har gjorts på 
grund av att avtalen är otydliga och svårtolkade för beställare. I 
vissa fall har man handlat av avtalsleverantör men inom fel 
sortiment.  

Uppföljningen visar att det behövs åtgärder. Fler 
utbildningstillfällen, både fysiska och digitala kommer att 
erbjudas beställare. Upphandlingsenheten behöver också 
bli bättre på att kommunicera och påminna om utbildningar, 
även riktat till de som varit beställare under en längre tid. 

För att säkerställa en grundläggande kunskap ska gamla 
behörigheter rensas och respektive sektor ska få en egen 
kontaktperson hos upphandlingsenheten för att underlätta 
för beställarna att få hjälp. För att öka spårbarheten 
behöver upphandlingsenheten fortsätta arbeta med att få in 
fler inköp till det digitala verktyget Proceedo. Risken finns 
med i planen för intern kontroll 2022 då risken behöver 
fortsätta kontrolleras.   
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Riskområde Metod Resultat av uppföljning Ny uppföljning eller åtgärd 

Informations-
hantering  

Granskning genom 
stickprov om att 
gällande rutiner följs 
och att system 
hanterar information 
korrekt.  

Test av 
medarbetarnas 
kunskaper inom 
området.  

För att öka kunskapen inom informationssäkerhet har en 
utbildningsinsats genomförts. Samtliga medarbetare och 
förtroendevalda har därför under oktober 2021 fått ta del av en 
digital utbildning i fem delar. Av dessa var det dock en majoritet 
som inte genomförde utbildningarna. Det framgår också av de 
kunskapstest som genomfördes efter varje utbildning att det 
finns kunskapsbrister och mer åtgärder behöver genomföras.  

De planerade stickproven genomfördes aldrig. Däremot har 
kommunens dataskyddsombud genomfört två granskningar 
utifrån GDPR – en på sektorn för socialtjänst och en på sektorn 
för utbildning, kultur och fritid. Utifrån granskningarna framgick 
att kommunens rutiner inom området kan anses som tillräckliga 
och att de efterlevs av medarbetarna. Men det finns 
utvecklingsområden, exempelvis när det kommer till att förenkla 
informationen för medborgaren i samband med 
personuppgiftsinsamling.  

Det framgår att informationshantering är ett viktigt område 
att fortsätta att arbeta vidare med. Förvaltningen kommer 
därför fortsätta med åtgärder och utbildning för att öka 
kunskapen och säkerställa att de rutiner som används är 
korrekta.  

I enlighet med planen för intern kontroll 2022 kommer 
också en uppföljning göras av medarbetares kännedom om 
nuvarande rutiner gällande personuppgiftsincidenter. 

Tillgänglighet 
över telefoni 
och e-post  

Uppföljning av 
kännedom om 
existerande rutiner 
som finns för att öka 
förvaltningens 
tillgänglighet.  

Fördjupad 
granskning av 
kommunens resultat i 
samband med den 
årliga service-
undersökningen.  

Granskningen som genomförts visar att det trots tidigare 
åtgärder finns brister i kommunens tillgänglighet, speciellt över 
telefoni. Cirka 23 procent av de som kontaktar kommunen med 
enklare frågor över telefon får inte ett svar på sin fråga. Detta 
beror på att de som vet svaret inte är tillgängliga vid tillfället 
medborgaren ringer.  

Enkäten visar att de flesta medarbetare uppger att de har koll på 
vilket stöd och vilka krav som finns. Men problematiken kvarstår 
att tillgängligheten ofta avgörs av huruvida de personer som kan 
svaret på frågor är tillgängliga eller inte.  

Sedan tidigare pågår utveckling inom området. 
Kontaktcenters roll har förtydligats och utvecklats till att 
vara en väg in för de som söker kontakt med kommunen. 
En ny metod för att öka tillgängligheten är att kontaktcenter 
kommer ha möjlighet att boka in telefonmöten för att 
underlätta för medborgaren.  

Sedan 2021 genomförs också ett arbete om att 
implementera förvaltningens förhållningssätt som tydliggör 
att mötet med Härryda kommun ska vara enkelt.  

Granskningen visar att området behöver fortsätta vara 
prioriterat och att åtgärderna behöver intensifieras. 
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Riskområde Metod Resultat av uppföljning Ny uppföljning eller åtgärd 

Synpunkts-
hantering  

Kartläggning av vilka 
existerande olika sätt 
det finns att lämna 
synpunkter, hur 
dessa hanteras och 
en granskning av hur 
likartat synpunkts-
hanteringen 
fungerar.  

Stickprov för att 
undersöka 
hanteringen av 
synpunkter.  

Kartläggningen visar att det finns en mängd olika sätt att lämna 
synpunkter och det är svårt att veta hur hanteringen sker av de 
synpunkter som exempelvis lämnas muntligt till en medarbetare.  

För de synpunkter som inkommer via e-post eller 
synpunktsformulär finns en rutin där dessa diarieförs och 
fördelas till den verksamhet som det berör.  

Verksamheten gör sedan en bedömning av synpunkten och 
lämnar skriftligt eller muntligt svar. Skriftliga svar diarieförs och 
muntliga svar noteras i diariet.   

Samtliga registratorer har följt upp respektive sektors 
funktionsbrevlådor och lämnade synpunkter. Där framkommer 
det att det endast är en handfull synpunkter som inkommer via 
funktionsbrevlådorna, registratorn diarieför dessa och de 
hanteras enligt samma ordning som ovan.  

Sammanfattningsvis framgår att de synpunkter som lämnas till 
funktionsbrevlådor eller synpunktsformulär hanteras korrekt.   

Inga ytterligare åtgärder föreslås.  
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STYRELSEPROTOKOLL 

 

Styrelsen för      2022-04-04 

HÄRRYDA ENERGI AB 

 

 

 

 

Plats och tid: Sammanträdesrummet Vågen, Solsten & digitalt via Teams 

måndagen den 04 april 2022 kl. 16.00– 17.30 

 

 

Beslutande:   Mikael Johannison  Ordförande 

    Björn Magnusson  Vice ordförande  

    Anders Norlin   Ledamot 

    Martin Helgegren  Ledamot 

    Katarina Kristiansson  Ledamot 

     

 

 

Övriga deltagare:  Ingemar Lindblom  Suppleant 

Erik Lagerström  Suppleant 

 Ing-Marie Samuelsson Suppleant 

    Magnus Johnsson  Arbetstagarrepresentant 

    Daniel Svensson  Arbetstagarrepresentant 

Viktoria Wallin  Ekonomichef 

    Susanne Ernfridsson  VD 

       

     

 

 

                 

Sekreterare:  Viktoria Wallin    Paragrafer 14-26 

 

  

   

 

Ordförande:  Mikael Johannison 

 

 

 

 

Justerande:  Anders Norlin   Magnus Johnsson 
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§ 14 

Styrelsemötets öppnande 

 

Ordföranden förklarar styrelsemötet öppnat.  

 

§ 15 

Val av justeringsmän 

 

Styrelsen beslutar att utse Anders Norlin och Magnus Johnsson att justera dagens protokoll. 

 

§ 16 

Föregående styrelsemöte 

 

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

§ 17 

Ekonomiska rapporter 

 

Viktoria redogör för det ekonomiska utfallet t.o.m. februari 2022. Utfallet visar ett resultat på 

7,5 mnkr vilket är ca 4 mnkr över budget för perioden. Detta beror på att vi fått 

anslutningsintäkter för inkoppling av en högspänningskund i nätet samt en differens i 

nätförlusterna beroende på rekordhöga elpriser i december 2021. För övrigt följer kostnaderna 

budget väl och ligger något under på totalen. Vi har upparbetat 4,7 mnkr i investeringar t.o.m. 

februari månad. 

 

Vi avser att genomföra planerad tariffhöjning per 1 juli 2022 enligt beslutad budget.   

 

Bo Ekström, ekonomichef på Härryda kommun har framfört ett önskemål i att vi inte binder 

om vårt lån vid nästkommande förfallodag i juni, utan istället använder befintlig likviditet i 

koncernen samt nyttjar checkkrediten. Detta då kommunen för närvarande har en mycket hög 

likviditet som de får betala ränta på. Vid nyttjande av checkkrediten betalar Härryda Energi en 

internränta till Härryda kommun på f.n. 0,50%. 

 

Styrelsen beslutar enligt Bo Ekströms förslag. 

 

Styrelsen noterar de ekonomiska rapporterna.  

 

§ 18 

Skattekontot 

 

Saldot på Skattekontot hos Skatteverket redovisas. Styrelsen noterar att alla skatter och 

avgifter är betalda till Skatteverket.   

 

§ 19 

Bokslut 2021 

 

Viktoria redogör i korthet för 2021 års bokslut då detta redovisades i detalj på förra 

styrelsemötet. Revisorerna på PwC har granskat räkenskaperna för 2021 och resultat före 

bokslutsdispositioner är 31,4 mnkr. Vid förra styrelsemötet togs beslut om att föreslå 

årsstämman att lämna utdelning till ägaren, Härryda kommun, enligt ägardirektivet som för 
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2021 innebär 1 190 000 kr. 

 

Styrelsen beslutar att föreslå årsstämman att godkänna föreliggande bokslut för 2021. 

 

§ 20 

Arbetsinstruktion för styrelsen  

 

Vid kommande årsstämma ska arbetsinstruktion för styrelsen fastställas. 

 

Styrelsen beslutar att föreslå årsstämman att fastställa föreliggande förslag till 

arbetsinstruktion för styrelsen. 

 

§ 21 

Ombud i årsstämman för Härryda Energi Elhandel AB 

 

Vid årsstämman för Härryda Energi Elhandel AB ska ett ombud utses som företräder Härryda 

Energi AB. 

 

Styrelsen beslutar att utse Martin Helgegren till ombud i årsstämman i Härryda Energi 

Elhandel AB. 

 

 

§ 22 

Rapport från Elhandelsbolaget 

 

Mycket kundkommunikation har skett gällande vinterns höga elpriser.  

 

Certifiering för schysst elhandel är klar.  

 

Vi har bytt telefonväxel och har nya fasta telefonnummer till följd av detta.  

 

Susanne informerar om det aktuella läget gällande höga elpriser.  

 

 

§ 23 

Utskick för kännedom 

 

Distributionen uppgår till 97,1 GWh hittills i år och vi har ett mildare start på året än 

genomsnitt.  

 

§ 24 

Övrigt och VD-information 

 

Susanne berättar om kommande omorganisation där vi delar upp nuvarande avdelning Teknik 

till två avdelningar – Nät och Service.  

 

Pågående projekt innefattar bl.a. ökad digitalisering med fortsatt utbyggnad av 

driftövervakning/fjärrstyrning i våra nätstationer. Förstärknings-, samförläggnings, och 

nyanslutningsprojekt pågår på flera platser i kommunen. Vi hjälper kommunen att ta fram en 

laddplan för laddinfrastruktur.  
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  4 

 

                     

 

Byggavtal och anläggningsavtal har tecknats för Hindåsstationen och upphandlingar har 

påbörjats. Planen är byggstart hösten 2022 och färdigställande under 2023.  

 

 

§ 25 

Tystnadsplikt 

 

Tystnadsplikt gäller för allt som kan skada företaget. 
 

§ 26 

Styrelsemötets avslutande 
 

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum  
2022-04-04                          Sida 1 (17) 
 

 

 

Sekreterare _______________________________________  
 Emelie Ivarson 

 
 

 

Ordförande _______________________________________  
 Ronny Sjöberg 

 
 

 

Justerande  ______________________________________       
 Jenny Bramstång  

 

 

 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke/Distansmöte Microsoft 
Teams, kl. 16.30-18.50 

Ledamöter Ronny Sjöberg (C), ordförande 
Katarina Kasperson, vice ordförande  
Oskar Sköld (S) 
Inger Axelsson (KD) 
Ros-Marie Sädås (MP)  
Birgitta Garnemark  
Eva Sördal  
Elisabeth Hörle  
Göran Fohlin 
Jenny Bramstång  
Katarina Lindström 
Kjell Jansson 
Åsa Gunnarsdotter 

Övriga närvarande Malin Johansson, sektorschef för socialtjänst § 12 
Amanda Östman, utvecklingsledare §§ 12-13 
Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd § 14-15 
Karin Ivarsson Lindell, verksamhetschef funktionsstöd § 14-16 
Elisabeth Trenter, planeringsledare § 14-16 
Emelie Ivarson, kommunsekreterare  
 

Utses att justera Jenny Bramstång 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-04-19, kl. 14.00 

Protokollet omfattar 

Förvaringsplats för protokollet 

§§ 12-22 

Kommunkansliet, arkiv 

Page 144 of 554



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 
2022-04-04                                            Sida 2 
 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 12 

Presentation av sektorschef för sektorn för socialtjänst  
 
Malin Johansson, sektorschef för socialtjänst, presenterar sig. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen.  
_____ 
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§ 13 

Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 2022-2035 – samråd 
 
Amanda Östman, utvecklingsledare hållbarhet, informerar om förslag till Hållbarhetsstrategiskt 
program för Härryda kommun 2022-2035.  

Programmet är utsänt på remiss till bland annat rådet för funktionshinderfrågor under tidsperioden 
21 mars till 13 maj. 
 

Rådet lämnar följande synpunkter: 

• Det är viktigt att begrepp som användas förklaras så att texten blir lättläst. Vad betyder till 
exempel cirkulära flöden och resurseffektivitet? Vad innebär det att vara klimatneutral? 

• Programmet ska vara tillgängligt och lätt att läsa. Rådet föreslår att kommunen även ger ut 
Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 2022-2035 på lättläst svenska.  

Efter mötet kan ytterligare synpunkter skickas till amanda.ostman@harryda.se fram till 13 maj 
2022. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 

Rådet för funktionshinderfrågor delges presentationen med protokollet. 
_____ 
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§ 14 

Verksamhetsberättelse 2021 - samråd  
 
Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd, och Karin Ivarsson Lindell, 
verksamhetschef för funktionsstöd, presenterar verksamhetsberättelse med fokus på resultat och 
väsentliga utvecklingsområden för de verksamheter som har relevans för rådets uppdrag. 

Råden kan utifrån informationen framföra synpunkter och förslag, peka på viktiga frågor och 
prioriteringar som bör beaktas av politiken inför arbetet med budget, mål och inriktningar 
kommande år. 
 

Rådet ställer frågor om bland annat palliativ vård, Händerna på ryggen och psykiatrisk vård och 
lämnar följande synpunkter:  

• Det är bra att kommunen satsar på en sammanhängande rehabiliteringskedja och gör 
insatser kring Händerna på ryggen. Individen behöver uppmuntras och ges stöd att klara 
saker själv och personalen bör inte vara för snabb att hjälpa till. 

• Det är viktigt att individen kan få boendestöd i egen lägenhet, om man inte har rätt till 
vårdformen boende med särskild service.  

• Verksamheten behöver arbeta med meningsfull vardag och delaktighet på kommunens 
boenden.  

• Det är betydelsefullt för kvalitén i verksamheten och för personalens kunskap om 
bemötande att sommarpersonal och vikarier får utbildning och introduktion. 

• Digitalisering är positivt, men det är viktigt att säkerställa att verksamheten fungerar även 
om det skulle bli störningar. Det är angeläget att kommunen har kontinuitetsplaner, för att 
kunna upprätthålla verksamheten under oförutsedda avbrott eller kriser. 

• Positivt att det hälsofrämjande aktivitetshuset för personer med psykisk ohälsa Kreativt 
Center numera har öppet alla vardagar. 
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• Det är viktigt med god kompetens kring personer med syn- och hörselnedsättning. Finns 
det någon kontaktperson i kommunen eller planer på att införa instruktörer som kan ge 
personer med syn- och hörselskador sakkunnigt stöd och träning för att klara mer på egen 
hand i hemmet och i närmiljön? Hur arbetar kommunen med till exempel att genomföra 
anpassningar i hemmiljön för personer med syn- och hörselskador, förebygga olycksrisker, 
erbjuda träning i dagliga sysslor och stimulera till sociala aktiviteter? Organisationerna 
efterfrågar information om ovanstående vid ett kommande möte med rådet.  

Efter mötet kan ytterligare synpunkter skickas till emelie.ivarson@harryda.se fram till den 21 april 
2022. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 

Rådet för funktionshinderfrågor delges presentationen med protokollet. 
_____ 
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§ 15 

Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet – 
samråd 
 
Karin Ivarsson Lindell, verksamhetschef för funktionsstöd informerar om ett ärende som ska 
behandlas i välfärdsnämnden om statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Sedan 2018 har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stadsbidrag för 
habiliteringsersättning till kommunerna. Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut 
till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Syftet med ersättningen är att uppmuntra 
till deltagande i daglig verksamhet. I dagsläget deltar 115 brukare i daglig verksamhet i olika 
omfattning av tid.  

Intentionen med statsbidraget är att uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning för 
att öka motivationen till deltagande i daglig verksamhet.  

Utifrån Socialstyrelsens anvisningar för statsbidraget 2022 föreslår förvaltningen att fortsatt 
bibehålla en, med stöd av statsbidraget, tidigare tillfälligt höjd habiliteringsersättning. En fortsatt 
tillfällig höjning av habiliteringsersättningen föreslås betalas ut retroaktivt från och med den 1 
januari 2022 till och med den 31december 2022. Från och med 1 januari 2023 återgår ersättningen 
till ursprunglig nivå. 
 

Organisationerna lämnar följande synpunkter: 

• Organisationerna i rådet ställer sig positiva till förvaltningens förslag till beslut. 
Organisationerna anser att det är mycket positivt att kommunen betalar ut 
habiliteringsersättning och att kommunen gjort anspråk på medel de senaste tre åren.  

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 
_____ 
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§ 16 

Ändring av riktlinjerna för handläggning av LSS – samråd 
 
Elisabeth Trenter, planeringsledare, informerar om syftet med riktlinjerna samt om tidsplan för 
samråd: 

• Rådet har möjlighet att lämna synpunkter på de nu gällande riktlinjerna fram till den 30 
april till elisabeth.trenter@harryda.se. 

• Förvaltningen presenterar förslag på ändrade riktlinjer på rådets sammanträde den 19 
september. 

• Rådet har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 31 oktober. 

• Ärendet hanteras på välfärdsnämnden den 19 december. 

 

Organisationerna lämnar följande synpunkt: 

• Riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggare vid bedömning och beslut. Det är viktigt att 
kommunen arbetar med kvalitetssäkring kring bedömningsgrunder och rättssäker och 
likvärdig handläggning.  

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkt. 

Rådet för funktionshinderfrågor delges presentationen med protokollet. 
_____ 
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§ 17 

Förslag på mottagare av bemötande- och tillgänglighetspriset  
 
Den 7 januari 2014 beslutade § 15 beslutade kommunstyrelsen att instifta ett årligt 
tillgänglighetspris till personer som arbetar med att motverka funktionshinder i samhället. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2017 § 97 att ändra namn på tillgänglighetspriset till 
bemötande och tillgänglighetspris. 

I Härryda kommun finns personer som engagerar sig i frågor som berör funktionsnedsatta och 
arbetar för att motverka funktionshinder i samhället. Dessa personer gör ett värdefullt arbete för 
kommunens invånare och föreslås uppmärksammas genom ett pris som årligen delas ut. 

Nomineringen av priset sker till rådet för funktionshinderfrågor. Rådet får i uppdrag att föreslå 
mottagare av priset samt lämna förslaget tillsammans med motivering till välfärdsnämnden. 
Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset vid sammanträdet den 6 april och priset på 10 000 
kr samt diplom delas ut på nationaldagsfirande den 6 juni. 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutade den 1 februari 2022 § 7 att utse Göran Fohlin, Birgitta 
Garnemark och Katarina Kaspersson att gå igenom inkomna nomineringar och till rådets 
sammanträde den 4 april komma med förslag på mottagare av årets bemötande och 
tillgänglighetspris. 
 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att överlämna förslag samt motivering på mottagare av 
bemötande och tillgänglighetspriset 2022 till välfärdsnämnden. 
_____ 
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§ 18 

Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor - samråd 
 
Kommunstyrelsen fastställde 16 februari 2019 § 51 gällande instruktion för rådet för 
funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 418 att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i Instruktion för rådet för 
funktionshinderfrågor i enlighet med rådets synpunkter. Redovisning av uppdrag om uppdatering 
av instruktion för rådet för funktionshinderfrågor behandlas på kommunstyrelsen den 5 maj. 

Rådet för funktionshinderfrågor har den 6 mars 2019 § 2, den 18 oktober 2021 § 39 samt den 24 
maj 2021 § 23 efterfrågat en översyn av Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor. 
Sammanfattningsvis är det rådets mening att språkbruket behöver moderniseras samt att 
sammansättning av rådet behöver ses över.  

Samråd 
Samråd har skett med rådet för funktionshinderfrågor den 1 februari 2022 § 8 samt den 4 april 
2022 § 18.  En arbetsgrupp, bestående av presidiet samt två ledamöter från rådets organisationer, 
har även arbetat med att se över instruktionen. Rådets synpunkter och förslag på ändringar har 
inarbetats i instruktionen enligt nedan.  

Ändringar som föreslås 
Översyn av instruktionen har gjorts och i korthet föreslås följande ändringar:  

• Ändringar i rådets sammansättning. 

• Ändringar för att modernisera språket  

• Nytt namn på rådet. 

Rådets sammansättning 
Sammansättningen i rådet har uppdaterats på så sätta att några organisationer har tagits bort och 
några har lagts till. Tidigare har det även angetts hur många från respektive organisation som kan 
väljas som ledamöter. Nu har man valt att ange att det kan vara 1–2 ledamöter från respektive 
organisation. Vidare har en punkt lagts till som öppnar upp för att ytterligare fyra ledamöter från 
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andra organisationer, som verkar för personer med funktionsnedsättning, kan av rådet ges 
möjlighet till representation i rådet. 

Följande har tagits bort: 

• Handikappföreningarnas samverkansförening i Härryda (SFF) har tagits bort då den inte är 
verksam.  

• Härryda Reumatikerförening har tagits bort då de inte önskar vara representerade i rådet 
för tillfället.  

• Lokala hälso- och sjukvårdsnämnden 7 Partille, Härryda, Mölndal har tagits bort. Istället 
har man valt att lägga till i instruktionen att kommunens representanter i Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN) kan adjungeras till rådet. 
 

I instruktionen har några organisationer lagts till som idag har ledamöter i rådet: 

• Synskadades riksförbund (SRF) Göteborg-Härryda 

• Demensföreningen (RDR) Mölndal-Härryda 

• Astma och allergiföreningen (AFF) Mölndal-Härryda 

• Autism och Aspergerföreningen (AAF) 

• Utvecklingsstörning (FUB) 

• Riksförbundet Hjärtlung Mölndal-Härryda-Partille 

Ett modernare språk i instruktionen 
Språkliga ändringar som gjorts i instruktionen är bland annat att handikapporganisation har bytts 
ut till enbart organisation och funktionsnedsattas har bytts ut till personer med 
funktionsnedsättning.  

Svenska socialstyrelsens terminologiråd tog 2007 beslut om revidering av termerna 
funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp.  
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Ordet handikapp utgick 2007 ur Socialstyrelsens termbank. Rådet har valt att förslå att ordet 
handikapp ska tas bort även i instruktionen.  

Funktionsnedsättning och funktionshinder är sedan 2007 inte längre synonymer. 
Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som begränsning som en funktionsnedsättning 
innebär för en person i relation till omgivningen.  

Begreppet funktionsvariation finns inte med i Socialstyrelsens termbank och har därför inte en fast 
definition på samma sätt som funktionsnedsättning och funktionshinder. Ordet är ofta kopplat till 
mångfald och beskriver att funktionsförmågor varierar i hela befolkningen. Det handlar inte om att 
fungera bättre eller sämre, utan att alla fungerar olika. 

Terminologin som används förändras ofta underifrån och det är rådets uppfattning att 
funktionsvariation är ett ord som i vissa avseenden redan används på ungefär samma sätt som 
ordet funktionsnedsättning. Rådet har valt att inte föreslå att funktionsvariation ska användas i 
instruktionen vid denna uppdatering, men rådet kommer att göra en omvärldsbevakning vid 
kommande uppdateringar av ordets allmänt rådande betydelse.  

Rådet för tillgänglighet och delaktighet 
Rådets namn föreslås ändras till Rådet för tillgänglighet och delaktighet. Förvaltningen kommer 
vid framtida översyner av styrdokument där rådet omnämns, bevaka att rådets namn ändras till 
Rådet för tillgänglighet och delaktighet i dessa styrdokument. 

Tillgänglighet och delaktighet lyfts fram av rådet eftersom det är nyckelbegrepp som står för att 
alla ska ha lika förutsättningar att vara en del av samhället och kunna använda de tjänster som 
erbjuds.  

Tillgängligt handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och att kunna ta sig runt i samhället. 
Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda 
produkter, anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten.  

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det 
innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och 
påverka sitt eget liv.  
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Rådet för funktionshinderfrågor lämnar följande synpunkter: 

• Rådet diskuterar begreppen funktionsvariation och funktionsnedsättning. Rådet har  
olika synpunkter kring begreppen så som att nedsatta kan uppfattas nedlåtande.  
Även en synpunkt lyfts om att begreppet funktionsvariation kan förringa problematiken 
som en funktionsnedsättning innebär, eftersom alla har variationer i funktion.  
Rådet enas om att förslaget bör vara att än så länge använda personer med 
funktionsnedsättning i instruktionen. 

• Rådet diskuterar namnet Rådet för tillgänglighet och delaktighet och enas om att det är 
bättre än Rådet för funktionshinderfrågor och att förslaget bör vara att byta till det namnet. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 
_____ 
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§ 19 

Synpunkt angående räcken på Råda Säteri trädgårdscafé  
 
Organisationerna i rådet initierar ett ärende och önskar lämna synpunkt angående räcken på Råda 
Säteri trädgårdscafé. 

Råda Säteri ägs av Härryda kommun och ligger i Mölnlycke. Kommunfullmäktige antog 
Inriktning för utvecklingen av Råda Säteri i december 2019. Härryda kommun arbetar med att 
utveckla Råda Säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde, för att det ska bli känt och 
använt av fler.  
 

Organisationerna lämnar följande synpunkter: 

• Tillgängligheten kring Råda Säteris huvudbyggnad samt trädgårdscafé behöver ses över 
för att det ska kunna användas av fler, enligt intentionen. Trappstegen i sten är branta och 
det finns inga räcken att hålla sig i när man går in och ut från trädgårdscaféet. Det är även 
höga trösklar. 

• Utöver räcken vore det önskvärt att göra byggnaden och uteserveringen tillgängliga för 
personer som använder rullstol eller rullator. 

• Rådet önskar information kring hur kommunen arbetar med tillgänglighet på Råda Säteri 
på ett kommande möte.  

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen och organisationernas synpunkter. 
_____ 
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§ 20 

Inlämnade synpunkter på detaljplan  
 

Ritningsgranskningsgruppen har lämnat in synpunkter på: 
 

• Detaljplan Björröd 1:13 m.fl., bilaga 1.  

• Detaljplan Hyltan 2:2 m.fl. och Långenäs 1:101 m.fl., Abborrtjärnsvägen, bilaga 2. 

 

Rådet lämnar följande synpunkt: 

• Rådet undrar varför det kommer så få remisser på detaljplaner till 
ritningsgranskningsgruppen. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen. 
_____ 

Page 157 of 554



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 
2022-04-04                                            Sida 15 
 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 21 

Rapport från kommunstyrelsen och välfärdsnämnden  
 
Ordförande Ronny Sjöberg (C) informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 
och 10 mars 2022 samt från välfärdsnämndens sammanträde den 9 februari och 9 mars 2022 om 
ärenden som berör rådet för funktionshinderfrågor. 

Protokoll och handlingar från kommunstyrelsen och välfärdsnämnden finns på www.harryda.se. 

 
Kommunstyrelsen den 10 februari 
§ 35 Information om arbetet med Agenda 2030, förslag till hållbarhetsstrategiskt program samt 
förvaltningens miljöarbete 

§ 37 Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter inom ramen för inriktningen 
"serviceorganisation med  myndighetsansvar" 

§ 49 Föravtal till exploatörsdriven detaljplan äldreboende vid Hälsans Hus 
 

Kommunstyrelsen den 10 mars 
§ 81 Information om resultatet från medarbetarenkäten 2021 

§ 82 Information om Landvetter stadsbyggnadsstudie 

§ 83 Information om Mölnlycke strukturplan 

§ 91 Fastställande av ny politisk organisation att gälla från och 

§ 95 Ekonomiska planeringsförutsättningar inför 2023-2025 (2027) 

§ 96 Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 

§ 97 Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner med, 
mandatperioden 2023-2026 
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Sammanträdesdatum 
2022-04-04                                            Sida 16 
 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

 

Välfärdsnämnden den 9 februari 
§ 21 Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter, inom ramen för inriktningen 
"serviceorganisation med myndighetsansvar" 

§ 22 Information om specialiserad palliativ vård i hemmet 

§ 24 Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av coronapandemin 

§ 25 Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 

§ 26 Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till lokal handlingsplan för suicidprevention 2022 
– 2025 
 

Välfärdsnämnden den 9 mars 
§ 36 Information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld 

§ 39 Redovisning av klagomål, synpunkter och anmälningar 2021 

§ 40 Redovisning av uppdrag om översyn av belopp för kommunens utmärkelser och priser samt 
beslut om prisbelopp och kommunikationsinsats 

§ 42 Redovisning av uppdrag om att utreda hur Härryda kommun kan få fler utförare inom 
Hemtjänst 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen. 
_____ 
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Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 
2022-04-04                                            Sida 17 
 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 

 

§ 22 

Delgivningar 
 

• Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 23 februari 2022. 

• Ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet 2023-2025 (2027). 

 

Rådet för funktionshinderfrågors behandling 

Rådet för funktionshinderfrågor noterar informationen. 
_____ 
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Genomgående stråk för gångbana och cykel-/ mopedtrafik till/från Eskilsbyvägen bör 
utformas enl. Kommunens Policy för tillgänglighet antagen 2021-08-26. 

Ritningsgranskningsgruppen inom Rådet för funktionshinderfrågor 

Mölnlycke den 2022-02-13 

Eva Sördal Göran Fohlin Elisabet Hörle 

Bilaga 1 till protokollet, rådet för funktionshinderfrågor 2022-04-04 § 20

Synpunkter på 
Detaljplan  
Björröd 1:13 m.fl. 
Bostäder i Björröd, Skällsjöås i Landvetter, 
Härryda kommun 

Gator och trafik 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
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Synpunkter på 
Detaljplan  
Hyltan 2:2 m.fl. och Långenäs 1:101 m.fl., Aborrtjärnsvägen 
Bostäder i Mölnlycke,  
Härryda kommun 

Gator och trafik 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Genomgående stråk för gångbana och cykel-/ mopedtrafik till/från Benarebyvägen 
bör utformas enl. Kommunens Policy för tillgänglighet antagen 2021-08-26. 

Ritningsgranskningsgruppen inom Rådet för funktionshinderfrågor 

Mölnlycke den 2022-02-21 

Eva Sördal Göran Fohlin Elisabet Hörle 

Bilaga 2 till protokollet, rådet för funktionshinderfrågor 2022-04-04 § 20
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Synpunkt från Autism och Aspergerföreningen lämnad den 21 april 2022 
efter samråd med Rådet för funktionshinderfrågor 4 april 2022 § 14, Verksamhetsberättelse 2021 
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Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
Telefax: 
031-335 27 71 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Ekonomienheten 
Marie Karlsson, 031-335 2885 
Utfärdat datum: 2022-02-04 
Presidiet: 2020-01-28 
Styrelsen: 2020-02-10 
Diarienr: 0049/22 
 

Årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
• Årsredovisningen för 2021 godkänns. 
• 2021 års resultat 11,6 mkr läggs till det egna kapitalet. 
• Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Bokfört resultat 2021 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på 11,6 miljoner 
kronor (mkr). RSG har budgeterat nollresultat och har därmed en positiv avvikelse från 
budget på 11,6 mkr.  

Den huvudsakliga orsaken till det relativt stora överskottet är engångsintäkten på 13,5 mkr, 
avseende en överenskommelse om ersättning för hyra efter ett i förtid avslutat hyresavtal. 
En del av denna intäkt kompenserar innevarande år för utebliven hyresintäkt under 
perioden juni-december motsvarande 2,5 mkr.  

Förbundet har sedan tidigare tillåtelse att, enligt Förbundsfullmäktiges beslut om budget, 
om nödvändigt, använda eget kapital för finansiering av större investeringar avseende 
utbildnings- och övningsanläggning samt för ökad säkerhet och robusthet avseende 
skyddande av samhällskritisk verksamhet. Eget kapital påverkas inte under 2021 av denna 
möjlighet till finansiering. 

För 2021 innebär överskottet en ökning av det egna kapitalet med 11,6 mkr. 

Räddningstjänstverksamhetens resultat 2021 
Förbundet har under flera år med få undantag, visat ett positivt årsresultat i 
räddningstjänstverksamheten och de goda resultaten historiskt utgör en god grund för att 
genomföra flera olika satsningar och större investeringar.  

Verksamheten har även det gångna året påverkats av pandemin. Restriktioner och 
rekommendationer som medför minskade möjligheter till fysiska möten mellan människor 
påverkar framför allt brandskyddskontroller och utbildningsverksamhet. Detta medför 
förlorade intäkter vilka för året estimeras till ca 4,5 mkr (2021 uppgick motsvarande 
estimering till drygt 7 mkr).  
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Kostnaderna för att lösa bemanningsfrågan orsakad av pandemin har ökat under året. Det 
kan konstateras ett något lägre uttag av semesterdagar under pandemin, men i snitt har 
ökningen av semesterskulden för 2021 stannat vid en halv dag per person.  

Vidare har uteblivna kurser och konferenser bidragit till överskott i budget. El- och 
bränslekostnader visar en ökande trend. RSG har utfört antigentester på uppdrag av 
regionen och förbundet erhåller viss ersättning för utförda tester. Inom IT har kostnader för 
licenser ökat under året.  

För övrigt har pandemin haft effekten att färre tjänster köpts in både vad gäller konsult- och 
expertistjänster, men även övriga verksamhetstjänster inom exempelvis underhåll och 
lokalvård.  

Avskrivningskostnaderna utfaller ungefär som budgeterat för året. För kommande år ser 
avskrivningsbudgeten ut att bli mer ansträngd enligt de planer och simuleringar som görs 
för investeringsbehovet.  

Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader 
Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de budgeterade 
medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 23,7 mkr till medlems-
kommunerna.  

God ekonomisk hushållning 
Årets resultat överstiger nollresultat och effektmålen följer plan för måluppfyllelse. 
Pandemin har medfört att vissa aktiviteter fått skjutas upp, men bedömningen är att 
arbetet i huvudsak följer plan och att förutsättningarna finns för måluppfyllelse inom 
utsatta tidsramar. 

Beaktat detta och att målen får ses som långsiktiga är det förbundets uppfattning att även 
under rådande omständigheter med pandemin, används medlemsavgifterna och övriga 
ekonomiska medel på ett effektivt sätt och att RSG därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning.  

Händelser och åtgärder under året 
Sedan flera år arbetar förbundet med långsiktiga satsningar som framför allt strategiska 
rekryteringar och de pågående projekten inom utbildning och övning samt säkerhet och 
robusthet för att skydda kritiska resurser som krävs för RSG:s samhällskritiska verksamhet. 
Syftet är att möta ökade krav och förväntningar och hålla den nivå av förmåga som avgörs 
av faktorer som samhällsutveckling, en förändrad riskbild och även nationell inriktning.   

Nedan följer några exempel på olika händelser och åtgärder det gångna året 

• Under året har RSG deltagit i flera större insatser, varav ett par uppmärksammats 
särskilt, explosionen på Övre Husargatan samt fartygsbranden vid Vinga. Vid 
komplicerade och omfattande händelser är slutsatsen att RSG påvisar hög förmåga 
till övergripande operativ ledning med tillhörande specialkompetenser.  
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• Den samordningsfunktion som inrättades i februari 2020 med anledning av 
pandemin, har fortlöpande arbetat med hantering av pandemins konsekvenser 
inom organisationen, vilket inneburit att leda och koordinera arbetet med 
information, personalplanering, logistik, inköp, testning m.m. I arbetet säkerställs 
att RSG följer expertmyndigheternas intentioner och direktiv. Arbetssättet som nu 
arbetats fram kommer att fungera som grund för hantering av liknande situationer, 
liksom en nu etablerad samordning mellan RSG och berörda kommuner, 
myndigheter och organisationer.  

• Under året har ett omfattande arbete med en säkerhetsskyddsanalys genomförts. 
Analysen kommer att ligga till grund för en plan för säkerhetsskyddsarbetet. En 
säkerhetschef/säkerhetsskyddschef anställdes i slutet av året för att ytterligare 
stärka säkerhetsområdet.  

• Arbetet med gränslös räddningstjänst har fortsatt under 2021 och i slutet av året 
anslöt planenligt ytterligare fyra kommuner (Herrljunga, Strömstad, Tanum och 
Sotenäs) till det gemensamma operativa ledningssystemet under en gemensam 
räddningschef i beredskap (RCB). Utifrån MSB:s nya föreskrifter om ledningssystem 
och ny nationell vägledning, har reviderade instruktioner för 
räddningsledningssystemet trätt i kraft och samarbetet har gått in i en ny fas under 
nytt namn, Västra Räddningsregionen (VRR).  

• Uppbyggnaden och utvecklingen av den framtida utbildnings- och övnings-
anläggningen på Färjenäs pågår och under året har iordningställandet av Lerums 
övningsfält samt utbyte och uppgradering av utrustning på Karholmen prioriterats.   

• Utvecklingsarbetet inom ledning och styrning har fortsatt under 2021 och under 
2021 har rapportering i verksamhetssystemet Navet aktiverats.  

• En strategisk digitaliseringsplan har tagits fram och kommer att införas under 2022. 
Införandet av det digitala samarbets-, kommunikation- och 
dokumenthanteringssystemet Microsoft 365 har skjutits på framtiden i väntan på 
resultaten av en ännu ej slutförd utredning gällande molnlagring. 

• Intresseanmälningar har inkommit från kommunerna Tjörn, Lilla Edet, Stenungsund 
och Herrljunga att få ingå i RSG. Den 2 december genomfördes ett gemensamt 
medlemssamråd med RSG och Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF), 
vilket inkluderar de tre ovan förstnämnda kommunerna. 

 

 
 

Lars Klevensparr Marie Karlsson 
Direktör Ekonomichef 
 

Bilaga: Årsredovisning 2021 
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räddningsuppdrag 2021 
 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Diarienummer: 0017/22 
 
2022-01-21, reviderad 2022-01-31 
Tove Nyth och Per Jarring 
Staben för analys och inriktning (SAI) 
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Inledning 
Inom Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
genomförs varje år ett stort antal räddnings-
uppdrag. Varje uppdrag dokumenteras, av de 
befäl som varit involverade i insatsen, i en så 
kallad händelserapport. Dessa rapporter utgör 
grunden för det uppföljningsarbete som bed-
rivs inom Olycksutredning & Analys. Dessa rap-
porter skickas också till Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) för nationell 
sammanställning. På detta sätt skapas underlag 
till en nationell databas med statistikuppgifter 
från alla kommuner och räddningstjänster i 
Sverige (IDA, http://ida.msb.se). 
 
Syftet med denna rapport är att sammanställa 
och analysera uppgifter om förbundets utryck-
ande verksamhet med hjälp av dokumentation 
från genomförda räddningsuppdrag, för att 
kunna ge en bild av olycksrisker inom förbun-
det, samt visa på trender och tendenser. 
 
Databasen med händelserapporter utgör grun-
den för analysen och tidsperioden för datain-
samling är 1 januari 2017 - 31 december 2021. 
Statistiken bygger därmed på de bedömningar 
som gjorts och dokumenterats av de befäl som 
varit involverade i händelsen.  
 
Eftersom uppgifter hämtats från räddnings-
tjänstens eget system omfattas endast de hän-
delser som kommit till räddningstjänstens kän-
nedom och som har bedömts kräva någon form 
av åtgärd eller beslut inom ramen för rädd-
ningstjänstens uppdrag.  
 
I rapporten används begreppet Småhus som av-
ser objektstyperna villa, radhus, parhus, kedje-
hus och fritidshus. 

Resumé 2021 
2021 genomförde RSG totalt 7 859 räddnings-
uppdrag, vilket är något färre än 2020 och be-
tydligt färre än medelvärdet för de senaste fem 
åren. Antalet räddningsuppdrag påverkas fort-
farande i viss mån av den rådande pandemin. 
Jämfört med medelvärdet har det genomförts 
betydligt färre uppdrag i samband med trafiko-
lyckor och bränder utomhus. Jämfört med 2020 
syns ett minskat antal sjukvårdsuppdrag och 

naturolyckor, men ungefär samma antal trafiko-
lyckor. 
 
Två tredjedelar av alla byggnadsbränder in-
träffar i ett bostadshus. Inom RSG:s förbunds-
område var det totala antalet bostadsbränder 
491, vilket är jämförbart med senaste åren. 
 
Under året har fem personer omkommit vid 
bränder inom förbundets område. Alla inträf-
fade i bostadshus; tre i lägenheter i flerbostads-
hus och två i småhus.  
 
Under 2021 har räddningstjänsten larmats till 
51 bränder i och omkring skolor, förskolor och 
fritidsgårdar, vilket är ungefär samma nivå som 
2020, men betydligt lägre än medelvärdet.  
 
Minskningen kan möjligen förklaras som kon-
sekvens av pandemin, såsom mindre rörelse 
och aktivitet i samhället i stort och periodvis 
stängda fritidsgårdar och gymnasieskolor. Den 
systematiska uppföljningen av den samlade lä-
gesbilden kopplat till social oro visar också på 
en period som varit anmärkningsvärt lugn med 
ett färre antal fordons och containerbränder än 
tidigare år. 

 
Trafikolyckor är en av de händelsetyper som 
har minskat mest i samband med pandemin. 
2021 var antalet cirka 20 % lägre än medelvär-
det 2017–2021. Det lägre antalet är delvis en 
följd av en minskad trafikintensitet i samband 
med rådande pandemi. 
 
Automatlarm utan brandtillbud var en av de 
händelsetyper som minskade mest under första 
året av pandemin. Under 2021 har antalet ökat 
något igen, men ligger fortfarande under me-
delvärdet. 

Händelser under året 
Under februari och mars inträffade två allvar-
liga olyckor på Hisingen med gasbussar inblan-
dade. Vid den ena startade en brand i en gas-
buss som stod uppställd på ändhållplatsen. 
Branden var kraftig och gasflaskorna på taket 
påverkades omgående av värmeutvecklingen. 
Inga personer skadades då bussen var tom på 
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passagerare. Några veckor senare blev en gas-
buss påkörd av ett tåg vid en järnvägsövergång. 
Även denna gång var bussen tom på passage-
rare och föraren hann lämna bussen innan tå-
get kom. Därmed kunde en större katastrof 
undvikas vid den mycket kraftiga kollisionen. 
 
I slutet på mars månad inträffade en omfat-
tande brand i en industri- och lagerbyggnad på 
Ringön. Den kraftiga branden och byggnadens 
placering intill vattnet i hamnområdet, skapade 
svåra utmaningar i hantering av släckvattnet. 
Inga personer skadades vid händelsen, men 
räddningsinsatsen varade i nästan tre dygn in-
nan den kunde avslutas. 
 

 
Brand i industri- och lagerbyggnad på Ringön. 

En natt i mitten av april drabbades ett flerbo-
stadshus i Lindome av en kraftig brand. Troli-
gen har branden startat på en balkong och pa-
rallellt spridit sig via fasaden, både till lägen-
heter och byggnadens vind. Brand- och vatten-
skadorna blev stora i många av lägenheterna 
samt på vindsutrymmet, vilket skapade ett om-
fattande behov av sanerings- och renoverings-
arbete i fastigheten.  
 

 
Brand i flerbostadshus i Lindome. 

Helgen innan midsommar fick RSG, tillsam-
mans med andra räddningstjänster, en förfrå-

gan om att hjälpa till vid den omfattande skogs-
branden i Mönsterås. Omgående startades ett 
logistik- och planeringsarbete upp för att 
kunna skicka både släckningsresurser och led-
ningspersonal till platsen. RSG var engagerad 
under cirka fyra dygn och totalt deltog cirka 45 
personal från RSG och andra räddningstjänster 
inom VRR.   
 
Sista veckan i september inträffade en mycket 
kraftig explosion med tillhörande brand i ett 
flerfamiljshus i Annedal, Göteborg. Denna hän-
delse inträffade vid 05-tiden på morgonen, med 
omfattande konstruktionsskador samt brand- 
och rökspridning i flera lägenheter, trappupp-
gångar, källarutrymme, parkeringsgarage etc. 
Då huvuddelen av de boende befann sig i sina 
lägenheter blev det omedelbara behovet av liv-
räddning och utrymning mycket stort. Därmed 
utsattes de först anlända enheterna för en 
mycket kaotisk och svårhanterad situation. 
Räddningsinsatsen blev omfattande och sam-
verkan med polis och sjukvård, liksom fastig-
hetsägare och andra samhällsaktörer, blev 
mycket viktig vid denna speciella händelse. 
Händelsen medförde också ett stort medialt in-
tresse.  
 

 
Brand på fartyg lastat med trävirke. 

Några dagar in i december månad inträffade en 
brand på ett fartyg som var lastat med trävirke 
och låg förankrat utanför Vinga. Branden vi-
sade sig vara mycket svårsläckt trots att stora 
mängder vatten användes. Efter en vecka togs 
beslut att flytta båten till Göteborgs hamn. Där 
kunde arbetet fortsätta med parallell släckning 
och lämpning av virket med hjälp av kranar på 
kajen. RSG bidrog, förutom delaktighet i det to-
tala samordningsarbetet, i den statliga insatsen 
till havs samt ansvarade för den kommunala in-
satsen i hamn.  
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Räddningsuppdrag 
2021 genomförde RSG totalt 7 859 räddnings-
uppdrag, vilket är något färre än 2020 och be-
tydligt färre än medelvärdet för de senaste fem 
åren (8 568 stycken). 
 
TOTALT ANTAL RÄDDNINGSUPPDRAG 2021 

7 859 
 

 
Av dessa räddningsuppdrag har drygt 1 % (95 
stycken) genomförts utanför RSG:s förbunds-
område, varav merparten inom Västra Rädd-
ningsregionen (VRR) (83 stycken). Både antalet 
och andelen räddningsuppdrag utanför för-
bundsområdet har ökat de senaste åren, vilket 
troligtvis beror på en större vana att gränslöst 
nyttja resurserna inom ramen för samarbetet 
mellan räddningstjänsterna inom VRR.  
 
I den fortsatta statistikanalysen ingår endast de 
räddningsuppdrag som genomförts inom RSG:s 
förbundsområde. 
 
Inom RSG:s geografiska område har det under 
året genomförts 7 764 räddningsuppdrag. Ett 
drygt trettiotal av dessa räddningsuppdrag har 
hanterats självständigt av annan räddnings-
tjänst inom ramen för avtalet om gränslös 
räddningstjänst inom VRR. 
 
Räddningsuppdragen delas in i kategorierna 
Olycka/tillbud, Larm utan tillbud och Sjukvårds-
uppdrag och Annat uppdrag. Tabell 1 visar an-
talet räddningsuppdrag 2021 för olika hän-
delsetyper inom respektive kategori.  
 

Färgerna i tabellen illustrerar avvikelser gente-
mot medelvärdet för 2017–2021. Grön är mer 
än tioprocentig minskning av räddningsupp-
drag och röd mer än tioprocentig ökning av 
räddningsuppdrag. För en mer detaljerad tabell 
över antal räddningsuppdrag, fördelat per hän-
delsetyp och år se Bilaga, Tabell A. 
 
Kategorin Olycka/tillbud innebär de tillfällen då 
räddningsstyrkan har larmats ut till, och i de 
flesta fall hanterat konsekvenserna av, händel-
ser orsakade av exempelvis bränder, trafiko-
lyckor och utsläpp av farligt ämne. Totalt stod 
denna kategori för 43 % av RSG:s uppdrag un-
der 2021, vilket är jämförbart med tidigare år. 
 
Kategorin Larm utan tillbud, drygt 40 % av 
uppdragen, innefattar exempelvis obefogade 
automatlarm och falsklarm. 
 
9 % av uppdragen kategoriseras som Sjuk-
vårdsuppdrag, vilket innebär händelsetyperna 
Hjärtstoppslarm och Annat sjukvårdslarm (en-
ligt IVPA-avtal).  
 
Cirka 4 % av uppdragen kategoriseras som An-
nat uppdrag, vilket innebär uppdrag som inte 
räknas som räddningstjänst, till exempel sane-
ring av vägbana och hjälp till ambulans och po-
lis. 
 
Utöver ovanstående kategorier finns även upp-
gift om antal avbrutna larm, det vill säga larm 
där alla räddningstjänstens resurser har åter-
kallats före ankomst till skadeplats. 
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Tabell 1. Fördelning av räddningsuppdrag per händelsetyp inom RSG. Bilden illustrerar  
även eventuella förändringar 2021 gentemot medelvärdet för perioden 2017–2021. 

HÄNDELSETYP 2021 Medelvärde 
2017 - 2021 

Olycka/tillbud 3 336 3 882 
Brand i byggnad 744 788 

Brand i skog eller mark 294 344 
Brand i fordon/fartyg 239 320 

Brand i avfall/återvinning 168 277 
Annan brand 127 182 

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) 940 1 137 
Utsläpp av farligt ämne 185 206 

Drunkning/tillbud 43 36 
Nödställd person 279 275 

Naturolycka 85 83 
Övrig händelse 232 235 

Larm utan tillbud 3 299 3 419 
Automatlarm utan brandtillbud 2 488 2 608 

Annan händelse utan risk för skada 811 811 
Sjukvårdsuppdrag 684 710 

Hjärtstoppslarm/IVPA* 684 710 
Annat uppdrag 282 276 

Annan hjälp till ambulans 200 186 
Hjälp till polis 19 18 

Hiss, utan risk för personskada 13 14 
Sanering vägbana 4 3 

Hjälp till hemtjänsten 13 21 
Teknisk service 11 10 
Annat uppdrag 22 26 

Återkallades före ankomst 163 212 
TOTALT 7 764 8 500 

* Sedan 2016 har det skett ett flertal avtalsförändringar med avseende på IVPA, vilket  
gör att en jämförelse med medelvärdet 2017–2021 är missvisande. 
 
 
 

 
Antalet räddningsuppdrag påverkas i viss mån 
fortfarande av den rådande pandemin. Sedan 
början av april 2020 syns ett lägre antal rädd-
ningsuppdrag och även under 2021 har antalet 
varit lägre än medelvärdet. (Figur 1) 
 

 
Figur 1. Antal räddningsuppdrag fördelat per månad inom RSG. 

Jämfört med medelvärdet har det främst ge-
nomförts betydligt färre uppdrag i samband 
med trafikolyckor och bränder utomhus. Jämfört 

med 2020 syns ett minskat antal sjukvårdsupp-
drag och naturolyckor, men ungefär samma an-
tal trafikolyckor.  
 
Nästan 70 % av räddningsuppdragen genom-
fördes i Göteborg. Därefter följer Mölndal och 
Kungsbacka (cirka 8 %), Härryda och Lerum 
(cirka 5 %) samt Partille (4 %).  
 
Jämfört med medelvärdet syns fortsatt ett lägre 
antal räddningsuppdrag i Göteborg. I Lerum 
har antalet minskat både jämfört med medel-
värdet och 2020. Övriga kommuner ligger åter-
igen på en ganska normal nivå. (Bilaga, Tabell 
B) 
 
De flesta räddningsuppdragen sker under dag- 
och kvällstid, mellan klockan 08:00-22:00, nor-
malt med en tydlig topp runt klockan 16. Under 
2021 syns ett minskat antal under de timmar 
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då det normalt inträffar många trafikolyckor, 
klockan 15–16. (Figur 2) 
 

 
Figur 2. Räddningsuppdrag fördelade över dygnet inom RSG. 

 

Responstid till olyckor 
Begreppet responstid avser tiden från första 
larmsamtal (112-samtal) till dess att den första 
räddningsresursen anländer till olycksplatsen.  
 
RSG ska kontinuerligt arbeta för att minimera 
responstiden vid räddningsinsatser, i syfte att 
begränsa skador på människor, egendom och 
miljö. För tidskritiska livräddande räddningsin-
satser ses det särskilt viktigt då tid kan vara di-
rekt avgörande för möjligheten att rädda liv. De 
tidskritiska livräddande händelsetyper som av-
ses är brand i byggnad, trafikolyckor samt 
drunkningsolyckor. 
 
RSG:s målsättningar för responstid (dnr 
0127/19) är enligt följande: 
 

 
RSG räddar liv genom att placera opera-
tiva resurser så att förutsättningarna att 
vara på plats så snabbt som möjligt ökar 
vid tidskritiska livräddande räddningsin-
satser. 
 
1) Vid tidskritiska livräddande rädd-

ningsinsatser inom RSG:s förbunds-
område ska 
a) medelresponstiden understiga 

11 minuter. 

b) responstiden understiga 16 mi-
nuter i 90 % av fallen.  

 
RSG säkerställer en grundläggande 
skyddsnivå genom att placera operativa 
resurser så att åtgärder på olycksplats 
vid räddningsinsats kan påbörjas inom 
godtagbar tid. 
 
2) Vid räddningsinsatser inom RSG:s 

förbundsområde ska 
- responstiden i 95 % av fallen 

inte överstiga 25 minuter på 
platser med fast vägförbindelse. 

 
 
För 2021 ser uppföljningen av ovan målsätt-
ningar ut enligt följande: 
 
1) Tidskritiska livräddande räddningsinsatser 

inom RSG: 
a) medelresponstiden var 10:13 minuter. 
b) responstiden var under 16 minuter i 91 

% av fallen.  
 

2) Räddningsinsatser (LSO-uppdrag) inom 
RSG: 
- responstiden var maximalt 25 minuter i 

96 % av fallen. 
 
Det löpande arbetet med att följa upp och hitta 
sätt att minimera responstiden görs av respek-
tive avdelning och samordnas inom ramen för 
målstyrningsprocessen.  
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Bränder 
2021 genomfördes totalt 1 572 räddningsupp-
drag i samband med bränder inom RSG, vilket 
innebär knappt hälften av kategorin Olycka/till-
bud och 20 % av alla räddningsuppdrag. 
 

20 %  
AV RÄDDNINGSUPPDRAGEN ÄR BRÄNDER 

 
Antalet bränder i byggnad ligger på ungefär 
samma nivå som 2020, men lägre än medelvär-
det. Antalet bränder utomhus är betydligt lägre 
än de senaste fem åren. Den största minsk-
ningen syns inom kategorin Brand i avfall/åter-
vinning. (Bilaga, Tabell C) 
 
Antalet Brand i byggnad var något högre än me-
delvärdet i december, men betydligt lägre i 
framförallt juni och september (Figur 3). Brän-
der i persontät och/eller utrymningskritisk 
verksamhet har återigen minskat till samma 
låga nivå som 2019. Det är framförallt inom 
verksamhetstyperna kontor och restaurang 
som antalet har minskat igen jämfört med 
2020. Inom verksamhetskategorin Industri 
syns en ökning jämfört med 2020, framförallt 
inom typen Lager. 
 

 
Figur 3. Brand i byggnad fördelat per månad inom RSG. 

Det är normalt att antalet uppdrag inom kate-
gorin Bränder utomhus varierar från år till år, 
då dessa bränder är relaterade till vädret och 
ibland även till periodvisa avsiktliga bränder 
lokalt (t ex bilbränder och containerbränder). 
Det lägre antalet 2021 beror framförallt på 
färre bränder i skog och mark i maj, juni och 
augusti. Dessutom ligger antalet avsiktliga 
bränder generellt, exempelvis container- och 
fordonsbränder på en jämförelsevis mycket låg 
nivå. (Figur 4) 

 
Figur 4. Bränder utomhus fördelat per månad inom RSG. 

Ungefär en fjärdedel av det totala antalet brän-
der har bedömts vara avsiktliga enligt händel-
serapporterna (12 % av Brand i byggnad och 
30 % av Brand utomhus). Merparten sker i Gö-
teborg med en relativt stor geografisk sprid-
ning.  
 
I år har de avsiktliga bränderna minskat inom i 
stort sett alla områden i Göteborg. I Angered 
och Östra Göteborg syns motsvarande relativt 
låga nivå som 2020. Däremot har antalet av-
siktliga bränder i bostad ökat inom Östra Göte-
borg till följd av ett flertal anlagda bränder i 
Kortedala-området. Bränderna inträffade i ok-
tober och november och startade huvudsakli-
gen i soprum och källare.  
 
RSG har de senaste åren arbetat med indikato-
rer för social oro där avsiktlig brand i skola, 
förskola och fritidsgård utgör en av flera para-
metrar. Andra indikatorer på social oro är av-
siktliga bränder i fordon, containrar och bo-
stadshus. Figur A (Bilaga) visar alla avsiktliga 
bränder 2021 fördelat per stationsområde och 
miljö/startobjekt. 
 
Antalet containerbränder har minskat med näs-
tan 40 % jämfört med den sen tidigare relativt 
låga nivån 2020. Det inträffar knappt två 
stycken per vecka och en stor andel förmodas 
vara avsiktliga enligt händelserapporterna. 
Även antalet bränder i personbilar har minskat 
med cirka 30 %, jämfört med både 2020 och 
medelvärdet. Det inträffar knappt tre bränder i 
personbil per vecka, varav minst en tredjedel 
förmodas vara avsiktliga enligt händelserap-
porterna. (Bilaga, Figur B och C). 
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Bostadsbränder 
Inom RSG:s förbundsområde inträffade 491 bo-
stadsbränder vilket är på motsvarande nivå 
som de senaste åren.  
 

 
2 AV 3 BYGGNADSBRÄNDER  
INTRÄFFAR I ETT BOSTADSHUS 

 
Majoriteten av bostadsbränderna (65 %) sker i 
flerbostadshus (Figur 5), men sedan 2018 har 
antalet bränder i flerbostadshus minskat med 
över 20 %. Antalet villabränder har däremot 
ökat jämfört med medelvärdet 2017–2021. Ök-
ningen är störst i Göteborg och Lerum. I Le-
rums kommun har det inträffat fler bränder än 
normalt med elrelaterade orsaker. I Göteborg 
syns ökningen framförallt inom stadsdelarna 
Angered, Norra Hisingen och Västra Göteborg, 
där det har inträffat något fler spis- och elrela-
terade bränder än normalt. (Bilaga, Tabell E) 
 

 
Figur 5. Antal bostadsbränder per typ av bostadshus inom  
RSG. 

Merparten av bostadsbränderna inom RSG in-
träffar i Göteborg (70 %), men Lerums kom-
mun har, till följd av det ökade antalet villa-
bränder, det högsta antalet bostadsbränder per 
1 000 invånare inom RSG. (Bilaga, Tabell F) 
 
Jämfört med 2020, så har antalet bränder per 
1 000 invånare inom Göteborgs kommun, ökat 
mest i Östra Göteborg. Ökningen beror bland 
annat på flertalet anlagda bränder i Kortedala 
under hösten. Den största minskningen per 
1 000 invånare (cirka 40 %) syns i Örgryte-
Härlanda och Centrum. (Bilaga, Tabell G) 
 
Jämfört med medelvärdet 2017–2021 syns ett 
lägre antal bostadsbränder i juni till september 
och ett högre antal i januari och oktober. (Bi-
laga, Figur D) 

Bostadsbränder inträffar oftast under eftermid-
dagen och kvällen. Fördelningen i år ser dock 
lite annorlunda ut jämfört med tidigare år. 
Bland annat syns ett minskat antal under mor-
gon- och förmiddagstimmarna, medan antalet 
ligger högre än normalt runt lunch. Möjligen 
kan denna förändring vara relaterad till att fler 
har varit hemma dagtid under pandemin. (Fi-
gur 6) 
 

 
Figur 6. Bostadsbränder fördelade över dygnet inom RSG. 

27 % av alla bostadsbränder bedöms vara orsa-
kade av oaktsamhet vid matlagning, vilket är en 
något lägre andel jämfört med tidigare år (Fi-
gur 7). Denna brandorsak är vanligare i flerbo-
stadshus än i småhus och därmed också vanli-
gare i Göteborg än i övriga kommuner inom 
förbundet, med färre flerbostadshus. 
 
De vanligaste kända brandorsakerna i flerbo-
stadshus är oaktsamhet vid matlagning/glömd 
spis (38 %), fel i utrustning (11 %) och avsikt-
liga bränder (10 %). De vanligaste kända bran-
dorsakerna i småhus är fel i utrustning (28 %) 
och oaktsamhet vid matlagning/glömd spis (18 
%).  
 

 
Figur 7. Brandorsaker vid bostadsbränder (alla bostads 
typer) enligt RSG:s händelserapporter, 2021. 
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Bränder där människor skadas 
och omkommer 
Under året har fem personer omkommit vid 
fem olika bränder inom förbundets område. 
Medelvärdet per år för 2017–2021 är fem om-
komna. (Bilaga, Tabell D)  
 
Tre av bränderna inträffade i lägenheter i fler-
bostadshus och två i småhus. Tre män och två 
kvinnor. Tre personer var över 70 och en var 
cirka 45 år. En av de omkomna var ett barn un-
der 5 år.  
 
Nationellt visar preliminära siffror att 81 per-
soner har omkommit till följd av bränder under 
2021. Antalet är något lägre än 2020 (89 
stycken) och medelvärdet för perioden 2017–
2021 (85 stycken). (www.msb.se) 
 
Under året har omkring 60 personer avtrans-
porterats till vårdenhet i samband med brän-
der inom RSG:s område (enligt händelserap-
porterna). Det är fler än 2020 (34 stycken) och 
medelvärdet 2017–2021 (cirka 50 stycken). 
Vid en av bränderna (explosion med efterföl-
jande brand i Annedal) avtransporterades sex 
allvarligt skadade personer med ambulans till 
vårdenhet. Dessutom fördes omkring 15 perso-
ner, med lättare skador, med buss till vården-
het. De senare ingår inte i siffran för antalet av-
transporterade 2021 (60 stycken, enligt ovan). 

Bränder i och omkring 
skola, förskola och fritidsgård 
Under 2021 har räddningstjänsten larmats till 
51 bränder i och omkring skolor, förskolor och 
fritidsgårdar, vilket är ungefär samma nivå som 
2020, men betydligt lägre än medelvärdet. (Fi-
gur 8) 
 

 

 
Figur 8. Bränder i och omkring skola, förskola och fritidsgård 
inom RSG. 

 
Minskningen kan möjligen förklaras som kon-
sekvens av pandemin, såsom mindre rörelse 
och aktivitet i samhället i stort och periodvis 
stängda fritidsgårdar och gymnasieskolor. 
 
De perioder som flest bränder har inträffat är i 
juni och september det vill säga i anslutning till 
skolavslutning och skolstart. Antalet ligger un-
der eller i nivå med medelvärdet för alla måna-
der, men i slutet av året (november och decem-
ber) syns ett högre antal bränder än föregå-
ende år. (Bilaga, Figur E) 
 
Bränderna inträffar normalt mitt på dagen vid 
12–13. Under 2021 syns inte denna topp lika 
tydligt. Flest bränder har inträffat mellan 
klockan 9 och 14 på dagen. (Bilaga, Figur F) 
 

 
Drygt 50 % av bränderna i och omkring skolor, 
förskolor och fritidsgårdar bedöms enligt hän-
delserapporterna vara avsiktliga. Medelvärdet 
för 2017–2021 ligger på omkring 60 %. 

Bränder orsakade av levande ljus 
och fyrverkerier 
Mellan första adventshelgen och trettondagen 
larmades RSG till nio brandtillbud som orsakats 
av levande ljus eller tomtebloss, vilket är något 
fler än föregående år. (Bilaga, Tabell H) 
 
Under samma period har sex incidenter med 
fyrverkerier rapporterats, jämfört med föregå-
ende år då det inträffade 12 händelser orsa-
kade av fyrverkerier, enligt dokumentation av 
förmodad orsak i händelserapporterna.  
 
Det finns troligen ett mörkertal när det gäller 
bränder orsakade av fyrverkerier utomhus, ef-
tersom det generellt kan vara svårt att fast-
ställa orsaken till exempelvis bränder i contain-
rar, soptunnor etc. 
 

50 %  
AV SKOLBRÄNDERNA FÖRMODAS VARA  
AVSIKTLIGA 
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Trafikolyckor 
Trafikolyckor är en av de händelsetyper som 
har minskat mest i samband med pandemin. 
2021 var antalet knappt 20 % lägre än me-
delvärdet 2017–2021. Det lägre antalet är 
delvis en följd av en minskad trafikintensitet 
i perioder under rådande pandemi. 
 
RÄDDNINGSUPPDRAGEN VID TRAFIK-
OLYCKOR HAR MINSKAT MED  

20 % 
 

 
I år har det inträffat 940 trafikolyckor, som 
kan jämföras med medelvärdet för 2017–
2021 som är 1 137 stycken. (Figur 9) 
 

 
Figur 9. Räddningsuppdrag i samband med trafik- 
olyckor inom RSG. 

Antalet trafikolyckor ligger under medelvär-
det alla månader utom juli och december. 
Jämfört med 2020 är det framförallt januari 
och februari som sticker ut, med färre trafik-
olyckor, samt december då det inträffade fler 
olyckor. (Bilaga, Figur G).  
 
Jämfört med medelvärdet för 2017–2021 
syns ett minskat antal trafikolyckor på i stort 
sett alla stationsområden. Jämfört med 2020 
har det procentuellt sett ökat mest på 
Hindås, Rävlandas och Angereds stationsom-
råden. 
 
Trenden sedan flera år tillbaka är att flest 
räddningsuppdrag vid trafikolyckor sker un-
der eftermiddagen med en tydlig topp vid 
rusningstrafiken runt 16-tiden. Under 2021 
ser fördelningen relativt lik ut, men toppen 
på eftermiddagen är inte lika markant. (Bi-
laga, Figur H) 
 

Enligt händelserapporterna har drygt 320 
personer avtransporterats till vårdenhet i 
samband med trafikolyckor. Medelvärdet för 
2017–2021 är nästan 400.  
 
Vid 3 % av olyckorna har en eller flera perso-
ner varit fastklämda alternativt instängda i 
fordonet och behövt assistans från rädd-
ningstjänsten för att ta sig ut. Medelvärdet 
för 2017–2021 ligger på 4%. 

Sjukvårdsuppdrag 
Under de senaste åren har det skett ett antal 
avtalsförändringar, med avseende på Sjuk-
vårdsuppdragen, som påverkar statistiken. 
Från och med 1 juli 2017 har RSG ett nytt av-
tal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
avseende Hjärtstoppslarm (IVPA-avtal). Detta 
avtal gäller för Göteborg, Mölndal, Härryda 
och Partille kommun. Sedan januari 2018 har 
RSG också ett tillfälligt IVPA-avtal med Södra 
Älvsborgs sjukhus (numera Sjukhusen i Väs-
ter) avseende IVPA i Lerum och sedan 1 juni 
2020 finns ett nytt IVPA-avtal med Region 
Halland. Det innebär att RSG ska åka på 
Hjärtstoppslarm/IVPA-uppdrag i Kungsbacka 
kommun. 

Dessa avtalsförändringar gav inget utslag i 
statistiken för 2017, men under 2018 syntes 
en tydlig ökning av antalet Hjärtstopp-
slarm/IVPA-uppdrag, en ökning som fortsatte 
även 2019. Sedan en topp i januari 2020 
(100 stycken) har antalet uppdrag legat på i 
genomsnitt 60 uppdrag per månad under 
2020 och 2021. 2021 var antalet uppdrag 
färre än både 2020 och medelvärdet för 
2017–2021. (Figur 10) 

 
Figur 10. Hjärtstoppslarm/IVPA-uppdrag inom RSG. 
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Drunkning och drunk-
ningstillbud 
Under året har RSG genomfört 43 räddnings-
uppdrag i samband med drunkning eller 
drunkningstillbud. Flest händelser skedde i 
samband med sol och bad i juli (11 stycken), 
men det var även något fler händelser i bör-
jan av året, främst isolyckor. Enligt händelse-
rapporterna har nio personer omkommit i 
samband med dessa uppdrag. Motsvarande 
siffror för 2020 är 34 räddningsuppdrag och 
tre omkomna. 
 
Svenska Livräddningssällskapets nationella 
statistik visar preliminärt att 93 personer 
har omkommit i drunkningsolyckor under 
2021 (till och med november), vilket är fler 
än under samma period 2020, då totalt 74 
personer omkom. Det är i juni och juli som de 
flesta drunkningsolyckorna har inträffat, 
men det skedde även flera isolyckor, med 
dödlig utgång, främst under februari. 

Självmord och själv-
mordsförsök 
Räddningstjänsten genomför varje år ett an-
tal räddningsuppdrag i samband med själv-
mord och självmordsförsök. Enligt RSG:s 
händelserapporter var antalet uppdrag i år 
124 stycken. Medelvärdet för de senaste åren 
är drygt 135 per år. Dessa siffror är troligtvis 
i underkant, då även andra händelsetyper 
ibland kan orsakas av självmord och själv-
mordsförsök, till exempel trafikolyckor, 
bränder och sjukvårdsuppdrag.  
 
När det gäller självmord och självmordsför-
sök vid de tre högbroarna inom förbundsom-
rådet (Älvsborgsbron, Angeredsbron och 
Göta Älvbron/Hisingsbron) visar insatssta-
tistiken att RSG genomför omkring 40 insat-

ser per år (medelvärde 2017–2021) i sam-
band med hopp och hot om hopp från hög-
bro. I år har det genomförts 26 uppdrag, vil-
ket är på samma nivå som 2020.  
 
14 av händelserna inträffade på Älvsborgs-
bron. Detta antal har varit relativt konstant 
sedan 2019, då nya hoppskydd färdigställdes 
på Älvsborgsbron. Före 2019 låg antalet hän-
delser på omkring 30 per år i genomsnitt.   
 
Jämfört med 2020 syns i år en markant 
minskning av antalet självmord och själv-
mordsförsök i anslutning till järnväg/spårom-
råden, från 37 till 12 stycken.  

Automatlarm 
Automatlarm utan brandtillbud var en av de 
händelsetyper som minskade mest under 
första året av pandemin. Under 2021 har an-
talet ökat något igen, men ligger fortfarande 
under medelvärdet för 2017–2021.  
 
Under 2021 har RSG larmats till 2 714 auto-
matiska brandlarm, varav 194 har bedömts 
vara befogade. Andelen obefogade automat-
larm ligger därmed på cirka 93 %. (Figur 11) 
 
De vanligaste kända orsakerna till obefogade 
larm är oaktsamhet vid matlagning, hantver-
kare, tekniska fel och intryckt larmknapp.  
 

 
Figur 11. Automatiska brand- och sprinklerlarm inom RSG. 
Källa: Larmutredare, RSG 
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Olycksutredning & Analys
Händelserapporter och ut-
värderingar 
RSG:s rapportskrivare kan skapa en eller flera 
utvärderingar kopplat till varje räddningsupp-
drag. Dessa utvärderingar används i förbundets 
interna utvecklingsarbete och innehållet i hän-
delserapporter och utvärderingsflikar förmed-
las regelbundet till ansvariga inom förbundet. 
 
2021 registrerades 875 stycken utvärderings-
poster och de är fördelade enligt följande: Före-
byggande insatser (inklusive Automatlarm) 67 
%, Räddningsinsats 21 % och Fordon/Utrust-
ning 12 %.  
 
Under 2021 har 218 händelserapporter efter-
frågats och lämnats ut till andra myndigheter, 
företag, media och privatpersoner. 

Olycksutredning 
Vid olyckor som kan förväntas ge organisat-
ionen speciella kunskaper och erfarenheter,  
kompletteras händelserapporten med en 
olycksutredning. 
 
Under 2021 har följande fyra olycksutred-
ningar avslutats (datum anger när händelsen 
inträffade): 
 
2020-09-01  
Trafikolycka med järnvägsvagn, Sävenäs rangerbangård, 
Göteborg 
2020-10-26 
Brand i kolgrill i restaurang, Göteborg 
2021-02-19 
Brand i gasbuss, Hjalmar Brantingsplatsen, Göteborg 
2021-04-17 
Brand i flerbostadshus, Lindome 

 
Utredningarna har redovisats internt via bland 
annat mail och interna hemsidan, samt presen-
terats för berörda i olika mötesforum. Utred-
ningar skickas även till externa myndigheter, 
organisationer och andra intressenter, såsom 
MSB, Trafikverket och fastighetsägare. 
 
Utöver dessa pågår arbetet med två utred-
ningar från händelser som inträffade under 
2021 (datum anger när händelsen inträffade): 
 

2021-09-28  
Brand/explosion i flerbostadshus, Annedal, Göteborg 
2021-07-04 
Brand i flerbostadshus, Angered, Göteborg 

 
Branden/explosionen i ett flerbostadshus i An-
nedal anses vara av nationellt intresse och ut-
reds därför även av externa utredare på upp-
drag av MSB. 
 
Under året har det utvecklats ett nytt arbetssätt 
för att följa upp dödsbränder. Dödsbränder 
kommer normalt inte att dokumenteras i en 
olycksutredning, utan istället sammanställs re-
levanta uppgifter för att i aggregerad form ge 
kunskapsunderlag till både det lokala och det 
nationella förebyggande arbetet. 

Presentationsmöte 
Ou&A genomför normalt ett presentationsmöte 
varje år, där aktuella utredningar, statistiksam-
manställningar och andra relevanta erfaren-
heter redovisas och diskuteras. Tanken är att 
sprida erfarenheter och skapa möjlighet till dia-
log i syfte att verka för en lärande organisation. 
Till dessa möten bjuds alla i organisationen in. 
Även externa personer kan bjudas in för att ut-
veckla och inspirera. På grund av pandemin ge-
nomfördes inget fysiskt presentationsmöte i år. 
Presentationerna spelades istället in och gjor-
des tillgängliga via Insidan. 
 
Årets presentationer hade följande innehåll: 
- Statistik över genomförda räddningsupp-

drag 2020 
- Olycksutredning avseende tågolycka på Sä-

venäs Rangerbangård. 
- Olycksutredning avseende en dödsbrand i 

juni 2020 som bland annat berör problema-
tik kring självutrymning i boendeformer för 
särskilt riskutsatta personer. 

Sakkunnigutlåtanden 
Under 2021 har RSG upprättat och lämnat ut 
34 stycken sakkunnigutlåtanden till Polis- 
och/eller Åklagarmyndigheten angående risk 
för spridning av brand och rök (41 stycken 
2020). Dessutom har personal från funktionen 
vid tre tillfällen deltagit i tings- och hovrättsför-
handlingar som sakkunnigt vittne.  
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Bilaga: Tabeller och diagram 
Tabell A. Räddningsuppdrag, fördelade per händelsetyp, inom RSG. 

HÄNDELSETYP 2017 2018 2019 2020 2021 

Olycka/tillbud 4 213 4 472 3 875 3 516 3 336 
Brand i byggnad 840 852 769 734 744 

Brand i skog eller mark 286 490 309 343 294 
Brand i fordon/fartyg 355 391 331 284 239 

Brand i avfall/återvinning 380 337 267 235 168 
Annan brand 181 238 196 167 127 

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) 1 335 1 318 1 163 930 940 
Utsläpp av farligt ämne 205 231 206 202 185 

Drunkning/tillbud 34 39 28 34 43 
Nödställd person 290 266 274 264 279 

Naturolycka 76 51 101 101 85 
Övrig händelse 231 259 231 222 232 

Larm utan tillbud 3 555 3 492 3 602 3 147 3 299 
Automatlarm utan brandtillbud 2 772 2 650 2 761 2 370 2 488 

Annan händelse utan risk för skada 783 842 841 777 811 
Sjukvårdsuppdrag 372 773 864 855 684 

Hjärtstoppslarm/IVPA 372 773 864 855 684 
Annat uppdrag 242 288 271 300 282 

Annan hjälp till ambulans 132 180 185 232 200 
Hjälp till polis 15 11 21 23 19 

Hiss, utan risk för personskada 14 26 12 5 13 
Sanering vägbana 2 3 2 2 4 

Hjälp till hemtjänsten 38 31 11 11 13 
Teknisk service 8 8 12 10 11 
Annat uppdrag 33 29 28 17 22 

Återkallades före ankomst 190 233 271 205 163 

TOTALT 8 572 9 258 8 883 8 023 7 764 

 
 
Tabell B. Räddningsuppdrag fördelade per kommun 

KOMMUN 2017 2018 2019 2020 2021 
Göteborg 6 296 6 703 6 382 5 823 5 449 
Härryda 371 399 373 310 382 
Kungsbacka 567 641 640 597 612 
Lerum 387 431 387 409 356 
Mölndal 634 743 772 625 672 
Partille 317 341 329 259 293 
Övriga 41 57 70 76 95 

TOTALT 8 613 9 315 8 953 8 099 7 859 
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Tabell C. Bränder inom RSG 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Brand i byggnad 840 852 769 734 744 
Brand, ej i byggnad 1 202 1 456 1 103 1 029 828 
TOTALT 2 042 2 308 1 872 1 763 1 572 

 
 

 
Figur A. Avsiktliga bränder 2021, per indikator och stationsområde inom RSG. I kategorin ”Övrigt” ingår bl a avsiktliga  
bränder i moped/båt, papperskorg, kabelbränning etc. 

 
 

 
Figur B. Bränder i personbilar inom RSG. 
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Figur C. Bränder i sopcontainer och återvinningscontainer inom RSG. 

 
 
Tabell D. Omkomna personer i bränder inom RSG 

ANTAL 2017 2018 2019 2020 2021 
Omkomna i bränder 7 4 4 4 5 

 
 
Tabell E. Bostadsbränder, fördelade per bostadstyp, inom RSG. 

BOSTADSTYP 2017 2018 2019 2020 2021 

Flerbostadshus 406 410 356 346 321 
Parhus, radhus, kedjehus 30 21 25 31 34 
Villa 80 93 81 93 114 
Fritidshus 8 8 6 5 9 
Annan bostadstyp 14 11 17 14 13 

TOTALT 538 543 485 489 491 

 
 
Tabell F. Bostadsbränder fördelade per kommun. 

KOMMUN 2017 2018 2019 2020 2021 
Göteborg 431 401 342 370 345 
Härryda 18 19 18 12 20 
Kungsbacka 31 43 45 41 39 
Lerum 11 17 16 22 30 
Mölndal 30 44 40 25 33 
Partille 17 19 24 19 24 
Övriga 3 2 7 18 14 

TOTALT 541 545 492 507 505 
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Tabell G. Bostadsbränder per 1 000 invånare, fördelat per kommun och stadsdel (Göteborg). 
Siffran för hela Sverige är hämtad från MSB (ida.msb.se).  
KOMMUN/Stadsdel 2017 2018 2019 2020 2021 
Göteborg 0,76 0,70 0,59 0,63 0,57 

Angered 1,61 1,12 0,86 0,98 1,04 
Askim-Frölunda-Högsbo 0,68 0,63 0,37 0,44 0,47 

Centrum 0,57 0,70 0,69 0,65 0,40 
Lundby 0,66 0,65 0,62 0,67 0,45 

Majorna-Linné 0,72 0,61 0,47 0,58 0,64 
Norra Hisingen 0,47 0,56 0,52 0,62 0,55 

Västra Göteborg 0,53 0,47 0,52 0,46 0,52 
Västra Hisingen 0,73 0,42 0,42 0,70 0,48 

Örgryte-Härlanda 0,51 0,74 0,62 0,53 0,33 
Östra Göteborg 1,28 1,21 0,87 0,83 1,12 

Härryda 0,48 0,50 0,47 0,31 0,52 
Kungsbacka 0,38 0,52 0,53 0,48 0,46 
Lerum 0,26 0,40 0,38 0,51 0,69 
Mölndal 0,45 0,65 0,58 0,36 0,47 
Partille 0,45 0,49 0,61 0,48 0,61 
       
RSG 0,65 0,65 0,57 0,57 0,57 
       
Sverige 0,68 0,71 0,70 0,68 N/A 

 
 
 

 
Figur D. Bostadsbränder, fördelat per månad, inom RSG. 

 
 
Tabell H. Bränder och brandtillbud orsakade av levande ljus, 1:a adventshelgen till trettondagen, inom RSG. 

ANTAL 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Brandtillbud med levande 
ljus och tomtebloss 6 8 9 6 9 
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Figur E. Bränder i och omkring skola, förskola och fritidsgård, fördelade per månad, inom RSG. 

 
 

 
Figur F. Bränder i och omkring skola, förskola och fritidsgård, fördelade över dygnet, inom RSG. 

 
 

 
Figur G. Trafikolyckor, fördelade per månad, inom RSG. 
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Figur H. Trafikolyckor, fördelade över dygnet, inom RSG. 
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1. Inledning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) omfattar de sex medlemskommunerna 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum med sammanlagt drygt         
860 000 invånare. RSG svarar för operativ räddningstjänst och förebyggande insatser 
mot brand utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), som är den 
övergripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Lagen syftar till 
att ”bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn taget till 
de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. Förbundet 
utövar tillsynsverksamhet och utför brandskyddskontroller inom ramen för LSO. 

RSG ansvarar för tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt Lag (2010:1011) om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) och bistår med granskning och sakkunskap vid 
samhällsplanering, bygglov och under byggprocessen i enlighet med Plan- och bygg-
lagen (2010:900) (PBL). Därutöver medverkar förbundet i samhällets krishantering. 

Förbundets uppgifter och skyldigheter regleras genom lagstiftning, styrande dokument 
och avtal. Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbunds-
ordningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Förbundet upprättar 
även verksamhetsplan och internkontrollplan.  

Av förbundsordningen framgår att förbundet styrs av fullmäktige och styrelse. 
Förbundsstyrelsen leder och samordnar förbundets angelägenheter och har uppsikt 
över verksamheten som bedrivs. Verksamheten granskas av både förtroendevalda och 
externa revisorer. Budget och verksamhetsplan fastställs av förbundsfullmäktige och 
internkontrollplanen av förbundsstyrelsen. 

Handlingsprogrammet enligt LSO 
Handlingsprogrammet för åren 2020–2023 redovisar förbundets samlade förmåga att 
som räddningstjänst verka enligt LSO.  

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, nationella strategi för att 
stärka brandskyddet för den enskilde är inriktningen att ingen ska omkomma eller 
skadas allvarligt till följd av brand. Utifrån denna inriktning har RSG i handlings-
programmet utarbetat lokalt prioriterade mål. 

Handlingsprogrammets mål är nedbrutna i åtgärder som tillsammans bidrar till 
måluppfyllelse, redovisad under avsnitt 2.5, God ekonomisk hushållning. Handlings-
programmet utgör även underlag för statens tillsyn av RSG:s verksamhet.  

Genom avtal med till exempel andra räddningstjänster, sjukvård, MSB, Sjöfartsverket, 
Kustbevakningen och Brandskyddsföreningen Restvärderäddning AB (RVR) har RSG 
särskilda åtaganden. 

RSG:s värdegrundsord är trygghet, säkerhet och omtanke. 
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2. Förvaltningsberättelse 
2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

 
Tabell 1 Fem år i sammandrag  

Verksamhetens utveckling, här presenterat över en femårsperiod. Sedan 2016 utför 
RSG brandskyddskontroller i egen regi och detta har ökat intäkterna successivt från 
2017. Pandemin har haft en negativ påverkan på förbundets intäkter både under 2020 
och 2021. Intäktstappet direkt orsakat av pandemin beräknas för 2021 uppgå till ca 4,5 
mkr.  Förbundet har erhållit ersättning från staten för sjuklönekostnader på 0,9 mkr. 

Under åren 2017 och 2018 hade RSG en underbalanserad budget med -5,0 respektive    
-4,0 mkr och syftet var att därigenom skapa utrymme för finansiering av upp-
byggnaden av brandskyddskontrollverksamheten. De budgeterade kostnaderna för 

Fem år i sammandrag

Miljoner kronor (Mkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Resultaträkning  
Verksamhetens intäkter 115,7       100,7       101,5       96,6         84,3         

Verksamhetens kostnader 673,3 -      631,8 -      643,0 -      637,4 -      589,4 -      
Avskrivningar enlig plan      31,8 -        31,2 -        30,3 -        31,0 -        26,8 -        
Verksamhetens nettokostnader 705,1 -      663,0 -      673,3 -      668,4 -      616,2 -      

Medlemsavgifter 606,0       575,3       581,4       562,2       549,3       
inkl pensioner

Finansnetto 5,0 -          8,6 -          13,0 -        10,1 -        7,6 -          

Årets resultat 11,6         4,4           3,4 -          19,7 -        9,8           

Budget -            -            -            4,0 -          5,0 -          

Avvikelse 11,6         4,4           3,4 -          15,7 -        14,8         
mellan resultat och budget

Balansräkning    
Balansomslutning 872,4       856,2       825,8       795,9       819,7       

Eget kapital 107,3       95,7         91,3         94,7         115,0       

Investeringar under året 58,0         35,0         21,8         22,2         18,1         

Ekonomisk analys  i  %
Soliditet 12            11            11            12            14            
Eget kapital i procent 
av balansomslutningen

Det egna kapitalets andel 47            47            46            45            53            
av anläggningstillgångarna

Uppräkning av medlemsavgift 2,4           2,4           2,0           2,0           3,0           
exkl pensioner

Page 213 of 554



Årsredovisning 2021 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  6(54) 

 

 

 

uppbyggnaden av den specifika verksamheten stämde väl med utfallet. Däremot 
genererade övriga delar av RSG ett överskott som täckte underbalanseringen och 
därmed kunde RSG undgå att redovisa ett negativt resultat av den anledningen. 
För 2018 redovisas ett större underskott, vilket är hänförligt till en separat 
överenskommelse med hyresgästen Stena Oil avseende avflyttning från fastigheten 
Färjenäs 20:5. Överenskommelsen innebar en kostnad för RSG och hela beloppet, 
22,5 mkr, belastade resultatet 2018. Fastigheten ingår i planerna för RSG:s framtida 
behov av utbildnings- och övningsverksamhet.  

Pandemiåren 2020 och 2021 har inneburit ökade kostnader som exempelvis 
personalkostnader, material mm, men i andra avseenden även lägre kostnader 
beroende på både inställda, uppskjutna och förändrade aktiviteter samt även 
rekryteringar som under en period sköts upp. 

Det egna kapitalet minskade väsentligt 2018 som ett resultat av överenskommelsen 
med Stena Oil. Under 2021 har en överenskommelse gjorts med RSG:s hyresgäst SOS 
Alarm, som valde att lämna lokalerna på Gårda och därmed avslutades hyresavtalet i 
förtid. Detta medförde en intäkt på 13,5 mkr som intäktsförts i sin helhet under året.   

RSG:s investeringar har hållit en relativt jämn nivå vad gäller den årliga investerings-
utgiften, men under 2021 har investeringarna omfattat ett antal större fordon, vilket 
medför större investeringsutgift. De närmaste åren väntar investeringar, förutom enligt 
ordinarie plan, exempelvis även i samband med utvecklingen av utbildnings- och 
övningsanläggningen på Färjenäs.  

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  
Förutom pandemin och rådande förhållanden i omvärlden som fortsatt även under det 
gångna året och haft relativt stor påverkan på verksamheten, har inga direkt 
påverkande väsentliga förändringar i verksamheten identifierats under året med 
avseende på bedömning av resultat och ekonomisk ställning.  

Ett område som kan ha väsentlig betydelse i ett mer långsiktigt perspektiv och som 
därför är i särskilt fokus, är frågan om RSG:s lokaler och hyresförhållanden. Frågan har 
länge varit aktuell, men när nu hyresgästen SOS Alarm under året lämnat lokalerna på 
Gårda och avtal om avflyttning även finns för Stena Oil på fastigheten Färjenäs, 
aktualiseras frågan ytterligare. Ekonomisk påverkan i form av lägre hyresintäkter är ett 
faktum redan under 2021 och kommer fortsätta vara en väsentlig faktor i ekonomin på 
sikt. Under 2021 har dock en engångsersättning för avslutat hyresavtal med SOS Alarm 
erhållits och därför har en intäkt på 13,5 mkr bokförts under året. Av denna motsvarar 
2,5 mkr det här årets andel av utebliven hyresintäkt. 

I gällande handlingsprogram för perioden 2020-2023 tas en rad förhållanden upp, vilka 
har stor påverkan ur ett verksamhetsperspektiv. En särskild riskanalys utifrån LSO 
finns i Handlingsprogrammet 2020–2023. Exempel på områden för övrigt är miljö och 
hållbarhet som hanteras inom ramen för miljöpolicy och strategi. Riskbilden för 
räddningstjänsten förändras i takt med samhället och speciellt i urbana miljöer där 
social obalans visar på nya former av samhällsproblem. Även området sociala risker 
och anlagda bränder omhändertas i ett särskilt strategiarbete.  

.  
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2.3 Händelser av väsentlig betydelse  
2.3.1 Årets resultat 
Förbundet har, precis som världen i övrigt, påverkats av den pågående pandemin och 
det är den händelse under året som precis som föregående år, haft störst påverkan på 
verksamheten och därmed även på årets resultat. Verksamhet baserad på fysiska 
möten begränsas av restriktioner och rekommendationer. Nya arbetssätt och 
anpassningar har möjliggjort att upprätthålla verksamhet, men inte på samma nivå som 
utan pandemin. 

Av samma orsak blir konsekvensen när verksamhet planeras om att andra kostnader 
uteblir som exempelvis färre resor, konferenser etc. Även köp av tjänster till exempel 
inom service och underhåll sjunker när vissa aktiviteter inte genomförs.  

Överskottet på 11,6 mkr är främst orsakat av överenskommelsen om ersättning för 
avslutat hyresavtal (SOS Alarm), där RSG mottagit en engångsersättning på 13,5 mkr. 

Överskottet för 2021 läggs till det egna kapitalet. 

2.3.2 Övriga händelser  
Sedan tidigare har förbundet pågående projekt avseende nödvändiga investeringar i 
utbildnings- och övningsanläggning samt säkerhet och robusthet med syfte att 
säkerställa skydd av kritiska resurser som krävs för RSG:s samhällskritiska 
verksamhet. Budget är beslutad med möjlighet att vid behov utnyttja delar av RSG:s 
egna kapital.  

För övriga investeringar, för vilka avskrivningskostnaderna ska täckas av 
driftsbudgeten, minskar utrymmet som tidigare uppstod till följd av uppskjutna 
investeringar, vilket i sin tur gör budgeten för avskrivningskostnader något snävare 
framöver. Under året har flera större investeringar slutförts, bland annat har fyra nya 
räddningsenheter tagits i bruk. Fordonsparken generellt är relativt ålderstigen och fler 
investeringar är att vänta enligt plan. Det kan därför på sikt vara nödvändigt att 
generellt se över och revidera budgeten för avskrivningskostnader. Trenden är att 
investeringar ökar och det gäller inte minst teknisk utrustning (IT, fordon mm) där 
livslängden i vissa delar dessutom blir kortare när utvecklingstakten är hög och 
därmed ökar kraven på mer frekventa uppgraderingar. 

Under 2021 har RSG deltagit i flera större händelser (jordskredet i Norge vid nyåret 
2020/2021, skogsbrand i Mönsterås i juni, explosionen på Övre Husargatan i Göteborg 
i september samt fartygsbranden vid Vinga utanför Göteborg i december). Dessa 
omfattande och komplicerade händelser illustrerar väl en del av bredden på kompetens 
och förmåga som RSG uppvisar och förväntas både upprätthålla och utveckla. 

Under året har RSG:s samarbete om ett gemensamt räddningsledningssystem fortsatt 
och ingår nu under benämningen Västra räddningsregionen (VRR). Fler intressenter 
förväntas ansluta och utökningen är föremål för ekonomisk analys och diskussion. 

2.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Ett omfattande utvecklingsarbete inom ledning och styrning har pågått under de 
senaste åren inom RSG. Fokus för 2021 har varit att fortsätta arbetet med att införa en 
ny modell för målstyrning, med ökad delegering av arbetsuppgifter och ansvar till 
medarbetarna med ett tillitsbaserat synsätt. Modellen är RSG:s arbetssätt för 
verksamhetsutveckling, där också mål och aktiviteter i RSG:s handlingsprogram enligt 
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Lag om skydd mot olyckor, policyer, strategier och andra styrande dokument 
omhändertas. 

Under 2021 har rapportering i verksamhetssystemet Navet aktiverats. 
Målstyrningsarbetet påverkar även föreliggande dokument på så sätt att bedömning av 
god ekonomisk hushållning även baseras på effektmålen i verksamhetsplanen för 2021. 
Arbete pågår för att ytterligare utveckla såväl planering, rapportering som uppföljning. 

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  
Förbundets formulering av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning fastställs av 
förbundsfullmäktige och lyder:  

”God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och visar 
att verksamhetsmålen är uppfyllda eller att ansträngningar gjorts för att nå målen. 
Även vidtagna aktiviteter och åtgärder i enlighet med långsiktiga inriktningar och 
samhällets mål redovisas.” 

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter. Förbundet 
förväntas inte generera överskott utan målet är nollresultat varje år.  

Med hänvisning till historiskt goda resultat under många år samt det avsevärda egna 
kapital som förbundet uppvisar, har medlemssamrådet vid flera tillfällen, i samband 
med behandling av kommande budget och plan, slagit fast att det är acceptabelt att 
förbundet redovisar ett visst underskott. Detta för att med stöd i det egna kapitalet 
finansiera nödvändiga projekt som omfattar större investeringar. Förutsättningarna 
beskrivs utförligt i respektive budgethandling och i de fall projekten löper över flera år 
uppdateras handlingarna för efterföljande år med faktorer som har påverkan av 
väsentlig karaktär.  

Nedan följer RSG:s redovisning av måluppfyllelse för perioden. 

2.5.1 Utveckling – målstyrning  
Inom målstyrningens samtliga perspektiv pågår ett aktivt arbete med mål och 
aktiviteter på olika nivåer. Pandemin har påverkat förvaltningen genom att vissa 
aktiviteter fått skjutas upp, men bedömningen är att arbetet i huvudsak följer plan och 
att förutsättningarna finns för måluppfyllelse enligt plan. 

Nedan redovisas resultaten från målstyrningens effektmål i de tre perspektiven Individ 
och samhälle, Process och organisation samt Medarbetarskap och ledarskap. 
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Effektmål inom perspektivet Individ och Samhälle Bedömning Trend 

1 Enskilda har högre kunskap och förmåga att förebygga och agera vid bränder    
2 Omfattande olyckor och samhällsstörning vid olyckor har minskat   

3 Rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör har stärkts   

4 RSG agerar förtroendeskapande och ansvarsfullt utifrån sitt samhällsviktiga 
uppdrag 

  
 

Effektmål inom perspektivet Process och Organisation Bedömning Trend 

1 Effektiviteten vad gäller arbetssätt har ökat   

2 RSG:s beslutade processer tillämpas i vardagen   
 

Effektmål inom perspektivet Medarbetarskap och Ledarskap Bedömning Trend 

1 Vi är medvetna om vår arbetsplatskultur och värdegrunden som den bygger på   

2 Kompetensbristen ska minska inom försörjningskritiska områden   

3 Chefer och ledare agerar i ökad omfattning enligt ledaridén   
4 Vi har en tydligare samverkan kring det systematiska arbetsmiljöarbetet för att 
uppnå en ännu bättre arbetsmiljö 

  
 

Målet är i hög grad uppfyllt         Stor sannolikhet att målet nås      Målet är delvis uppfyllt 

Tabell 2 Målstyrning måluppfyllelse  

 

Perspektiv Individ och samhälle 

Inom perspektivet Individ och samhälle har det under året bedrivits ett brett arbete 
inom hela förbundet. Vissa aktiviteter har fått stå tillbaka på grund av pandemin, men 
de aktiviteter som kunnat genomföras har i hög grad slutförts under året. Inom 
samtliga effektmål kvarstår arbete som planeras att genomföras under 2022. 

• Effektmå1: Enskilda har högre kunskap och förmåga att förebygga och agera vid 
bränder – effektmålet är delvis uppfyllt och trenden är ökande 

RSG:s arbete med att utveckla och fastställa arbetssättet för individanpassat 
brandskydd fortskrider och utvecklas i positiv riktning. Intern riktlinje för arbetet med 
individanpassat brandskydd är framtagen och beslutad. Insatsavdelningen har påbörjat 
arbetet med att identifiera målgrupper där kunskapshöjande insatser ger störst verkan, 
men målet att detta arbete skulle vara klart 2021 har inte uppnåtts. Prognosen är att 
detta slutförs under nästa år. Arbetsgruppen för individanpassat brandskyddsarbete 
inom RäddsamVG har genomfört informationsträffar riktade mot 
medlemskommunerna i länet. Arbetsgruppen har även presenterat sitt arbete på 
höstens Förebyggandekonferens. 

• Effektmål 2: Omfattande olyckor och samhällsstörning vid olyckor har minskat – 
effektmålet är delvis uppfyllt och trenden är ökande 

RSG har arbetat förbundsövergripande med brandvattenfrågor under året och har 
påbörjat arbetet med nya brandvattenplaner tillsammans med RSG:s 
medlemskommuner. Arbetet mot farlig verksamhet har intensifierats genom att fler 
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handläggargrupper har startats upp. Prognosen är att samtliga handläggargrupper ska 
vara på plats senast första kvartalet 2022. RSG:s arbete med att klarlägga 
förutsättningar för utrymning via räddningstjänstens stegutrustning löper på som 
planerat. Delmålet beräknas vara uppfyllt 2022. 

Ett förbundsövergripande arbete kopplat till komplex byggnation är etablerat både 
mellan berörda avdelningar och i de förbundsövergripande grupperna FIR (Förmåga 
inom RSG) och FÖR (Brandförebyggande arbete inom RSG). Under året har Västlänken 
krävt ett stort engagemang från RSG:s sida. Delmålen kopplade till komplex byggnation 
beräknas vara uppfyllda 2022 och ett antal aktiviteter är redan planerade inför nästa 
år. 

Arbetet med att minimera responstiden är i sin linda och delmålet har inte uppnåtts 
under 2021, men arbetet kommer att fortsätta nästa år. 

• Effektmål 3: Rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör har stärkts - 
effektmålet är i hög grad uppfyllt och trenden är ökande 

RSG:s arbete med att öka förmågan att hantera en situation med risk för omfattande 
avsiktliga händelser följer prognos. De nybildade förbundsövergripande grupperna FIR, 
SÄK (Säkerhetsgruppen) och FÖR har skapat en plattform för dialog i 
förbundsövergripande frågeställningar och ökat beslutsförmågan vilket har varit 
viktigt för arbetet. 

Du behövs! och MBU (Människan bakom uniformen) har genomförts enligt plan och har 
anpassats för att minimera smittspridningen på Insatsavdelningen. RSG deltar aktivt i 
Göteborgs Stads arbete mot organiserad brottslighet och nyrekrytering samt i arbetet 
mot osund konkurrens och otillåten påverkan. 

Samverkan pågår på flera stationer och även på strategiska avdelningar. En 
samverkansinventering har genomförts på Insatsavdelningen och en liknande 
inventering planeras att genomföras på Staben för styrning och utveckling, Staben för 
analys och inriktning samt på Operativ ledning under nästa år. 

• Effektmålet 4: RSG agerar förtroendeskapande och ansvarsfullt utifrån sitt 
samhällsviktiga uppdrag – effektmålet är i hög grad uppfyllt och trenden är 
ökande 

Arbetet med att minska antalet unika kemikalier inom RSG har löpt på under året med 
riskbedömning och utrensning av kemikalier. Tekniska avdelningen är klara och 
Insatsavdelningen är nästan klar, återstår några riskbedömningar som planeras att 
slutföras nästa år. På RSG:s utbildningsanläggningar Färjenäs och Karholmen återstår 
arbetet med riskbedömningar och utrensning av kemikalier och prognosen är att 
genomföra arbetet under nästa år. 

RSG har under året arbetat med att utveckla kontinuitetsplaner utifrån verksamhetens 
krav på robusthet. Tekniska avdelningen har under året genomfört ett omfattande 
arbete med fokus på servicekontinuitet, beredskapsfunktion och lagerhållning av 
kritiska varor och reservdelar. Även på avdelningen för Operativ ledning har 
kontinuitetshantering gjorts utifrån verksamhet, pandemi och personalresurser 
särskilt i anslutning till semesterperioder. RSG och RC Mitt (SSBF) har en dialog om 
fortsatt samarbete för att vara varandras redundans vid belastningstoppar och 
teknikbortfall. 
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Perspektiv Process och organisation 

Det pågår ett aktivt arbete inom effektmålen och det avdelningsgemensamma arbetet i 
de olika delmålen har utvecklats. Pandemin har på flera sätt påskyndat utvecklingen 
bland annat när det gäller mötesformer. RSG håller riktningen och arbetet följs 
kontinuerligt upp i de förbundsövergripande grupperna. I ett av effektmålen –  ”RSG:s 
beslutade processer tillämpas i vardagen” – är de förbundsövergripande delmålen 
uppfyllda. I det andra effektmålet ”Effektiviteten när det gäller arbetssätt har ökat” är 
många aktiviteter påbörjade och kommer att slutföras inom målets tidplan. 

• Effektmål 1: Effektiviteten vad gäller arbetssätt har ökat – effektmålet är delvis 
uppfyllt och trenden är ökande 

Flera avdelningar och enheter har arbetat med sitt uppdrag och sett över de processer 
som ingår. Flera avdelningar har också påbörjat arbetet med att hitta effektivare sätt 
att prioritera och systematisera de olika uppdrag och utvecklingsprojekt som finns. 
Insatsavdelningen har etablerat en ny enhet med gemensam administration för 
övergripande planering och stöd till stationerna. Arbetssättet med de nya 
förbundsövergripande grupperna har också påtagligt effektiviserat flera processer. 

En strategisk digitaliseringsplan har tagits fram och kommer att införas under 2022. 
Införandet av det digitala samarbets-, kommunikation- och 
dokumenthanteringssystemet Microsoft 365 har skjutits på framtiden i väntan på 
resultaten av en ännu ej slutförd utredning gällande molnlagring. Förberedelser pågår 
dock för att möjliggöra ett stegvis införande av M365 under 2022. 

För att effektivisera möten inom förbundet har det skett en kartläggning av olika 
mötesform samt kompetensutveckling inom ämnet, bland annat i att hålla så kallade 
hybridmöten. Konferensrummen uppgraderas enligt plan med teknik som bättre 
stödjer digitala möten. Utbildningsverksamheten har förbättrat möjligheterna för 
digitalt samarbete och bättre samarbete med MSB. 

Bedömningen är att effektmålet till stor del kommer att vara uppfyllt inom tidsram. 
Dock konstateras att effektivisering av möten och arbetssätt i övrigt är ett ständigt 
pågående utvecklingsarbete. 

• Effektmål 2: RSG:s beslutade processer tillämpas i vardagen – effektmålet är till 
stor del uppfyllt och trenden är ökande 

Samtliga delmål är påbörjade, flera är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Vissa aktiviteter 
kopplade till delmålen är planerade, men har skjutits upp på grund av pandemin. De två 
förbundsgemensamma delmålen ”Beslutade chefsinstruktioner implementeras” och 
”Förbundsövergripande grupper tillämpas i vardagen” är helt uppfyllda. De 
avdelningsunika delmålen handlar till stor del om ökad kunskap om den egna 
organisationen, inom och mellan avdelningar, samt om ökad kunskap inom till exempel 
delegation. Bland annat har utbildningar inom delegation genomförts och flera 
avdelningar inom förbundet arbetar med att utveckla sina arbetssätt. Bedömning är att 
effektmålet, med underliggande delmål, till stor del kommer att vara uppfyllt inom 
tidsram. 

Perspektiv Medarbetarskap och ledarskap 

Inom perspektivet sker aktiviteter med stort intresse från både chefer och 
medarbetare. Arbetet utvecklas och omvärldsbevakning sker hela tiden för att följa 
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trender, lag- och föreskriftsförändringar samt den kontext som RSG verkar i. 
Bedömningen är att arbetet följer inriktning och måluppfyllelsen inom perspektivet 
skapar goda förutsättningar för RSG att vara en attraktiv arbetsgivare. 

• Effektmål 1: "Vi är medvetna om vår arbetsplatskultur och värdegrunden som den 
bygger på" – effektmålet är delvis uppfyllt och trenden är ökande. 

Under perioden har trenden ökat ytterligare då den förberedande fasen är klar 
gällande kulturarbetet och upphandling av konsult är i slutfas. Samtliga delmål är 
påbörjade och delvis uppfyllda och trenden är fortsatt ökande. Målet är att kunna starta 
upp kulturarbetet efter årsskiftet. 

Med måluppfyllelse i samtliga delmål bör effektmålet till stor del vara uppfyllt inom 
tidsram. Aktiviteterna och arbete kring kultur och värdegrund är dock ett arbete som 
ständigt behöver pågå. 

• Effektmål 2: "Kompetensbristen ska minska inom försörjningskritiska områden" – 
effektmålet är delvis uppfyllt och trenden är ökande 

Inom effektmålet finns flera delmål som inte är påbörjade. Vissa aktiviteter kopplade 
till delmålen är planerade, men har skjutits upp på grund av pandemin och hög 
arbetsbelastning. Arbetet med översynen av processen gällande rekrytering av 
brandmän och styrkeledare har fortsatt. Ett upphandlingsunderlag för stresstester är 
klart, men måste avvaktas på grund av pågående molnutredning. Mallar gällande till 
exempel intervjumaterial är framtaget och en grupp för översyn av förbundets fysiska 
tester är under uppstart. Genomförande av intervjuer och fystest i nuvarande form har 
setts över och utvecklats under pandemin, vilket uppskattats av de sökande. 

Planering och utarbetande av utbildningar inom förvaltningsområdet Myndighetsrollen 
har skett och kommer att integreras i den interna chefsutbildningen inom förbundet. 
Även medarbetare kommer framåt att erbjudas samma möjlighet. 

Med måluppfyllelse i samtliga delmål bör effektmålet till stor del vara uppfyllt inom 
tidsram. Inom området ligger ett stort ansvar ute i organisationen att arbeta med 
kompetensförsörjningsfrågorna. Förbundet måste vara en attraktiv arbetsgivare och 
förändringar i omvärlden gällande exempelvis krav och förväntningar på utvecklingen 
av arbetssätt, kompetenser i förbundet behöver ständigt bevakas. 

• Effektmål 3: "Chefer och ledare agerar i ökad omfattning enligt ledaridén" – 
effektmålet är delvis uppfyllt och trenden är ökande 

Alla delmål är inte påbörjade, men vissa är delvis uppfyllda. Vissa aktiviteter kopplade 
till delmålen är planerade, men har även här skjutits upp på grund av pandemin och 
hög arbetsbelastning.  

Under pandemin tvingades ledarskapsprogrammet pausas. Programmet bygger på 
förbundets ledaridé och avser skapa större förståelse för ledarskap inom förbundet. Ett 
försök gjordes att hålla utbildningen digitalt, men utvärderingen av den pekade på att 
deltagarna inte kunde tillgodogöra sig innehållet på samma sätt under dessa 
förutsättningar. Under hösten 2021 kunde tre chefsutbildningar genomföras och 
ytterligare utbildningar planeras till våren 2022. 

Med måluppfyllelse i samtliga delmål bör effektmålet till stor del vara uppfyllt inom 
tidsram. När ledaridén är tydligt implementerad i förbundet skapar det förutsättningar 
för gott medarbetarskap och ledarskap. 
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• Effektmål 4: Vi har en tydligare samverkan kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att uppnå en ännu bättre arbetsmiljö” – effektmålet är 
delvis uppfyllt och trenden är ökande 

Flera aktiviteter gällande systemstödet RIA (Räddningstjänstens informationssystem 
om arbetsmiljö) och den så kallade arbetsmiljöpyramiden har genomförts. 
Arbetsmiljöpyramiden kommer som nästa steg presenteras för en referensgrupp innan 
implementering i hela förbundet. Riskstyrningsgruppen har haft sina första möten och 
möteskonstellationen fortsätter arbetet under våren 2022. Slutfasen av kvarvarande 
arbetsmiljöutbildningar är genomförd för alla chefer och skyddsombud. Detta innebär 
att RSG säkerställt arbetsmiljökompetensen för RSG:s chefer och därmed också 
möjligheten att fördela arbetsmiljöuppgifter. 

Med måluppfyllelse i samtliga delmål bör effektmålet till stor del vara uppfyllt inom 
tidsram. Förbundets systematiska arbetsmiljöarbete är viktigt och ställer höga krav på 
samtliga medarbetare, eftersom "vi alla är vår arbetsmiljö". Förutom arbetet i 
målstyrningen främjar HR i ordinarie uppdrag en attraktiv arbetsgivare/arbetsplats, 
vilket stödjer effektmålen, vilket bedöms stärka möjligheterna till måluppfyllelse under 
2022. 

Nyckeltal inom löpande verksamhet  
Nedan redovisas nyckeltal från den löpande verksamheten. 

Mål Resultat 31 aug Resultat 31 dec Kommentar 

RSG ska påbörja 200 
tillsyner enligt LSO och LBE. 

135 147 Målet nås gällande LSO, men inte 
när det gäller LBE på grund av 
prioriteringar i samband med ny 
lagstiftning. 

RSG ska genomföra 
1 200 förebyggande 
informationstillfällen. 

195 360 Målet nås inte, på grund av 
restriktioner med anledning av 
pandemin. Enligt utvärdering 
bedöms informationsinsatsers 
genomslag ha haft 
kunskapshöjande effekt. 

1 600 objektsorienteringar 
ska genomföras. 

267 765 Målet nås inte, på grund av 
restriktioner med anledning av 
pandemin. 

Andel obefogade larm ska 
inte överstiga 90 % av 
automatlarmen. 

92 % 93 % Målet nås inte, men åtgärder 
vidtas. 

Insiktsmätning, NKI, högt 
resultat >70 

79 79 Målet nås. Statistiken avser resultat 
per 2020-12-31 och har således 
eftersläpning i förhållande till ÅRV 
2021 (Siffran för föregående år 
redovisas i april). 

Tabell 3 Måluppfyllelse Löpande verksamhet 

För måluppfyllelse gällande insatstider, se bilaga 1 Statistik över genomförda 
räddningsuppdrag 2021. För mer information om Insiktsmätningen, se kapitel 5.1.2. 

Redovisning av förebyggande insatser i skola återfinns i avsnitt 5.4.1 Sociala risker och 
avsiktliga händelser. Utvärdering av insatser inom utbildning redovisas i avsnitt 5.2.1 
Information och utbildning, Kommunkonceptet. 
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Utöver aktiviteter kopplade till övergripande mål inom förebyggande och operativ 
verksamhet, har RSG vidtagit flera åtgärder för att utveckla organisationen ytterligare 
till exempel med avseende på säkerhet, miljö och forskning. En redovisning av åtgärder, 
aktiviteter och nyckeltal inom personalområdet finns i avsnitt 4 och mer information 
om organisationens utveckling i övrigt återfinns i avsnitt 5.1 Händelser under perioden 
och organisationens utveckling.  

2.5.2 Finansiellt mål  
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter. Förbundet för-
väntas inte generera överskott, utan målet är nollresultat för varje enskilt år.  

Inför budget 2020 och 2021 gavs förbundet tillåtelse att redovisa ett negativt resultat 
för att, med hjälp av det egna kapitalet under kommande år, finansiera kostnader 
genererade av nödvändiga investeringar i utrustning och anläggningar för utbildning 
och övning samt säkerhet och robusthet. Hittills har investeringarna precis påbörjats 
och den ekonomiska påverkan är därför fortfarande liten. Under 2021 har en 
engångsintäkt på 13,5 mkr inkommit avseende överenskommelse om ersättning för 
hyresavtal som avslutats i förtid då hyresgästen SOS Alarm valt att avflytta från 
lokalerna på Gårda. Det finansiella målet för räddningstjänstverksamheten 2021 
uppfylls med avseende på nollresultat då årets resultat uppgår till 11,6 mkr. 

Bedömning av om god ekonomisk hushållning föreligger  
Årets resultat överstiger nollresultat och effektmålen följer plan för måluppfyllelse. 
Inom målstyrningens samtliga perspektiv pågår ett aktivt arbete inom mål och 
aktiviteter och trenden att uppfylla målen är ökande. Värt att notera är att vid 
delårsrapporteringen per augusti var alla effektmål delvis uppfyllda, men nu vid årets 
utgång är tre effektmål uppfyllda i hög grad. Pandemin har medfört att vissa aktiviteter 
fått skjutas upp, men bedömningen är att arbetet i huvudsak följer plan och att 
förutsättningarna finns för måluppfyllelse inom utsatta tidsramar. 

Se även nyckeltal i Tabell 2 Måluppfyllelse i löpande verksamhet. De verksamhetsmål 
som inte uppfylls kan till största delen förklaras med konsekvenser av pandemin. I ett 
fall uppfylls inte målet på grund av ändrad prioritering i samband med ny lagstiftning.  

Beaktat detta och att målen får ses som långsiktiga är det förbundets uppfattning att 
även under rådande omständigheter med pandemin, används medlemsavgifterna och 
övriga ekonomiska medel på ett effektivt sätt och att RSG därmed uppfyller kravet på 
god ekonomisk hushållning.  

2.6 Balanskravsresultat  
Uppgifter om årets balanskravsresultat ska redovisas i förvaltningsberättelsen och är 
ett resultat som rensats för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksam-
heten. För året finns inga vinster eller förluster från ekonomiska händelser som 
exempelvis värdepappershantering eller fastighetsförsäljning. Det finns inte heller 
någon resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till i sammanhanget. Årets 
balanskravsresultat uppgår därmed till 11,6 mkr och är inte föremål för reglering så 
som kommunallagen anger vid negativt balanskravsresultat.   

Inga tidigare negativa balanskravsresultat återstår att reglera. 
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Tabell 4 Balanskravsresultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanskravsutredning (Mkr) 2021 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen = 11,6 4,4
Samtliga realisationsvinster - 0,0 -0,6
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet + 0,0 0,0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet + 0,0 0,0
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -/+ 0,0 0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper -/+ 0,0 0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar = 11,6 3,8
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - 0,0 0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv + 0,0 0,0
Balanskravsresultat = 11,6 3,8
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2.7 Väsentliga personalförhållanden 
I tabellen nedan redogörs för förbundets personalstatistik som exempelvis antal 
anställda och sjukfrånvaro. I kapitel 4 Personal finns en utförligare beskrivning av 
förbundets HR-arbete. 

 
Tabell 5 Personalstatistik  

 

 

Personalstatistik
Uppgifter per 31/12

2021 2020 2019 2018 2017
Arbetad tid
Antal årsarbetare* 722 728 716 699 686

Antal anställda per december
Totalt antal anställda (inkl timanställda) 733 739 736 735 704
  varav tillsvidareanställda 703 701 686 685 681
  varav tidsbegränsade anställda (exkl tim) 21 25 29 26 21
  varav timanställda 9 9 18 11 16

Antal månadsanställda (exkl timanställda) 724 730 689 691 688
  varav heltid (månadsanställda) 699 724 686 686 683
  varav deltid (månadsanställda) 5 6 3 11 5

  varav anställda, kvinnor 122 118 101 101 94
  varav anställda, män 611 621 610 596 589

  varav kvinnor i procent 17 16 14 14 14
  varav män i procent 83 84 86 86 86

Anställda per december inkl. RIB
Antal anställda (inkl timanställda) 733 739 736 702 704
Antal beredskapsanställda (RIB) 148 145 157 157 144
Totalt 881 884 893 859 848

Ej anställda 164 191 179 157 152
  varav räddningsvärn 105 107 94 93 91
  varav förtroendevalda (styrelse, fullmäktige, revision) 59 84 85 64 61
Totalt 1045 1075 1072 1 016 1000

Sjukfrånvaro (procent)
Sjukfrånvaro, totalt 3,6 4,4 3,5 3,5 3,6

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år och yngre 4,6 5,0 2,7 3,4 2,9
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 3,5 4,6 3,2 3,0 3,3
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre 3,6 3,8 4,2 4,3 4,1

Sjukfrånvaro kvinnor 2,8 3,9 4,7 3,9 5,5
Sjukfrånvaro män 3,7 4,4 3,3 3,4 3,2

Personalavgångar och rekrytering
Personalavgångar, antal tillsvidareanställda 48 27 39 43 50

Antal externa rekryteringar 38 55 38 49 49
Antal interna rekryteringar 38 33 19 12 10

*Beräkning enligt SKL:s definition. Med årsarbetare menas summan av de anställdas sysselsättningsgrader,                                                                                                            
t.ex. 100 % sysselsättningsgrad motsvarar 1,0 årsarbetare och 75 procent 0,75. 
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2.8 Förväntad ekonomisk utveckling 
Förbundet ska kunna utföra räddningsinsatser inom ramen för medlemskommunernas 
förändrade infrastruktur och byggnadsteknik samt förtätning, men också med förhöjd 
risk för våld, terror och följder av social oro samt höjd beredskap. Inom förbundet finns 
en koncentration av Sveriges farliga verksamheter, så kallade 2:4-anläggningar, som till 
antalet är i särklass i landet. Här ingår till exempel petroleum- och kemisk industri. 
Regionen är transportintensiv med både Landvetter flygplats som är ett viktigt nav i 
infrastrukturen och inte minst Göteborgs hamn, vilken är av nationellt intresse med 
dess omfattande godshantering och risker för större olyckor alternativt sabotage, 
utsläpp och så vidare. Händelser orsakade av klimatrisker avseende exempelvis vatten 
och torka ingår i riskerna vad gäller konsekvenser i form av skogsbränder och 
översvämningar, jordskred mm.  

Förutom RSG:s deltagande i insatsen vid jordskredet i Norge vid nyåret 2020/2021, 
och skogsbranden i Mönsterås i början av sommaren, har två andra händelser fått stor 
uppmärksamhet. Det ena är explosionen på Övre Husargatan i september, och det 
andra är fartygsbranden i december. Händelsen vid Övre Husargatan var en mycket 
komplicerad räddningsinsats med hänsyn till flera parametrar. Räddningsledaren var 
vid tillfället tvungen att fatta beslut om att inleda räddningsinsatsen trots ovissheten 
om det var en olycka eller ett medvetet angrepp och dessutom risken för fler 
explosioner. RSG har på egen begäran hemställt till Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) att utreda händelsen ur ett lednings- och samverkansperspektiv för 
att dra slutsatser inför nästa större angrep mot civilsamhället. Fartygsbranden vid 
Vinga föranledde också en större och långvarig insats utav karaktären samverkan med 
statliga aktörer och komplicerad lagstiftning. Händelsen påbörjades på statligt 
vattenområde som sedermera efter beslut av nödhamn övergick till kommunal 
räddningsinsats. Vid dessa typer av mer komplicerade och omfattande händelser är en 
slutsats att RSG påvisar hög förmåga till övergripande operativ ledning med tillhörande 
specialkompetenser. 

Sammantaget ställer den utmanande topografin stora krav på räddningstjänst-
verksamheten och förväntningarna är höga från många håll. Förutsättningar i 
omvärlden förändras snabbt och förbundet strävar efter att både hålla en hög 
kapacitetsnivå och även uppvisa stor förändringsbenägenhet för att anpassa efter 
omständigheterna, både på kort och lång sikt. Behovet av utbildning och övning, 
planeringsarbete, materialanskaffning och även remisshantering, tillsyner och andra 
myndighetsåtgärder är därför stort och kostsamt. 

Under året har intresseanmälningar inkommit från kommunerna Tjörn, Lilla Edet, 
Stenungsund och Herrljunga att få ingå i RSG. Kommunerna Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsund bedriver räddningstjänst i ett kommunalförbund, Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF). RSG har genomfört två omfattande utredningar som 
belyser ett flertal väsentliga områden såsom bland annat kommunernas risktopografi, 
räddningstjänsternas bemanning, brandstationer mm. Den 2 december genomfördes 
ett gemensamt medlemssamråd med RSG och SBRF. Det finns en uttalad politisk vilja 
från respektive kommunrepresentanter att en utökning av RSG som kommunalförbund 
är till nytta för allmänheten. 

Det pågående projektet med en framtida utbildnings- och övningsanläggning är mycket 
viktigt för att kunna möta de framtida behoven. Färjenäs är fortsatt ett viktigt område 
för utveckling av utbildnings- och övningsverksamheten, men även andra anläggningar 
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inom förbundet är aktuella för att bidra till en helhet där behoven tillgodoses. Förutom 
investeringar som planeras för att möta behovet kontinuerligt, kommer detta även på 
sikt att bli en viktig ekonomisk fråga avseende drift och underhåll. Därtill kommer 
frågan om sanering av mark på fastigheten Färjenäs, vilket är omöjligt att bedöma 
omfattningen av, men som sannolikt kommer att bli kostsamt.  

Utredning och hantering av behov och möjligheter pågår vad gäller de 
upprustningsåtgärder som krävs för att säkerställa utbildningsbehov, arbetsmiljö och 
miljö.  

När Stena Oil lämnar fastigheten Färjenäs uppstår en förlorad hyresintäkt i samband 
med avtalets upphörande, vilket är beräknat till den 30 juni 2023. Under december 
månad har en överenskommelse tecknats mellan RSG och Stena Oil som reglerar vissa 
rivningsåtgärder såsom piren där olja lassas och lossas. Överenskommelsen påverkar 
hyresnivån och Stena Oils avflyttning. Avflyttning framflyttas till den 30 juni 2024. 

RSG arbetar med att enligt utarbetad plan för kontinuitetsarbetet stärka sin robusthet 
och öka säkerheten med avseende på passersystem, egen förmåga till 
bränsleförsörjning, förbättrad reservkraft samt framtidssäkra tekniken i 
ledningscentral och SOS Alarm. Finansiering av investeringar sker genom att 
avskrivningskostnader tillåts belasta det egna kapitalet. 

Förbundet gör sedan ett par år tillbaka särskilda satsningar för att med rätt kompetens 
och resurser strategiskt möta ovan beskrivna krav och behov. Pågående satsningar och 
projekt med syfte att möta högre krav och förväntningar kostar och kommer att kosta 
kapital, vilket medför en något stramare ekonomisk situation framöver. Fokus på 
effektiviseringar och finansiering kommer fortsatt vara högt prioriterat. 

Avsikten är att se över hanteringen av automatlarm och om detta avsevärt förändras 
kan även det innebära stora ekonomiska konsekvenser för förbundets finansiering. 

Det förs djupgående samtal och med medlemskommunerna Göteborg och Kungsbacka 
angående ny geografisk placering av brandstationer, vilket på sikt riskerar att leda till 
ändrad hyressättning. Hyresavtalet för Gårda är uppsagt för villkorsändring vilket 
rimligtvis även kommer att innebära en hyreshöjning på sikt. 

Förbundet har i flera sammanhang hänvisat till statens tydliga intentioner att med 
förändrad lagstiftning och tillskjutande av medel (45 mkr i kommunalanslaget för 
2021), stärka Sveriges förmåga att effektivare kunna hantera stora och allvarliga 
olyckor. Under 2021 har inga extra medel avseende systemledning tillförts RSG. 
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3. Finansiell rapportering  
3.1 Resultaträkning 

 
Tabell 6 Resultaträkning 

Kommentar, se 3.5 Resultaträkning – analys 

 

 

 

 

Resultaträkning 

2021 2020

Miljoner kronor (Mkr) Utfall Budget Diff Utfall
not

Verksamhetens intäkter
Larmkommunikation 25,8         25,4         0,4           24,8                
Förebyggande intäkter 7,2           9,9           2,7 -          6,3                  
Obefogade larm 16,6         19,0         2,4 -          16,7                
Taxor och avgifter 16,8         17,3         0,5 -          15,0                
Övriga intäkter 49,3         29,3         20,0         37,9                
  varav ersättning för höga sjuklönekostnader 0,9             3,1                 
  varav, hyresintäkter SOS 13,5           

S:a intäkter 115,7       100,9       14,8        100,7             

Verksamhetens kostnader
Entreprenad- och konsultkostnader 26,5 -        27,3 -        0,8           2 21,1 -               
Personalkostnader 543,0 -      554,0 -      11,0         509,1 -             
  varav lön och soc avg 459,2 -      456,8 -      2,4 -          449,5 -             
  varav pensionskostnader 83,8 -        97,2 -        13,4         59,6 -               
Övriga verksamhetskostnader 103,8 -      103,1 -      0,7 -          101,6 -             

S:a kostnader 673,3 -      684,4 -      11,1        631,8 -            

Avskrivningar 31,8 -       32,0 -       0,2          3-5 31,2 -              

Verksamhetens nettokostnader 705,1 -  716,4 -  11,3     663,0 -         

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter Göteborg 427,8       444,6       16,8 -        404,5              
Medlemsavgifter Mölndal 40,1         41,6         1,5 -          39,6                
Medlemsavgifter Kungsbacka 59,3         61,6         2,3 -          54,9                
Medlemsavgifter Partille 22,5         23,4         0,9 -          20,8                
Medlemsavgifter Härryda 27,3         28,4         1,1 -          25,4                
Medlemsavgifter Lerum 29,0         30,1         1,1 -          30,1                

S:a medlemsavgifter 606,0       629,7       23,7 -       575,3             

Verksamhetens resultat 16,6     14,2     2,4       13,0            

Finansiella intäkter 2,6          2,4          0,2          3,8                 

Finansiella kostnader 7,6 -         16,6 -       9,0          12,4 -              
  varav pensionskostnader 7,5 -         16,5 -       9,0          12,3 -              

Resultat efter finansiella poster 11,6     0,0       11,6     4,4             

ÅRETS RESULTAT 11,6     0,0       11,6     4,4             
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3.2 Balansräkning 

 
Tabell 7 Balansräkning 

Kommentar, se 3.6 Balansräkning – analys 

 

 

Balansräkning 

Miljoner kronor (mkr) 2021-12-31 2020-12-31
not

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3,5               3    4,3                   
Materiella anläggningstillgångar
   Mark och byggnad 79,6             4    76,5                 
   Maskiner och inventarier 147,1           5    123,2               
S:a anläggningstillgångar 230,2           204,0               

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 375,0           6    375,0               
S:a Finansiella tillgångar 375,0           375,0               

Omsättningstillgångar
Förråd och lager 3,6               3,4                   
Kundfordringar 20,4             24,8                 
Diverse kortfristiga fordringar 17,2             19,9                 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14,4             13,6                 
Kassa och bank 211,6           215,5               
S:a omsättningstillgångar 267,2           277,2               

S:a tillgångar 872,4       856,2               

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 7    
Ingående eget kapital 95,7             91,3                 
Årets resultat 11,6             4,4                   
S:a eget kapital 107,3           95,7                 

Avsättningar
Avsättning för pensioner 585,6           8    559,9               
Andra avsättningar 6,4               9    6,1                   
S:a avsättningar 592,0           566,0               

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 0,4               10  9,5                   
S:a långfristiga skulder 0,4               9,5                   

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 24,8             26,7                 
Moms 10,5             11,2                 
Personalens skatter och avgifter 7,8               8,3                   
Övriga kortfristiga skulder 33,9             42,6                 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 95,7             11  96,2                 
S:a kortfristiga skulder 172,7           185,0               

S:a eget kapital, avsättningar och 872,4       856,2               
skulder

Ansvarsförbindelse pensioner 155,1           12  160,6               
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3.3 Kassaflödesanalys  

 
Tabell 8 Kassaflödesanalys 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys 

Miljontal kronor 2021 2020

Den löpande verksamheten
Årets resultat 11,6             4,4                   
Just.för poster som inte ingår i kassaflödet :
   Avskrivningar 31,8             31,2                 
   Försäljning/utrangering maskiner och inventarier 0,6 -              0,6 -                  
   Avsättning till pensioner inkl skatt 25,6             1,8                   
   Övriga avsättningar 0,4               0,8 -                  

Medel från verksamheten före förändring 68,8             36,0                 
i rörelsekapitalet 

Rörelsekapitalet
Förändring förråd, lager 0,2 -              0,2                   
Förändring kortfristiga fordringar 6,3               4,4                   
Förändring kortfristiga skulder 12,3 -            25,2                 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 62,6             65,8                 

Investeringsverksamheten
Inköp av immateriella anläggningstillgångar: 0,6 -              0,6                   

Inköp av materiella anläggningstillgångar:
   Mark och byggnader 4,6 -              
   Maskiner och inventarier 52,8 -            35,6 -                
Försäljning av materiella anläggningstillgångar:
   Maskiner och inventarier 0,6               0,6                   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 57,4 -            34,4 -                

Finansieringsverksamheten
Förändring kortfristiga placeringar
Förändring långfristiga placeringar
Förändring långfristiga skulder 9,1 -              0,2 -                  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9,1 -              0,2 -                  

Årets kassaflöde 3,9 -              31,2                 

Likvida medel vid årets början 215,5           184,3               

Likvida medel vid årets slut 211,6           215,5               
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3.4 Noter 
 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1 Redovisningsprinciper
Not 2 - 5 Resultaträkningen
Not 2 - 11 Balansräkningen
Not 12 Ansvarsförbindelse
Not 13 Leasing

Not 1
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts för att ge en rättvisande bild av förbundets 
resultat.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året utbetalda pensioner och
pensionspremier, dels av årets förändring av kapitalvärdet av utgående och utfästa
framtida pensioner. Löneskatt beräknas med 24,26 procent.

Pensionsskuldens räntekostnad redovisas bland finansiella kostnader i resultaträkningen. 

Pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen, vilken innebär att pensionsåtaganden 
intjänade före 1998-01-01 redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Det finns en uppgörelse med varje medlemskommun om att Räddningstjänstförbundet tar över 
ansvaret för pensionerna för de anställda från en med varje kommun överenskommen tidpunkt.
Medlemskommunerna ska enligt avtal ersätta förbundet för samtliga pensionskostnader.

Anläggningstillgångar
Immateriella- och materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus
avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga
anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning.

Investering i anläggningstillgång anses föreligga om:
   Tillgången är anskaffad för stadigvarande bruk
   Tillgången har en ekonomisk livslängd på minst 3 år
   Anskaffningsvärdet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp exkl moms

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre
värde, max ett halvt prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.
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Årliga avskrivningstider enligt plan på anskaffningsvärdet:
Fastighet  20 - 33
Fastighetsupprustning 5 - 20
Fordon 5 - 15
Båtar 10 - 20
Brandmaterial 5 - 10
Maskiner och verkstadsutrustning 5 - 15
Teknisk utrustning 5 - 10
Tele- radio och IT utrustning 3 - 10

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed
de beräknas inflyta.

Avsättningar och skulder
Skulder har upptagits till nominella värden.

Pensioner
Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10.
Värdet av utfästa pensionsåtaganden redovisas under rubriken Avsättningar.

Fastighet
Under rubriken Övriga avsättningar har framtida kostnader för sanering av mark reserverats.
Avsättningen för miljöåtgärder på fastigheten Färjestaden 20:5 uppgick ursprungligen till 7,0 Mkr.
Ytterligare 10,0 Mkr reserverades 2012. Efter visst nyttjande av avsättningen 2007, 2014 till 2017
uppgår avsättningen nu till sammanlagt 5,8 Mkr (5,8 Mkr).

Leasing
Förbundet hyr samtliga lokaler av förbundets medlemskommuner med undantag av utbildnings- och
övningsanläggningen Färjenäs.
Samtliga hyresavtal är klassificerade som operationell leasing då framtida ekonomiska fördelar 
eller risker med ägandet av fastigheterna inte kommer att överföras på förbundet. Inte heller kommer 
äganderätten att övergå till förbundet vid avtalets slut. Förbundet har inte heller rätt att köpa 
fastigheterna. Därmed inte heller till underpris. 

Då samtliga leasingavtal avser operationell leasing fördelas leasingavgiften linjärt över 
leasingperioden.

Driftredovisningen
Löner har belastats med ett kostnadspålägg på 31,5% avseende sociala avgifter.
Kostnad för pensioner fördelas inte ut på de olika verksamheterna.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad 
samt en kalkylränta på 1% för årets genomsnittliga kapitalbindning.
Kostnad för lokaler, IT samt gemensam central administration som ekonomi, HR och
upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.
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Not 2 2021-12-31 2020-12-31
Räkenskapsrevision Mkr Mkr

Förtroendevalda 0,2                   0,1                   
Sakkunniga 0,2                   0,2                   
Kostnad för redovisningsrevision 0,4                   0,3                   

Not 3 2021-12-31 2020-12-31
Immateriella tillgångar Mkr Mkr

Anskaffningsvärde vid årets början 15,5                 16,1                 
Inköp/pågående projekt 0,6                   
Försäljning/utrangering -                    0,6 -                  
Anskaffningsvärde vid årets slut 16,1                 15,5                 

Avskrivningar enligt plan vid årets början 11,2                 10,5                 
Årets avskrivningar enligt plan 1,4                   0,7                   
Avskrivningar enligt plan vid årets slut 12,6                 11,2                 

Redovisat värde vid årets utgång 3,5                   4,3                   
Genomsnittlig nyttjandeperiod 5,0                   5,0                   

Not 4 2021-12-31 2020-12-31
Mark och byggnader Mkr Mkr

Anskaffningsvärde vid årets början, mark 51,6                 51,6                 
Anskaffningsvärde vid årets början, byggnad 47,6                 47,6                 
Inköp/pågående projekt 4,6                   
Försäljning/utrangering -                    -                    
Anskaffningsvärde vid årets slut 103,8               99,2                 

Avskrivning byggnad enligt plan vid årets början 22,7                 21,2                 
Årets avskrivningar enligt plan 1,5                   1,5                   
Försäljning/utrangering -                    -                    
Avskrivning byggnad enligt plan vid årets slut 24,2                 22,7                 

Redovisat värde vid årets utgång 79,6                 76,5                 

Genomsnittlig nyttjandeperiod:
   Byggnad 31,5                 31,5                 

Taxeringsvärde: 
Byggnad 24,2                 24,2                 
Mark 14,8                 14,8                 
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Not 5 2021-12-31 2020-12-31
Maskiner och inventarier Mkr Mkr

Fordon
Anskaffningsvärde vid årets början 261,5               250,8               
Inköp/pågående projekt 44,0                 15,1                 
Försäljning/utrangering 7,4 -                  4,4 -                  
Anskaffningsvärde vid årets slut 298,1               261,5               

Avskrivningar enligt plan vid årets början 188,1               176,7               
Årets avskrivningar enligt plan 16,1                 15,8                 
Försäljning/utrangering 7,4 -                  4,4 -                  
Avskrivningar enligt plan vid årets slut 196,8               188,1               

Övriga maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde vid årets början 142,2               121,6               
Inköp/pågående projekt 8,8                   20,6                 
Försäljning/utrangering -                    -                    
Anskaffningsvärde vid årets slut 151,0               142,2               

Avskrivningar enligt plan vid årets början 92,4                 79,2                 
Årets avskrivningar enligt plan 12,8                 13,2                 
Försäljning/utrangering -                    -                    
Avskrivningar enligt plan vid årets slut 105,2               92,4                 

Redovisat värde vid årets utgång 147,1               123,2               

Genomsnittlig nyttjandeperiod:
   Fordon 11,3                 10,9                 
   Övriga maskiner och inventarier 7,1                   6,8                   

Not 6 2021-12-31 2020-12-31
Långfristiga fordringar Mkr Mkr

Reverslån till Göteborgs stad 375,0               375,0               

Not 7 2021-12-31 2020-12-31
Eget kapital Mkr Mkr

Ingående eget kapital 95,7                 91,3                 
Årets resultat 11,6                 4,4                   
Belopp vid årets utgång 107,3               95,7                 

Not 8 2021-12-31 2020-12-31
Avsättning för pensioner Mkr Mkr

Pensionsskuld
Ingående avsättning för pensioner 450,6               449,2               
Nyintjänad pension 39,5                 9,7                   
Pensionsutbetalningar 20,3 -                21,4 -                
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 7,5                   12,2                 
Övrigt 6,0 -                  0,9                   

471,3               450,6               
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Särskild löneskatt på pensionsskuld
Ingående avsättning särskild löneskatt 109,3               109,0               
Årets förändring 5,0                   0,3                   

114,3               109,3               

Redovisad pensionsskuld vid årets utgång 585,6               559,9               

Aktualiseringsgrad:  99%  (99%) 

Not 9 2021-12-31 2020-12-31
Andra avsättningar Mkr Mkr

Färjenäs 
Ingående avsättning  5,8                   5,8                   
Ianspråktaget under året -                    -                    
Ny avsättning -                    -                    

5,8                   5,8                   

Andra avsättningar
Ingående avsättning  0,3                   1,0                   
Ianspråktaget under året 0,3 -                  0,7 -                  
Ny avsättning 0,6                   -                    

0,6                   0,3                   

Redovisat värde vid årets utgång 6,4                   6,1                   

Not 10 2021-12-31 2020-12-31
Långfristiga skulder Mkr Mkr

Övrig skuld, upphörande av hyresavtal 9,0                   
   FFM beslut dnr 0587/16
Investeringsbidrag 0,4                   0,5                   
   återstående antal år (vägt snitt) 3 (4)
Redovisat värde vid årets utgång 0,4                   9,5                   

Förutbetalda intäkter som periodiseras linjärt under
samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har
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Not 11 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Mkr Mkr

Upplupna löner 6,4                   8,8                   
Upplupen semesterskuld 33,4                 30,9                 
Upplupen individuell pensionskostnad 16,3                 17,8                 
Övriga upplupna kostnader 39,6                 38,7                 
Redovisat värde vid årets utgång 95,7                 96,2                 

Not 12 2021-12-31 2020-12-31
Ansvarsförbindelse pensioner Mkr Mkr

Ansvarsförbindelse
Ingående ansvarsförbindelse 129,2               116,1               
Pensionsutbetalningar 14,0 -                16,0 -                
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2,3                   3,5                   
Övrigt 7,3                   25,6                 

124,8               129,2               

Särskild löneskatt på ansvarsförbindelse
Ingående avsättning särskild löneskatt 31,4                 28,1                 
Årets förändring 1,1 -                  3,3                   

30,3                 31,4                 

Ansvarsförbindelse vid årets utgång 155,1               160,6               

Not 13
Leasing
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal avseende lokaler överstigande 1 år 
Minimileaseavgifter
   Inom ett år 22,3                 
   Två till fem år 50,1                 
   Senare än fem år 16,3                 
   Totalt 88,7                 
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3.5 Resultaträkning – analys 
Se 3.1 Resultaträkning, tabell 6, samt 3.4 Noter 

3.5.1 Ekonomiskt resultat 
Förbundet redovisar för 2021 ett överskott på 11,6 mkr. Både intäkter och kostnader 
har totalt sett utfallit ungefär som budgeterat för året. Störst avvikelse från budget 
redovisas bland intäkterna för en engångsersättning avseende överenskommelse om 
förtida upphörande av ett hyresavtal. För övrigt har intäkterna sjunkit precis som 
föregående år som en konsekvens av pandemin, exempelvis avseende 
brandskyddskontroller, utbildningsverksamhet och obefogade larm. Vad gäller 
kostnaderna har pandemin medfört en del högre sjuklönekostnader, vilka till viss del 
kompenserats av ersättning från staten. Kostnader för bland annat övertid och 
beredskap på grund av pandemin och vissa pandemirelaterade verksamhetskostnader 
har uppstått, men bland annat minskat inköp av externa tjänster inom entreprenad- 
och konsultkostnader, bidrar till att kostnaderna totalt sett understiger budget.  

3.5.2 Verksamhetens intäkter 
Förutom medlemsavgifterna bidrar extern finansiering med cirka 15 procent till 
förbundets kostnadstäckning och omfattar intäkter för larm, myndighetsutövning, 
utbildning och hyror samt övriga intäkter. Intäkterna uppgår till 115,7 mkr och jämfört 
med budget redovisas ett överskott på 14,7 mkr.  

Den pågående pandemin har påverkat ekonomin väsentligt både under 2020 och 2021. 
Intäkterna uppskattas ha sjunkit med 4,5 mkr direkt relaterat till pandemin. Precis som 
föregående år begränsar restriktioner och rekommendationer den verksamhet som 
bygger på fysiska möten mellan människor och detta har framför allt påverkan på 
utbildningsverksamheten. Vidare har brandskyddskontrollverksamheten haft vissa 
vakanta tjänster, vilket medför att färre kontroller utförs med lägre intäkter som följd. 
Intäkter avseende obefogade larm samt för restvärdesräddning och sanering sjönk 
precis som föregående år, troligtvis som en följd av generellt lägre aktivitet i samhället.  

Hyresintäkterna har minskat under året i samband med avtal om avflyttning gällande 
SOS Alarm (Gårda) och Stena Oil (Färjenäs).  

Statlig ersättning för sjuklönekostnader som ett led i åtgärderna i samband med 
pandemin uppgår för RSG till 0,9 mkr för året. RSG har erhållit ersättning på 1,2 mkr 
från Göteborgs stad avseende projektet RSG-U. Vidare har projektet Nationellt 
utvecklingscenter (NUC) mottagit ekonomiskt stöd samt har ersättning på 1,6 mkr 
erhållits från regionen avseende för utförda antigentester. 

3.5.3 Verksamhetens kostnader 
Entreprenad- och konsultkostnader  
Entreprenad- och konsultkostnader uppgår till 26,5 mkr vilket är 0,8 mkr under 
budget. Kostnaderna omfattar förutom utredningar, utvärderingar och annat 
expertstöd, även kostnader för inhyrd personal. Vissa aktiviteter har planerats om och 
har kostnaderna har därmed sjunkit något. Kostnader på 1,2 mkr för särskild 
släckvattenhantering uppstod i samband med en brand där en större mängd kemikalier 
berördes.  

Personalkostnader 
Personalkostnaderna utgör 75 procent av verksamhetskostnaderna och uppgår under 
2021 till 543,0 mkr. I totalbeloppet ingår förutom löner och sociala avgifter även 
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pensionspremier. Den totala pensionskostnaden inkluderar förutom pensionspremier 
även ränta på pensionsavsättning.  

Kostnaden för löner och sociala avgifter redovisas med ett överskott på 11,0 mkr, 
jämfört med budget. Överskottet för pensioner ingår och utgör totalt 13,4 mkr. 

I personalkostnaderna ingår kostnader som ersätts för insatserna avseende 
jordskredet i Gjerdrum i  Norge, skogsbranden i Mönsterås samt fartygsbranden i 
Göteborg, totalt ca 2 mkr. Pandemirelaterade kostnader för övertid och beredskap 
estimeras till närmare 5,5 mkr. Detta är en fingervisning eftersom det är vanskligt att 
fånga allt som kan anses hänförligt till pandemin. Statlig ersättning på 0,9 mkr för 
sjuklönekostnader har mottagits.  

Årets lönerevision slutade på 2,4%.  

Pensionskostnader budgeteras och redovisas baserat på pensionsprognoser från KPA. 
Administrativa pensionskostnader tillkommer och årsbudgeten för 2021 uppgår till 
113,7 mkr. Årets pensionskostnad inklusive särskild löneskatt och finansiella pensions-
kostnader är 90,0 mkr. Förbundet återbetalar mellanskillnaden till 
medlemskommunerna enligt överenskommelse.   

Övriga verksamhetskostnader  
Övriga verksamhetskostnader uppgår till 103,8 mkr för året och består av övriga 
personalkostnader, lokaler, materiel och tjänster. Kostnader för el och bränsle ökar 
något och även licenskostnader inom IT har ökat. Inköp av antigentester uppgår till 2,4 
mkr och motsvaras delvis av ersättning för utförda tester (redovisad som intäkt). En 
del kostnader för skyddsutrustning- och material samt företagshälsovård har 
tillkommit relaterade till pandemin, medan kostnader för exempelvis resor och 
konferenser har minskat. RSG har även haft en kostnad på 100 000 kr för skadestånd 
relaterat till en arbetsmiljöhändelse i april 2020. Jämfört med budget redovisas ett 
mindre underskott på 0,7 mkr. 

Avskrivningar 
Avskrivningarna för året uppgår till 31,8 mkr vilket är 0,2 mkr lägre än budgeterat. 
Budgeten för avskrivningarna styr planerade investeringar.  

3.5.4 Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna från kommunerna består av två delar, dels medlemsavgift för 
räddningstjänstverksamhet, dels för pensionskostnader enligt KPA:s beräkning. De 
båda budgetarna och medföljande redovisning hålls separerade då pensionskostnader 
regleras för sig genom en avräkning mellan preliminära och faktiska kostnader vid 
årets slut med respektive medlemskommun. I bokslutet 2021 understiger pensions-
kostnaderna enligt KPA:s beräkningar den preliminära/budgeterade medlemsavgiften 
för pensioner 2021 och förbundet återbetalar 23,7 mkr till medlemskommunerna.  

Medlemsavgifter för räddningstjänstverksamhet räknades upp med 2,4 procent inför 
2021.  

3.5.5 Finansiella poster 
Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter består av reverslån till Göteborgs Stads koncernbank samt viss 
ränteintäkt från bankmedel. Reverslånet förnyades under 2021 med en löptid på fem 
år. 
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Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader består huvudsakligen av kostnader för ränte- och basbelopps-
uppräkning av årets pensionsavsättning. Budgeterat och bokfört belopp redovisas i 
enlighet med KPA:s prognosvärden.  

3.6 Balansräkning   
Se 3.2 Balansräkning, tabell 7, samt 3.5 Noter 

3.6.1 Tillgångar 
Balansomslutningen uppgår till 872,4 mkr, en ökning med 16,2 mkr från föregående år.  

Anläggningstillgångarna ökar med 26,2 mkr. 

Finansiella tillgångar, 375 mkr, utgörs av reverslån till Göteborgs Stads koncernbank 
precis som föregående år. Placeringen har under året förnyats med en ny femårsperiod. 

3.6.2  Skulder 
Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året utbetalda pensioner och 
pensionspremier, dels av årets förändring av pensionsavsättningen. Härtill kommer 
den finansiella kostnaden på pensionsavsättningen. Medlemskommunerna ersätter 
förbundet för samtliga pensionskostnader. 

Avsättningarna för pensioner och löneskatt ökar med 25,7 mkr. Övriga avsättningar 
består framför allt av avsättning sedan tidigare för sanering av mark på Färjenäs, 5,8 
mkr. 

Långfristiga skulder avser 0,4 mkr i investeringsbidrag från tidigare år från MSB för 
reservkraft i Kungsbacka samt bidrag från försäkringsbolaget Göta Lejon till inköp av 
skärsläckare.  

Leverantörsskulderna uppgår till 24,8 och inga särskilda händelser föreligger i 
bokslutet 2021.  

Övriga kortfristiga skulder inkluderar återbetalning av medlemsavgift för pensioner 
med 23,7 mkr till medlemskommunerna samt kommande delbetalning 9,0 mkr till 
Stena Oil avseende överenskommelse om avflyttning från fastigheten Färjenäs. 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 95,7 mkr, en minskning med 
0,5 mkr sedan 2020. 

3.6.3 Eget kapital – analys 

 
Tabell 9 Eget kapital 

 
Det egna kapitalet består i grunden av en enligt gällande pensionssystem före 1998 
upparbetad pensionsavsättning som vid tidpunkten uppgick till 90,0 mkr. När 
pensionssystemet förändrades fick förbundet behålla pensionskapitalet för att kunna 
finansiera de egna investeringarna.  
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Ökningen av det egna kapitalet bestod dels av positiva årsresultat dels av medel som 
tillförts det egna kapitalet genom en numera förbrukad, donation från Stena AB på 5,0 
mkr 2006 och 4,9 mkr från Lerums kommun 2007. Den inbetalningen gjordes för att 
Lerums andel av förbundets egna kapital skulle motsvara samma ägarandel som 
kommunen utgjorde av förbundet enligt förbundsordningen, det vill säga samma 
villkor som för samtliga medlemskommuner.  

Det egna kapitalet har ökat då förbundet redovisat budgetöverskott av varierande 
storlek. Det egna kapitalet har dock minskat vid några tillfällen och framför allt 2018 i 
samband med avtal med Stena Oil AB, avseende ersättning för avflyttning från 
fastigheten Färjenäs.  

Resultatet 2021 ökar det egna kapitalet med 11,6 mkr.  

3.7 Drift- och investeringsredovisning 
Driftsredovisning 

 

Tabell 10a Driftredovisning 

Någon internfördelning är inte gjort avseende kostnader för lokaler, IT, gemensam 
central organisation och pensionskostnader. Samtliga dessa kostnader finns i Ledning 
och stödverksamhet. 

Investeringsredovisning 
Förbundet tilldelas en årlig budgetram för driftkostnader och ska visa ett årligt 
nollresultat där årets förväntade avskrivningar är inkluderade. Förbundet tilldelas inte 
separata investeringsmedel av medlemskommunerna utan investeringsutgifterna 
finansieras av förbundets egna medel, se även 3.7.3 Eget kapital – analys. Det är 
avskrivningsbudgetens storlek som styr hur mycket investeringar förbundet kan göra. 

Förbundets investeringar prioriteras utifrån behoven och begränsas av budget-
ramarna. Investeringar genomförs efter analys av verksamhetens förväntade 
utveckling och återanskaffningsbehov. 

Efter uppstart hösten 2020 har nu förbundets nya struktur för hantering av större och 
mer förbundsövergripande frågor inom några utpekade områden, däribland 
investeringar, tillämpats under 2021. Under året har utvecklingen av Navet, system för 
stöd och uppföljning, fortsatt med avseende på uppföljning av investeringar. Tidigare 
systemuppföljning har inte kunnat tillgodose det som lagen kräver, men ambitionen är 
nu att på sikt upprätta en investeringsredovisning som ska uppfylla gällande lagkrav 

Driftredovisning 2021-12-31

Miljoner kronor

Utfall Budget Fg.  År Utfall Budget Fg. År Intäkt Kostnad

Operativ verksamhet 13,9      11,6      11,6         359,4-     352,8-     343,9-       2,3        6,6-        
Förebyggande verksamhet 69,4      74,5      62,7         108,6-     116,4-     103,8-       5,1-        7,8        
Ledning och stödverksamhet 32,4      14,8      26,4         237,1-     247,2-     215,3-       17,6      10,1      
varav pensionskostnader 83,8-        97,2-        59,6-        13,4        

Summa 115,7     100,9     100,7       705,1-     716,4-     663,0-       14,8      11,3      

Intäkter Kostnader Budgetavvikelse
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och samtidigt visar investeringar på ett relevant sätt utifrån förbundets förutsättningar. 
År 2021 är första året i det här avseendet och redovisningen får ses som ett första 
utkast, vilket redovisas i tabell 10 Investeringsredovisning.  

I uppställningen redovisas årets investeringsutgifter fördelade på de större områden 
som förbundets investeringar kategoriseras i, Digitalisering, Inredning/möbler, TA 
(Tekniska avdelningen) samt Operativt inklusive utbildning/övning. Utöver dessa görs 
investeringar av mer löpande karaktär, så kallade reinvesteringar, där inköp görs mer 
eller mindre kontinuerligt som exempelvis inköp av slang, datorer mm. En särskild 
reinvesteringsbudget upprättas för ett år i taget. Inte heller investeringar i så kallad 
”extern” verksamhet (exempelvis brandskyddskontrollverksamhet, viss 
utbildningsverksamhet mm) ingår här, då den genererade avskrivningskostnaden för 
dessa istället ska täckas av respektive verksamhets intäkt och därför inte belastar övrig 
budget för avskrivningar. 

Beslut från tidigare år summeras i separat kolumn. Vidare redovisas totala aktiveringar 
under 2021, både enligt beslut 2021 och tidigare, vilka investeringar som tagits i bruk 
under året och därmed genererar avskrivningskostnader. Summeringen i kolumnen ”Ej 
i drift/ej aktiverat” omfattar sådant som är beslutat, men där inköpet ännu inte är 
genomfört och anläggningen kommer att tas i bruk först under nästkommande år.  

Totalt beslutade investeringar fördelas med andra ord dels på beslut 2021 respektive 
tidigare år, dels i vilken grad beslutade investeringar har aktiverats eller ej.  

Investeringsredovisningen kommer att utvecklas allteftersom data och historik byggs 
upp i det nya uppföljningssystemet och ger fler möjligheter till presentation. Se även 
3.9 Investeringar under året. 

 
Tabell 10b Investeringsredovisning  

3.8 Resultatutjämningsreserv 
Det fattades vid medlemssamrådet den 10 oktober 2014 ett enigt beslut om att 
förbundet inte ska bygga upp en resultatutjämningsreserv, då medlemskommunerna 
ytterst beslutar om och ansvarar för förbundets ekonomiska ram. 

3.9 Investeringar under året  
Förbundet har investeringsmedel i form av egna tillgångar och behöver inte låna upp 
medel vid investeringar. Eftersom förbundet tilldelas en årlig budgetram för drift-

Beslut 
2021

Beslut före 
2021

Totalt 
beslutat

Aktiverat 
2021

Ej i drift/   
ej aktiverat Beskrivning

7 850        7 850            2 350            IT-utrustning
-                3 500          Nytt verksamhetssystem (Daedalos)
-                2 000          Ny brandvägg

1 458        1 458            1 458            Teknik konferensrum
-                

520           162            682               682               Möbler, inredning, träningsredskap
-                

3 058        3 058            1 929            1 129          Diverse brandmateriel
41 581      41 581          41 581          Tunga fordon

-                
5 314        4 000        9 314            3 556            Poolbilar, fastighetsåtgärder, utrustning verkstad

-                5 758          Reningsverk Gårda, poolbilar, elektrifiering mm
-                

16 742      47 201      63 943          51 556          12 387        Totalt (tkr)
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kostnader och ska visa ett årligt nollresultat, budgeteras årets förväntade avskriv-
ningar. Det är därmed ytterst avskrivningsbudgetens storlek som styr hur mycket 
investeringar RSG har råd med.  

Under 2021 gjordes investeringar för 58 mkr jämfört med 30,6 mkr föregående år.  

Ett antal större investeringar i RSG:s fordonspark ligger bakom den förhållandevis höga 
investeringsutgiften för året. Generellt arbetar RSG för att få bästa möjliga användning 
och ekonomisk nytta av alla fordon och därför flyttas ibland fordon internt inom 
förbundet för att möta skiftande behov. Under året har ett antal nya fordon planenligt 
tagits i bruk. Nedan följer exempel på några av årets större investeringar. 

• Fyra räddningsenheter 

• Två höjdenheter, ett ledningsfordon, en lastväxlare, två terrängfordon samt 
ytterligare några mindre fordon, bland annat elbil.  

• Teknisk uppgradering av flera konferensrum 

• Utveckling av IT-system 

Därutöver har investeringar gjorts i exempelvis möbler, datorer, annan teknisk 
utrustning med mera. 

3.10 Nettokostnad för räddningstjänst per invånare  
Förbundets medlemskommuner har inte samma kostnad per invånare för räddnings-
tjänst. Variationen beror på respektive kommuns risktopografi och befintliga budget 
vid tiden för anslutningen till förbundet. Även befolkningsutvecklingen påverkar 
beräkningen av nettokostnad och förändring.  

Under åren 2019-2021, fasades en ny modell för finansieringen av förbundet in och 
som innebär en sammanvägning av folkmängd, landareal samt en grundavgift enbart 
för Göteborgs Stad. Genom att infoga en avgift för Göteborgs Stad i modellen blir 
respektive medlemskommuns avvikelse mot nuvarande avgift mindre än om enbart 
folkmängd, landareal eller en kombination av båda används i beräkningen. Modellen 
innebär att det inte heller i fortsättningen kommer att vara samma nettokostnad per 
invånare inom förbundet.  

Från och med 2021 är avgiften införd enligt den nya modellen och ligger fast tills 
vidare. 

 
Tabell 11 Nettokostnad per invånare (kronor) 

 

2021 2020 2019 2018 2017
Göteborg 734 699 704 688 676
Mölndal 573 572 604 584 636
Kungsbacka 698 653 643 616 613
Partille 570 670 522 503 498
Härryda 714 533 664 638 630
Lerum 673 709 778 828 823
RSG totalt 706 676 683 669 664

Förändring i procent 0,44% -1,04% 2,05% 0,75% 2,56%
Uppräkning av medlems-
avgiften exkl. pension

2,40% 2,40% 2,40% 2,00% 3,00%
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4. Personal 
RSG arbetar för att vara en samverkande organisation där medarbetare och chefer 
gemensamt bidrar till att skapa en attraktiv arbetsplats, en god arbetsmiljö och en 
inkluderande arbetsplatskultur. I detta kapitel beskrivs förbundets utvecklingsarbete 
inom personalområdet, med fokus på en attraktiv arbetsplats. Här finns även analys av 
personalstrukturen och redovisning av förbundets arbete med strategisk 
kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, lönebildning, arbetsmiljö samt 
jämställdhet och likabehandling.  
4.1 Attraktiv arbetsplats och kompetens 
Utifrån RSG:s långsiktiga målbild, "Vi är en attraktiv arbetsplats med motiverade och 
engagerade medarbetare", har förbundet i det långsiktiga arbetet tagit steg framåt. 

I verksamhetsplanen för 2021 har följande effektmål definierats i syfte att bidra till 
målbilden: 

• Vi är medvetna om vår arbetsplatskultur och värdegrunden som den bygger på 

• Kompetensbristen ska minska inom försörjningskritiska områden 

• Chefer och ledare agerar i ökad omfattning enligt ledaridén 

• Vi har en tydligare samverkan kring det systematiska arbetsmiljöarbetet för att 
uppnå en ännu bättre arbetsmiljö 

 

4.1.1  Likabehandling 
Utifrån effektmålet, ”Vi är medvetna om vår arbetsplatskultur och värdegrunden som 
den bygger på”, har det skett ett antal aktiviteter i syfte att nå detta mål.  

En inkluderande arbetsplatskultur kännetecknas av tillit, respekt, öppenhet och 
rättvisa och är avgörande för att attrahera och behålla medarbete samt för att våra 
medarbetare ska kunna prestera på hög nivå. Det är också avgörande för att kunna öka 
mångfalden i verksamheten.  

Förbundet har tagit viktiga steg framåt under året och fokus har varit det strategiska 
arbetet med den interna kulturen. Under våren har olika dialoger skett i ledningsgrupp 
och styrelse kring hur ett långsiktigt arbete kan bedrivas. Beslut har fattats om att 
avsätta medel under flera år för att ge förutsättningar att kunna bedriva ett 
framgångsrikt arbete. En ny Likabehandlingsplan har också antagits för 2021–2023 
som stödjer arbetet. Interna initiativ har bedrivits i workshopform, främst på 
Insatsavdelningen. 

Under våren genomfördes omvärldsbevakning kring kulturarbete i andra 
organisationer och under hösten gick ett anbudsförfarande ut för att anlita extern 
konsult. Målet är att leverantör ska vara klar i januari 2022. 

RSG har också deltagit i olika externa samarbetsytor. Bland annat MSB:s riktning - en 
”Inriktning till ökad jämställdhet och mångfald till 2030”. RSG har även tillsammans 
med Räddsam VG anordnat en inspirationsdag.  
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4.1.2 Kompetensförsörjning 
Utifrån effektmålet, ” Kompetensbristen ska minska inom försörjningskritiska 
områden”, har det skett ett antal aktiviteter i syfte att nå detta mål.  

Som ett stöd för organisationen i arbetet med kompetensförsörjningsfrågor har HR-
enheten arbetat fram en kompetensförsörjningsplan. Intentionen har varit att stödja 
verksamheterna utifrån identifierade kompetenskritiska frågor. Detta arbete kommer 
startas upp under 2022.  

Översynen av rekryteringsprocessen för brandman och styrkeledare har återupptagits 
under året. Förslag till en ny process har tagits fram för brandmannarekryteringen. Ett 
underlag för upphandling av stresstest har också arbetats fram och kommer fortgå 
under 2022. När de gäller de fysiska testerna har en fördjupad analys inletts. 

Målsättningen med arbetet är att effektivisera och modernisera rekryteringsprocessen 
för att motsvara de krav som ställs på en attraktiv arbetsgivare. Målet är att förbundet 
attraherar ett större urval av sökanden med rätt kompetensprofiler samt att säkerställa 
att alla delar i processerna är kompetensbaserade och har ett tydligt 
likabehandlingsperspektiv.   

4.1.3 Rekrytering och avgång 
Den högkonjunktur som under en längre period verkat på arbetsmarknaden har under 
året avtagit på grund av pandemin. Hur detta kommer att påverka de tjänster som inom 
förbundet tidigare varit svårrekryterade är i dagsläget svårt att prognostisera. 

Under 2021 har det införts en ny organisation på Insatsavdelningen. Befattningen 
stationschef har tagits bort och ersatts av tre områdeschefer, enhetschef har tillsatts till 
den nya enheten för planering och administration på Insatsavdelningen (IPA) samt en 
platschef på varje station. RiB-enheten har inte omfattats av översynen utan är 
organiserad som tidigare. Ett av målen med av förändringen har varit ett närmare 
ledarskap på våra brandstationer. Arbete med styrkeledaruttagningar och uttagning till 
traineeprogram för högre operativ ledning har också hanterats under året. 

Under 2021 har 48 tillsvidareanställda medarbetare slutat (nio (9) kvinnor, 39 män).  
27 medarbetare har avgått med pension, varav 13 med särskild avtalspension och 14 
med ålderspension. 21 medarbetare har slutat på egen begäran eller av annan orsak. 
Detta är en relativt stor ökning i jämförelse med 2020 då 27 medarbetare slutade.  

Totalt har det externt rekryterats 38 medarbetare (13 kvinnor, 25 män), varav 10 
heltidsanställda brandmän. Utöver dessa rekryteringar har också ett stort antal tjänster 
tillsatts internt, framför allt i samband med den nya organisationen på 
Insatsavdelningen. 

4.1.4 Personalomsättning 
Personalomsättningen är fortsatt relativt låg, men har ökat från 3,9% till 6,8% för 
2021. Personalomsättningen beror till största delen på pensionsavgångar.  

En närmare analys kopplat till kön visar att personalomsättningen för kvinnor har ökat 
betydligt, från tre (3) procent till åtta (8) procent under 2021. För männen är 
motsvarande siffra en ökning med drygt två procentenheter till knappt sju (7) procent. 
De avdelningar som visar en ökad personalomsättning är främst Insatsavdelningen 
(IA), avdelningen för verksamhets- och chefsstöd (VOC) och Tekniska avdelningen 
(TA). På TA är den största orsaken pensionsavgångar.   
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4.1.5 Ledarutveckling  
Utifrån effektmålet, ”Chefer och ledare agerar i ökad omfattning enligt ledaridén”, har 
det skett ett antal aktiviteter i syfte att nå detta mål.  

För att stärka och utveckla ledarskapet inom RSG har det pågått ett tredagars 
ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer och ledare, såsom operativa befäl med 
flera. Programmet har förskjutits på grund av pandemin, men vid årsskiftet 2021/2022 
har flertalet genomgått utbildningen. Under 2022 kommer uppsamlingstillfällen 
erbjudas för dem som inte haft möjlighet att delta eller som nyligen anställts.  

Även pågående utbildning för chefer i Utvecklande ledarskap (UL) har förskjutits av 
samma anledning, och fortsätter med nya tillfällen under 2022. UL vänder sig till 
samtliga chefer med personalansvar, med fokus på självinsikt och det personliga 
ledarskapet.  

Målsättningen är att följa upp och utvärdera de olika ledarutvecklingsinsatser som 
genomförts för att säkerställa de förväntade effekterna, till exempel genom en 
utvärdering av ledarutvecklingsprogrammet. Utöver uppföljning har det har även 
uppmärksammats ett behov av att tydliggöra och fortsätta arbetet med att 
implementera organisationens ledaridé och detta kommer att fortgå under 2022. 

 

4.2 Arbetsmiljö och hälsa 
Utifrån effektmålet, ”Vi har en tydligare samverkan kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att uppnå en ännu bättre arbetsmiljö”, har det skett ett antal 
aktiviteter i syfte att nå detta mål.  

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet har varit i fokus och förbundet har fått ställa om till 
andra förutsättningar med hemarbete och samtidigt fortsatt bedriva en kvalitativ och 
professionell operativ verksamhet. Med anledning av pandemin har arbetet fortgått 
med att snabbt etablera nya arbetssätt och rutiner. Förutom arbetet med att förhindra 
smittspridning har pandemin medfört ett stort ansvar att riskbedöma och skapa 
rutiner för hem och distansarbete. 

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner i olika delar av organisationen. Detta har 
på ett konstruktivt sätt resulterat i ett än mer aktivt utvecklings- och 
förbättringsarbete.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

RSG har ett ständigt fokus på utveckling av arbetsmiljöarbetet och att stärka det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2021 fortsatte förbundet det kunskapshöjande 
arbetet där våra chefer och skyddsombud utbildades i arbetsmiljölagstiftning i en 
tvådagars arbetsmiljöutbildning. Syftet är att öka kunskapen om lagens krav på 
arbetsgivarens ansvar och höja kompetensen när det gäller att omsätta lagkrav till 
arbetet i vår vardag. 

Under året har arbetet fortgått med implementering av en arbetsmiljöguide, en så 
kallad Arbetsmiljöpyramid. Arbetsmiljöpyramiden är ett pedagogiskt verktyg som 
kommer finnas tillgängligt på Intranätet från 2022 i syfte att sprida kunskap och 
information om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöpyramiden är 
ytterligare ett led att underlätta för chefer och medarbetare att följa lagkrav och stöd i 
att systematisk arbeta med arbetsmiljön i vardagen.  
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Arbetsskador och tillbud 

Alla arbetsskador, tillbud och avvikelser inom arbetsmiljöområdet anmäls i ett 
webbaserat system (Stella) som Miljödata tillhandahåller. Rapporterade händelser ska 
riskbedömas, åtgärdas och följas upp kontinuerligt. Under 2020 fattades beslut om 
systembyte till AFA-försäkrings incidentrapporteringssystem RIA. Förarbete har 
bedrivits under året med målet att RIA ska implementeras under 2022. Behov har 
identifierats att utveckla det riskreducerande och förebyggande arbetet, vilket kommer 
ingå i som en del i implementeringen av RIA.  

Det totala antalet rapporterade händelser är 190, varav 92 avvikelser, 58 tillbud och 40 
arbetsskador. Antalet rapporterade händelser är samma nivå som föregående år.  

 

 
Diagram 1 Anmälda arbetsskador, tillbud och avvikelser 

 

4.2.1 Sjukfrånvaro - förebyggande arbete och rehabilitering 
Tidiga insatser är en framgångsfaktor när det gäller att förebygga ohälsa, förbättra 
arbetsförmåga och minska sjukfrånvaro. Med RSG:s rutiner att fånga tidiga signalerar 
på en upprepad sjukfrånvaro går det att förebygga och sänka sjukfrånvaron genom att 
tidigt kunna agera med stöd och lämpliga åtgärder. En framgångsfaktor är att 
rehabiliteringen är riktad och individanpassad och sker i samverkan med 
Företagshälsovård eller andra aktörer om behov finns. 

Den totala sjukfrånvaron för förbundet uppgår till 3,6% vilket är en minskning mot 
föregående års 4,6%. Minskningen avser både kort och lång sjukfrånvaro. 
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Diagram 2 Sjukfrånvaro totalt 

Vad gäller fördelningen mellan män och kvinnor framgår största minskning av 
sjukfrånvaron bland förbundets kvinnor. Dock är kvinnorna till antalet betydligt färre 
än männen, vilket innebär att även liten förändring får större konsekvenser 
procentuellt.  

 

 

Diagram 3 Sjukfrånvaro i procent fördelat på kvinnor och män 

 

I bilden nedan syns tydligt att merparten av sjukfrånvaron i förbundet är kortare än 59 
dagar, cirka en tredjedel av sjukfrånvaron är mer än 59 dagar. Genom det valda 
redovisningssättet uppmärksammas förekomsten av långtidssjukfrånvaro ytterligare, 
som ett led i det förebyggande arbetet med tidiga insatser. 
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Diagram 4 Sjukfrånvaro i procent mer än 59 dagar eller mer fördelat på tillgänglig tid 
respektive total sjukfrånvaro. 

Precis som föregående år har RSG organiserat egentester (PCR-test) via Västra 
Götalandsregionen. Det har tagits 492 PCR-tester och av dessa har 3,3% varit positiva. 
Effekten av egentesterna har varit att RSG:s medarbetare med lindriga 
sjukdomssymtom kunnat återgå i tjänst fortare, vilket bidragit till att minska effekterna 
av korttidsfrånvaro. 

Nytt för 2021 är införande av antigentester (snabbtester). RSG har deltagit i Västra 
Götalandsregionens screeningprogram, vilket inneburit att har det funnits 
testmöjligheter på alla stationer. Under 2021 har det tagits ca 22 300 antigentester. Att 
testa alla arbetslag vid varje arbetspass har bidragit till att förhindra smittspridning på 
arbetsplatsen. Det har i sin tur bidragit till att förbundet kunnat upprätthålla RSG:s 
service till medborgarna. 

För ytterligare information, se Tabell 5 Personalstatistik, kapitel 2.7 Väsentliga 
Personalförhållanden. 

4.3 Samverkan 
RSG har under 2021 fortsatt genomlysningen av RSG:s lokala samverkansavtal i syfte 
att tydliggöra innebörden av avtalet.  Det har också genomförts arbete med att 
förtydliga organisationsstrukturen och då främst med fokus på Insatsavdelning, vilket 
har medfört samverkan på olika nivåer. Samverkansstrukturen i samverkansavtalet har 
också påverkats av omorganiseringen och en översyn pågår. 

4.4 Lönebildning  
RSG strävar mot en lönebild som är konkurrenskraftig och jämställd. RSG är ett stort 
kommunalförbund med ett samhällsviktigt uppdrag där det ställs höga krav på 
prestation av våra medarbetare. Förbundet har konkurrensutsatta grupper och väger 
in omvärldsbevakningen i arbetet med vår lönestruktur.  
 
Lönebildningsprocessen på RSG genomförs utifrån gällande lagar och avtal inom 
området och i god samverkan med våra fackliga organisationer. Den årliga 
löneöversynen 2021 inleddes med en övergripande analys och kartläggning av 
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lönebilden på RSG som låg till grund för arbetsgivarens prioriteringar. Analysen av 
lönebilden bygger dels på det befattnings- och arbetsvärderingssystem (BAS) som 
används på RSG, dels på omvärldsbevakning, bland annat av 
räddningstjänstverksamhet i storstadsregionerna. Resultatet visade på att vissa 
förändringar behövde genomföras avseende den övergripande lönebilden. 

För att säkerställa att RSG betalar lika lön för lika och likvärdiga arbeten genomfördes 
en lönekartläggning som visade att det inte fanns några osakliga löneskillnader utifrån 
diskrimineringslagens grunder, med undantag för en mindre befattningsgrupp på 
avdelningen för verksamhets- och chefsstöd. Detta korrigerades i årets löneöversyn.  

En utbildning inom lönebildningsområdet genomfördes för samtliga chefer och även 
arbetstagarorganisationerna fick en sammanfattning av denna utbildning. Nya chefer 
har under hösten fått grundläggande introduktion i lönebildningsprocessen 

Löneöversyn 2021 genomfördes i form av dialogmodellen för samtliga medarbetare 
med undantag av brandmännen där förhandlingsmodellen tillämpades. I samband med 
löneöversyn för brandmännen påbörjades, i nära samverkan med fackförbundet 
Kommunal, ett långsiktigt arbete med lönebilden för denna befattningsgrupp. Som en 
del i detta arbete omvandlades sex av de totalt nio lönetilläggen till ordinarie lön. 
Arbetet har fortgått under hösten.  

Ny lön utbetalades i juni 2021 och utfallet var 2,4 %. 

4.5 Övriga personalnyckeltal 
4.5.1 Personalvolym och personalstruktur 
Antalet anställda i förbundet uppgick den 31 december 2021 till totalt 733, (avser alla 
anställda inklusive timavlönade, medan beredskapsanställda och värn ej ingår), vilket 
är i samma nivå som föregående år då antalet anställda uppgick till 739. 

Av dessa är 703 (cirka 95 procent) tillsvidareanställda, vilket är något som RSG 
eftersträvar att erbjuda. Förbundets årsarbetare uppgår till 722, vilket är en minskning 
jämfört med föregående års 728 årsarbetare. 

Av förbundets månadsanställda är 83 procent män och 17 procent kvinnor, och den 
procentuella fördelningen har varit relativt konstant de senaste åren. Även bland 
brandmännen är könsfördelningen i nivå med föregående år fördelat på 4 procent 
kvinnor och 96 procent män. 

Medelåldern för förbundets tillsvidareanställda är 45 år och medelåldern för brandmän 
heltid är 41 år. 

RSG har också ett antal beredskapsanställda (RiB). Under 2021 uppgick antalet 
beredskapsanställda till 148, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år. 
Dessutom finns 105 personer som är uttagna med tjänsteplikt och anslutna till något av 
förbundets sju räddningsvärn. 

Se även Tabell 4 Personalstatistik i kapitel 2.7 Väsentliga personalförhållanden. 

4.5.2 Semesterskuld och övertidsskuld 
Semesterskulden till medarbetarna har ökat från 11 631 (2020) till 11 807 (2021). När 
det gäller skulden för inarbetad och ej uttagen övertid har det skett en ökning från 
9631 timmar (2020) till 10 018 (2021), vilket motsvarar ca 3,5 mkr 2021. 
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Förändringen i vårt kollektivavtal (Allmänna bestämmelser, AB) där möjligheten att 
spara semesterdagar minskar 2022 kommer innebära en successiv minskning av 
semesterskulden på sikt.  

4.5.3 Föräldraledighet 
Som ett led i RSG:s jämställdhetsarbete ska förbundet underlätta och bidra till att 
medarbetare kan kombinera arbetsliv och föräldraskap.  

På RSG arbetar 17% kvinnor, och står för en tredjedel av all föräldraledighet som togs 
ut i förbundet 2021. I snitt tar män ut fem (5) dagar på ett år och kvinnor nio (9) dagar 
på ett år. Uttaget av föräldraledighet ökar markant under sommarmånaderna.  

5. Organisation och verksamhet 
5.1 Händelser under året och organisationens utveckling 
5.1.1 Genomförda räddningsinsatser 
År 2021 genomförde RSG totalt 7 859 räddningsuppdrag, vilket är något färre än 2020 
och betydligt färre än medelvärdet för de senaste fem åren. Antalet räddningsuppdrag 
påverkas fortfarande i viss mån av den rådande pandemin. Jämfört med medelvärdet 
har det genomförts betydligt färre uppdrag i samband med trafikolyckor och bränder 
utomhus. Jämfört med 2020 syns ett minskat antal sjukvårdsuppdrag och naturolyckor, 
men ungefär samma antal trafikolyckor. 

Två tredjedelar av alla byggnadsbränder inträffar i ett bostadshus. Inom RSG:s 
förbundsområde var det totala antalet bostadsbränder 491, vilket är jämförbart med 
senaste åren. 

Under året har fem personer omkommit vid bränder inom förbundets område. Alla 
inträffade i bostadshus; tre i lägenheter i flerbostadshus och två i småhus.  

Under 2021 har räddningstjänsten larmats till 51 bränder i och omkring skolor, 
förskolor och fritidsgårdar, vilket är ungefär samma nivå som 2020, men betydligt lägre 
än medelvärdet.  

Minskningen kan möjligen förklaras som konsekvens av pandemin, såsom mindre 
rörelse och aktivitet i samhället i stort och periodvis stängda fritidsgårdar och 
gymnasieskolor. Den systematiska uppföljningen av den samlade lägesbilden kopplat 
till social oro visar också på en period som varit anmärkningsvärt lugn med ett färre 
antal fordons och containerbränder än tidigare år. 

Trafikolyckor är en av de händelsetyper som har minskat mest i samband med 
pandemin. 2021 var antalet cirka 20 % lägre än medelvärdet 2017–2021. Det lägre 
antalet är delvis en följd av en minskad trafikintensitet i samband med rådande 
pandemi.  

Automatlarm utan brandtillbud var en av de händelsetyper som minskade mest under 
första året av pandemin. Under 2021 har antalet ökat något igen, men ligger 
fortfarande under medelvärdet. 

5.1.2 Extern samverkan 
Gränslös räddningstjänst inom Göteborgsregionen 
Det fortsatta utvecklingsarbetet har främst omfattat att utveckla den gemensamma 
modellen för förvaltning och utveckling. Arbete med att skapa gemensamma 
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larmplaner för komplexa händelser och styrdokument för stabsarbete fortgår. 
Utbildning av ledningsorganisationens personal har fortsatt, till exempel med träffar 
för ledningsfunktioner samt uppföljningsaktiviteter efter större händelser. Det 
gemensamma programmet för medåkning i varandras organisationer för insatsledare 
och insatschefer har pausats på grund av rådande pandemi, likaså utbildning i 
fältstabsarbete. 

Under 2020 startade en ny projektfas: Expansion och ändringar i gemensamt 
ledningssystem (XGR) i syfte att inkludera räddningstjänsterna i Strömstad, Tanum, 
Sotenäs och Herrljunga kommuner senast 1 jan 2022. Projektet gick enligt plan under 
2021 och driftstart genomfördes för Herrljunga i oktober och för norra Bohuslän 
i december. Projektet syftade också till att ta hand om konsekvenserna av nya 
föreskrifter om ledningssystem och ny nationell vägledning från MSB:s projekt 
Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS). I oktober trädde 
reviderade instruktioner för räddningsledningssystemet i kraft och samarbetet gick 
därmed in i ny fas under ett nytt namn: Västra Räddningsregionen (VRR). 
Avsiktsförklaringar från räddningstjänsterna i Halland, Båstad samt SÄRF har 
besvarats positivt av RSG och ett nytt projekt (XRR) för en växande räddningsregion 
startade under hösten 2021. 

Regional samverkan genom RäddsamVG 
Under 2021 har flera utbildningsdagar genomförts. Bland annat har det handlat om 
miljöpåverkan vid insats, inkluderande räddningstjänst (med undertiteln Har vi viljan 
och modet att skapa den?), tillitsskapande metoder för att arbeta med trygghet, anlagda 
bränder och social oro, suicidprevention, grundkurs i oljeskadeskydd och en 
samverkansdag för miljöhändelse vid vatten. Höstens ledningskonferens hade temat 
social hållbarhet. 

Förenkla helt enkelt  
RSG medverkar tillsammans med andra förvaltningar i Göteborgs Stads arbete för god 
service till företag. Detta arbete kallas Förenkla helt enkelt. Företagare ska uppleva att 
de får ett gott bemötande av RSG, oavsett vem i organisationen de möter. Att bredda 
konceptet internt som planerat har legat på is, delvis på grund av pandemin, men även 
på grund av RSG:s pågående arbete med införandet av målstyrning. Förenkla helt 
enkelt kan troligtvis hanteras inom ramen för målstyrningen framöver och vara en del 
av perspektivet Individ och samhälle. 

Årligen genomförs en insiktsmätning angående ”Så tycker företagen om kommunernas 
service”. Resultatet av Insikt 2020 presenterades i april 2021 och i nöjdkundindex 
(NKI) för området brandskydd hamnade RSG på 79 på en skala av 100. NKI ska vara 
högre än 62 för att vara ett godkänt resultat och över 70 för att betraktas som ett högt 
NKI. 

5.1.3 Miljö och hållbarhet  
När det gäller kemikalier så har RSG under 2021 fokuserat på att ersätta de farligaste 
kemikalierna med mindre miljö- och hälsofarliga ämnen, men även på att lägga in varje 
kemikalie i systemet Chemsoft. Antalet ämnen har därför endast minskat marginellt. 
Bortsållning pågår dock ständigt och den stora minskningen av kemikalier kommer att 
ske när de gamla är slut och nya ska beställas. Utbudet är nu mer begränsat än tidigare 
och kommer att begränsas ytterligare i portalen Marknadsplatsen. Inom den operativa 
verksamheten görs anpassningar när det gäller skumhantering och alla skumvätskor är 
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nu ersatt med fluorfritt alternativ. Utöver det har ett saltbaserat tillsatsmedel istället 
för skum börjat användas vid flera stationer. Detta tillsatsmedel minskar betydligt 
risken för att kontaminerat släckvattnen sprider farliga kemikalier långt ut i 
vattensystem. 

Energieffektiviseringsprojektet på Angereds station har på grund av pandemin gått 
långsammare än beräknat, men mätningar som gjorts under hösten visar att det är en 
energieffektiv station. För att få mer nytta av projektet har Lundby station genomgått 
en granskning i förenklad version och resultatet beräknas vara klart kring årsskiftet.  

Under 2020 och 2021 har RSG tillsammans med RISE, MSB, Brandskyddslaget, 
Räddningstjänsten Syd (R-Syd) och Storstockholms brandförsvar (SSBF) tagit fram en 
miljöutbildning med fokus på minimering av miljöpåverkan vid bilbrand och brand i 
byggnad. Utbildningen finns i MSB:s fortbildningstjänst och riktar sig främst till 
insatsledare och styrkeledare. 

Släckvattenfrågan har aktualiserats av MSB kopplat till miljöpåverkan och ansvar 
–  både före, under och efter en insats. Frågeställningar är bland annat hur anläggningar 
för släckvatteninsamling ska dimensioneras, vem som ansvarar för rening och för vilka 
objekt släckvattenutredning ska göras. Tillsammans med R-Syd och SSBF fick RSG i 
uppdrag att i ett projekt utreda när och varför en släckutredning behöver tas fram och 
vilka släckvattenvolymer som bör vara dimensionerande vid olika verksamhetstyper. 
Detta arbete startades hösten 2021 och kommer att pågå under 2022. 

5.1.4 Säkerhet och krisberedskap 
Under året har ett omfattande arbete med en säkerhetsskyddsanalys genomförts. 
Analysen kommer att ligga till grund för en plan för säkerhetsskyddsarbetet. En 
säkerhetschef/säkerhetsskyddschef anställdes i slutet av året för att ytterligare 
förstärka säkerhetsområdet. Pandemin tillsammans med vakanser har gjort att vissa 
uppgifter, bland annat stödet till organisationens kontinuitetsarbete har fått prioriteras 
ned. Den risk- och sårbarhetsanalys som genomfördes 2018/2019 pekade på en del 
övergripande utmaningar och beslut om investeringar togs som syftar till att stärka 
förbundets beredskap för oönskade händelser och omfattar exempelvis 
framtidssäkring av tekniken i ledningscentralen.  

Arbetet med planering inför höjd beredskap har fortsatt, men är till största del 
avhängigt statlig finansiering.  

5.1.5 Utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs  
Behovet av utbildnings- och övningsverksamhet är mycket omfattande inom 
räddningstjänsten. Inom förbundets medlemskommuner finns och planeras för nya 
samhällsstrukturer i form av höga och komplexa byggnationer och infrastruktur-
projekt, exempelvis tunnlar. Utvecklingen av tekniken för energilagring och solenergi 
samt ökade risker för våld och terrorhot kräver nya kunskaper och behov av att kunna 
utbilda och öva ytterligare moment. Räddningstjänst vid höjd beredskap, i samband 
med krisledning och i situationer med pågående dödligt våld och terror innebär att 
ytterligare kunskaper och färdigheter behöver adderas till räddningstjänstens 
verksamhet. För att möta krav och förväntningar behöver förbundet upprätthålla 
befintliga och utveckla nya kompetenser, och för att säkerställa att så sker för 
framtiden, genomförs nu ett projekt med syfte att utveckla RSG:s framtida övnings- och 
utbildningsanläggning. 
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Förbundet förfogar idag över två utbildningsplatser förutom Färjenäs. Dessa har olika 
förutsättningar att kunna fungera till dess att etablerandet av en ny anläggning skett. I 
det korta perspektivet, fram till 2025 måste vissa grundläggande utbildningsbehov 
kunna tillgodoses. Karholmens och Lerums övningsfält ska kunna fungera som 
utbildnings- och övningsplatser minst intill dess att en ny utbildnings- och 
övningsanläggning på Färjenäs står klar och behöver därför ha sådan status att de kan 
nyttjas på ett optimalt sätt. I projektet har under året prioriterats iordningställandet av 
Lerums övningsfält (Tollestorp) samt utbyte och uppgradering av utrustning på 
Karholmen. 

Uppföljning i projektet och förberedelser för genomförande av åtgärder under 2022 
pågår. 

5.1.6 Underhåll av lokaler och översyn av RSG:s hyresförhållanden  
En ständigt aktuell fråga avser lokaler och hyresförhållanden. Frågan gäller både 
lokaler och optimal funktionalitet för verksamheten och även de hyresförhållanden 
som råder mellan RSG och medlemskommunerna.  

Förbundet hyr samtliga brandstationer och andra lokaler av medlemskommunerna, 
förutom utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs som ägs av förbundet. 
Lokalerna utgörs till största delen av respektive kommuns ursprungliga brandstationer 
och förutom att den geografiska placeringen på sikt kan förändras för att hålla en 
optimal beredskap, behöver vissa förhyrda lokaler som ägs av Göteborgs Stad anpassas 
och renoveras. Detta gäller i nuläget främst fastigheterna i Lundby, Kålltorp och Gårda 
där RSG tillsammans med Göteborgs Stad har sedan länge en dialog kring vilka olika 
möjligheter som finns för att RSG ska erhålla funktionella verksamhetslokaler.  

Under 2021 sa Higab upp hyresavtalet för Gårda med hänvisning till villkorsändring. 
Efter dialog med Higab och Göteborgs stad är inriktningen att grundligt utreda 
situationen utifrån samtliga parters behov och framtida planer. 

En översyn av samtliga hyresavtal med medlemskommunerna har också pågått under 
en längre tid, men är både omfattande och komplicerad. Avtalen bygger på 
självkostnadsfinansiering och det är nödvändigt att tillsammans med kommunerna 
tydliggöra förbundets och kommunernas finansiering av lokaler och underhållsansvar, 
samt möjligen förändra hyresavtalens konstruktion. 

Samarbetsavtal med SOS Alarm  
Samverkansavtalet med SOS Alarm avseende räddningsintervjuer gäller för RSG:s 
arbete och samarbete inom hela Göteborgsregionen och inkluderar även utförliga 
bilagor om tekniska åtaganden, sekretessbehandling, gemensamt utvecklings- och 
kvalitetsarbete samt de ansvarsregler som följer av den nya dataskyddsförordningen. 
Avtalet löpte ut den 31 december 2021, men har förlängts med ytterligare ett år. 
Avtalet ses över regelbundet inför beslut om förlängning. 
 

5.2 Verksamhet: Förebyggande och förberedande 
5.2.1 Information och utbildning 
En viktig faktor för att höja skyddet mot olyckor är att öka och stärka den enskildes 
kunskaper, beteende och medvetenhet om olyckor och olycksrisker. RSG har därför 
fortsatt att prioritera utveckling och förbättring av information och utbildning till 
enskilda och särskilt utsatta riskgrupper. 
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Utbildning och information sker både allmänt och målgruppsanpassat. En stor del av 
utbildning sker dels genom förbundets brandmän, som bland annat utbildar 
skolungdomar på plats vid förbundets brandstationer eller digitalt, dels via 
Utbildnings- och övningsenheten. 

Styrkornas arbete för information och utbildning 
Förutsättningarna ser olika ut inom förbundets geografiska område och den 
utryckande personalen strävar efter att de förbyggande insatserna görs i de områden 
där de bedöms ha störst effekt. Majoriteten av tillfällena genomförs förebyggande, men 
vissa uppföljande aktiviteter sker också till följd av en händelse som inträffat. Det kan 
vara efter en brand eller när det finns ett behov, som till exempel vid oroligheter i 
skolor. I övrigt förmedlar styrkorna brandskyddsinformation även vid bokade 
informationsmöten eller vid spontana möten med allmänheten.  

Den utåtriktade verksamheten har i stor utsträckning begränsats av den pågående 
pandemin och styrkorna har inte kunnat genomföra flera både planerade och icke 
planerade förebyggande aktiviteter. Totalt har styrkorna mött invånarna i 
medlemskommunerna vid närmare 70 tillfällen, varav knappt 30 av dessa har särskilt 
riktats mot brandskydd i bostad. Stationerna har också genomfört närmare 
300 utbildningstillfällen riktade till skolelever i årskurs 5 inom konceptet ”Du behövs!”.  
Målet om 1 200 informationstillfällen har därför inte kunnat uppnås.  

På grund av risken att bidra till smittspridningen i samhället har brandstationerna inte 
heller i år kunnat genomföra Öppet hus-dagar under sportlovet, eller göra 
spontanbesök i verksamheter eller planerade studiebesök för att sprida kunskap om 
brandskydd.  

Vid de möten med allmänheten, som trots pandemin har kunnat genomföras, 
bedömdes att informationsinsatserna hade effekt och att det bidrog till att höja 
medborgarnas medvetenhet om vad ett bra brandskydd innebär. 

Extern utbildning vid förbundets utbildnings- och övningsenhet 
Kommunkonceptet är ett utbildningspaket, som RSG erbjuder ägarkommunernas 
medarbetare. Konceptet täcker in områden både inom LSO och inom LBE, bland annat 
lagstiftning, systematiskt brandskyddsarbete, anläggningsskötare, förebyggande 
brandskydd, riskhantering och utrymning samt hantering av brandfarlig vara. RSG 
hade som mål för 2021 att nå 10 000 kommunala medarbetare med riktade 
förebyggande utbildningsinsatser enligt detta koncept. Under perioden har drygt 
6 200 personer utbildats inom Kommunkonceptet. Detta är en lägre siffra än planerat, 
vilket beror på den pågående pandemin.  

Under 2021 fortsatte arbetet med att utveckla samarbetet med ägarkommunerna.  En 
effektivisering av bokningarna har utvecklats, så att dessa kan ske via kommunernas 
intranet. Ett samarbete är också inlett med Göteborgs lokalförvaltning för att minska 
antalet obefogade automatiska brandlarm på de kommunala anläggningarna. 

Efter utbildningen genomförs en utvärdering. Angående en helhetsbedömning av 
utbildningen svarar 97% av deltagarna att utbildningen var ”Mycket bra” eller ”Bra”. 

5.2.2 Rådgivning, vägledning och stöd 
RSG erbjuder både myndigheter, företag och enskilda personer information, råd och 
stöd i frågor om brandskydd och riskhänsyn samt svarar på allmänhetens frågor inom 
RSG:s kompetensområde.  
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I den tidiga samhällsbyggnadsprocessen medverkar RSG till ett stabilt och robust 
samhälle genom att bevaka och svara på frågor gällande bland annat översiktsplaner, 
detaljplaner, bygglov, miljökonsekvensbeskrivningar och släckvattenutredningar. RSG 
är också i samverkan med andra myndigheter en aktör i evenemangsplanering, både 
före och under evenemanget. 

RSG:s handläggare är sakkunniga inom sina respektive expertområden. Några ämnes-
områden har en utvald grupp eller handläggare, som ansvarar för fördjupad kunskaps-
inhämtning samt kvalitetssäkring inom dessa områden. 

5.2.3 Tillsyn  
Tillsynsarbetet bygger på en riskbaserad grund och speglar förbundets risktopografi. 
RSG arbetar för att rikta tillsynen mot de verksamheter som bäst behöver kontrolleras, 
det vill säga där förbundet bedömer att brister kan finnas och att just tillsynsverktyget 
har bäst effekt. Tillsynsprocessen omfattar både normativt arbete och konkret arbete 
med urval av verksamheter, planering, genomförande, dokumentation och uppföljning. 
RSG utövar tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE), det vill säga kontroll av att dessa lagar med förordningar 
efterlevs.  

För att effektivisera och minska ställtiderna för tillsynsförrättarna så prövade RSG 
under 2021 att specialisera tillsynsförrättarnas arbete mellan LBE- och LSO-
lagstiftningen. Ett ökat fokus hos medarbetaren på endast en typ av tillsyn visade sig 
underlätta i arbetet och i att hålla sig ajour med gällande lag och föreskrifter.  

Tillsyn enligt LBE 
Tillsyn enligt LBE är i första hand en kontroll av att hanteringen av brandfarliga och 
explosiva varor sker enligt gällande lag och föreskrift. Fokusområden för tillsyn LBE 
har under 2021 varit industri, verkstad och lager. Under 2021 planerades för att 
genomföra 80 tillsyner och det genomfördes 27. Tillsynerna gav tre förelägganden, men 
inget förbud. Den främsta anledningen till den låga uppfyllnadsgraden är att 
omställning och anpassning till den skärpta LBE-lagstiftningen tagit mycket tid. 
Tillsynstakten har även påverkats av pandemin, dock i mindre omfattning. Det 
minskade antalet tillsyner enligt LBE påvisar delvis även en resursfråga då 
tillsynshandläggarna för LBE tillika är tillståndshandläggare LBE. Tillsynsmålet är inför 
2022 höjt från 80 till 120 tillsyner. 

Tillsyn enligt LSO 
Utgångspunkten i tillsynsverksamheten enligt LSO är att genom tillsynsverktyget höja 
nivån på brandskyddet där brister i brandskyddsnivån påvisas. Tillsyn enligt LSO är i 
första hand en kontroll av det systematiska brandskyddsarbete som ägare och 
nyttjanderättshavare bedriver. I början av 2020 övergick RSG från att tillämpa en 
tillsynsplan för LSO till att använda sig av en TRI-Plan (Tillsyn, Rådgivning, 
Information). TRI-planen inkluderar, förutom tillsynsverktyget, även rådgivning och 
information.  

Under året uppnåddes det planerade antalet LSO-tillsyner på 120 tillsyner. Beslut 
fattades om 36 förelägganden och fyra förbud. Fyra reaktiva tillsyner startades. En 
tillsyn av farlig verksamhet enligt LSO 2:4 genomfördes under 2021. Under 2021 har 
arbetsbelastning, vakanser samt sjukdom förhindrat fler tillsyner av de fyra till sex 
planerade. 
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Arbetet med information och rådgivning påverkades i större utsträckning av pandemin 
och gick därför inte att genomföra i lika stor omfattning som planerat. 

MSB har under 2021 tagit över tillsynsansvaret enligt LSO av landets räddningstjänster 
från Länsstyrelserna. MSB har bland annat uppmärksammat att RSG, i förhållande till 
sin storlek, genomför relativt få tillsyner enligt LSO. Under 2022 kommer RSG att vidta 
ett antal åtgärder för att försöka öka tillsynstakten enligt både LSO och LBE. Inför 2022 
är tillsynsmålet höjt från 120 till 270 tillsyner. 

Myndighetsgemensamma insatser (MGI)  
Göteborgs stad håller inom ramen för projektet ”Osund konkurrens” ihop ett antal 
insatser med flera samverkande myndigheter. RSG deltar som en av dessa 
myndigheter. Syftet är att försvåra för de verksamheter som på illegal väg skaffar sig 
konkurrensfördelar. Vid uppmärksammade brister som kan kopplas till LSO och LBE 
startas en reaktiv tillsyn. Under 2021 deltog RSG i två sådana insatser mot fem olika 
verksamheter. 

5.2.4 Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor  
RSG är medlemskommunernas tillsynsmyndighet, såväl som tillståndsmyndighet enligt 
LBE. Under 2021 var antalet inkomna tillståndsansökningar i samma nivå som 
föregående år, det vill säga 260 och samtliga behandlades inom den föreskrivna 
handläggningstiden. RSG har under året kunnat konstatera att det finns en större 
mängd tillståndslösa verksamheter inom förbundet. RSG har påbörjat ett arbete med 
att påminna samt att starta tillsyner mot dessa verksamheter, vilket fortgår under 
2022. Antalet aktiva tillstånd vid 2021 års utgång var cirka 1 500.  

5.2.5 Samverkan 
Förbundet besvarar årligen ett stort antal remisser rörande samhällsplanering, plan- 
och byggprocesser, miljöremisser avseende släckvattenutredningar, 
säkerhetsrapporter för Sevesoverksamheter samt remisser angående offentliga 
tillställningar, pyroteknik och serveringstillstånd. De remisser som RSG utifrån 
sakkunskap har besvarat kommer bland annat från Polismyndigheten. Dessa gäller 
exempelvis tillstånd för offentlig tillställning, allmän sammankomst samt pyroteknik. 
Övriga remisser kommer från kommunerna avseende serveringstillstånd för alkohol 
och alkohollagstiftningen. Därutöver hanterar RSG planärenden och bygglov enligt 
plan- och bygglag (PBL). RSG medverkar i medlemskommunernas samhällsplanering. 
Samverkan sker med bygglovfunktionerna i medlemskommunerna, brandkonsulter, 
byggherrar och andra aktörer i frågor och beslut kring brand och risk. RSG svarar som 
egen myndighet på remisser i planprocessen och är sakkunnig åt bygglovfunktioner i 
byggprocessen när det gäller byggregler. 

RSG svarar på inkomna PBL-remisser inom överenskommen svarstiden. Under året har 
RSG besvarat cirka 200 remisser enligt Alkohollagstiftningen och cirka 200 enligt 
Ordningslagen. Vidare har RSG hanterat sju remisser enligt Sevesolagstiftningen, 
närmare 50 enligt Miljöbalken samt cirka 750 enligt Plan- och bygglagen.  

5.2.6 Brandskyddskontroll och sotning 
Enligt LSO 3 kap 4 § ansvarar kommunen för att sotning/rengöring av eldstäder, 
rökkanaler och vissa imkanaler. Detta utförs av RSG upphandlade sotningsleverantörer. 
Kommunen ansvarar också för brandskyddskontroll som RSG utför med egen personal. 
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Frister och omfattning regleras i MSBFS 2014:6 (föreskrift från MSB). Dessa åtaganden 
fullgör RSG för medlemskommunerna. 

Inom RSG:s område finns cirka 86 650 rensningspliktiga objekt med olika 
intervaller/frister för sotning och brandskyddskontroll. Under perioden har det utförts 
närmare 14 100 brandskyddskontroller varav 775 kontroller medförde beslut om 
föreläggande och/eller förbud. RSG har fattat beslut om egensotning i cirka 40 fall och 
beslut om annan utförare var närmare 90 till antalet. 

RSG har genomfört cirka 40 räddningsinsatser, där eldstad eller rökkanal/imkanal varit 
involverad i händelsen på något sätt.  

5.2.7 Förmåga och kompetens, förebyggande och operativ personal 
Kompetens inom det förebyggande 
Arbetsmetodik och verksamhetssystem utvecklas i takt med behovet att säkerställa och 
underlätta den rättssäkra ärendeprocessen. Arbetssätt som bygger på olika former av 
kompetensgrupper och expertgrupper inom specifika ämnesområden fortsätter att 
utvecklas. Att beskriva och utveckla förmågan är en del av avdelningens löpande 
utvecklingsarbete och arbetet med att tydliggöra kompetenskrav och kunskapsnivå för 
olika tjänster har fortsatt. Kontinuerlig utveckling av medarbetare har skett genom 
deltagande i kurser, MSB:s utbildningsprogram och på övriga för verksamheten 
relevanta utbildningar i den mån det har varit möjligt med anledning av pandemin. 
Inom området brandskyddskontroll genomförs återkommande utbildning avseende 
höghöjdsarbetet. 

Kompetens inom det operativa 
Styrdokumenten Enheternas förmåga är en standardisering för den förmåga som en 
utryckande enhet förväntas ha. Förmågebeskrivningarna beskriver enheternas 
samlade förmåga att tillämpa metoder och taktiskt kunnande för att genomföra 
effektiva räddningsinsatser. Till respektive enhetsförmåga är förmågegrupper 
kopplade. Förmågegruppens uppdrag är främst översyn, uppdatering och framtagande 
av arbetsmetodik och utbildning för den operativa verksamheten samt att utgöra 
referensgrupp för utrustning. Grupperna fungerar också som referensgrupper för 
löpande frågor inom respektive sakområde. RSG:s förmågegrupper arbetar med 
förbundsövergripande operativa frågor som berör flera avdelningar. 
Förmågeutveckling hör till den förbundsövergripande gruppen FIR (Operativ förmåga i 
RSG). Under första delen av 2021 har revidering av vattenlivräddningsinstruktion, 
intern riktlinje avseende litium-jonbatterier samt motorsågsinstruktion genomförts. 
Särskilda utbildnings-material som är framtagna avser hantering av solceller samt 
kemdykarinstruktionen.  

En stor del av arbetstiden för den operativa personalen är avsatt till utbildnings- och 
övningsinsatser. För att kunna hantera arbetsuppgifterna som man kan ställas inför i 
en utryckningssituation finns specifika mål, det vill säga en rad utvalda aktiviteter som 
ska genomföras under året. Målen grundar sig till stor del på krav som ställs i 
arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifter och lokala instruktioner. Sammanställningen 
visar på viss eftersläpning i godkända övningsaktiviteter bland de olika arbetslagen. Av 
de styrande övningarna är drygt 45 % dokumenterade som genomförda och godkända 
för RiB-personalen. För heltiden är motsvarande siffra drygt 70 %. Noteras kan att det 
kan förekomma viss underrapportering i antalet genomförda övningar, det vill säga att 
övningen är genomförd, men ej dokumenterad. Det pågår ett ständigt arbete med att 

Page 256 of 554



Årsredovisning 2021 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  49(54) 

 

 

 

säkerställa och förbättra rapporteringen av arbetslagens övningsinsatser. Under senare 
delen av 2021 återinvigdes Tollestorps övningsplats efter en omfattade renovering. 
Detta kommer under 2022 innebära avsevärt förbättrade möjligheter för 
Insatsavdelningens personal att utbilda sig och genomföra de styrande 
övningsaktiviteterna.  

Operativ utbildning och övning vid Utbildnings- och övningsenheten  
Under året har interna övningar och utbildningar genomförts enligt fastslagen plan. 
Dessa övningar planeras med utgångspunkt från de beslutade förmågebeskrivningarna 
i Enheternas förmåga. Utbildningsplanen innefattade bland annat årets enhetsövningar 
för samtlig heltids- och RiB-personal samt konceptövningar. Introduktioner för 
brandmän och befäl har genomförts enligt plan. Pandemin innebar dock att RSG endast 
genomfört utbildningar och övningar som är lagstyrda och kompetensförsörjande och 
därmed bedömts nödvändiga. 

Konceptövningar är obligatoriska och innebär ett snabbt genomförande för samtlig 
personal och därmed snabbare effekt och kvalitetssäkring. Under våren genomfördes 
en konceptövning inom området för Farliga ämnen med utgångspunkt från 
instruktionen för kemdykning. Höstens planerade konceptövning har flyttats fram. 
Utöver detta har varje lag haft stationstäckningsdagar då de kan boka in sig på 
övningsanläggningarna Färjenäs eller Karholmen för övningar. Dessa har haft fokus på 
varm rökdykning med utgångspunkt från den nya rökdykarinstruktionen, taksäkring 
samt en hinderbana där flera moment övats. Konceptet för RSG:s övningsverksamhet 
samt RSG:s utbildningsprocess har fortsatt utvecklats och en anpassning bör ske till 
MSB:s grundutbildningar samt befälsutbildningar.  

Utvecklingsarbetet av övningsområdena Färjenäs, Karholmen och Tollestorp fortsätter 
under 2022 med syfte att kunna erbjuda utbildnings- och övningsmöjligheter till ett 
större antal elever. Det interna behovet är stort och övningsplatserna behöver 
utvecklas för att tillmötesgå behoven samt möta det externa behovet som växer i 
samverkan med VG/GR och andra myndigheter. 

Utbildning för operativa ledningsfunktioner  
Förbundets befäl fortbildas kontinuerligt i operativ ledning både i gemensamma forum 
och individuellt. Under året har fyra omgångar styrkeledarträffar genomförts där 
förbundets styrkeledare möter insatsledare, insatschefer, stabschefer och personal från 
larm- och ledningscentralen för gemensam utbildning och dialog. Ett genomgående 
tema för styrkeledarträffarna har varit ”Att inleda insats med farligt ämne” kopplat till 
kemdykarinstruktionens framtagande och färdigställande.  Utöver styrkeledarträffar 
har insatsledarfunktionen ihop med alla skiftlag genomfört riktade aktiviteter inom 
området ”Säkra arbetsförhållanden vid räddningsinsats”. Ett viktigt moment är 
rollträningen i det digitala verktyget för ledningsträning Firestudio både vid 
introduktion och fortbildning. För de högre ledningsfunktionerna har under året sex 
planerade så kallade Mötesplats Ledning genomförts digitalt. Det är samlande forum 
för att sprida information, utbildning och lärande efter insatser. Tre av dessa träffar 
genomfördes tillsammans med befäl från hela Göteborgsregionen. Forumet 
kompletteras av funktionsvisa träffar samt några ledningsutvecklingsdagar under året. 
Även räddningschef i beredskap och kommunernas tjänstemän i beredskap har träffats. 
RSG strävar efter att skapa en röd tråd mellan dessa forum samt till pågående projekt 
och planerade konceptövningar. Utbildningarna har följt plan. 
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Därutöver har samtliga operativa ledningsfunktioner förberetts i linje med MSB:s 
föreskrifter och dokument Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst 
samt utbildats i sina roller i samband med bildandet av VRR, ett nytt större 
räddningsledningssystem. 

5.2.8 Räddningsplanering 
Styrkorna genomför kontinuerligt objektsorienteringar. Detta innebär förberedelse för 
insats genom att öka sin kännedom och vara väl förtrogen med objekten på det egna 
distriktet. Det handlar framförallt om adresskännedom, framkomlighet och kontroll av 
byggnader. Under perioden genomfördes drygt 765 objektsorienteringar inom 
utryckningsområdet. Betydligt färre orienteringar än planerat har kunnat genomföras 
på grund av restriktioner gällande pandemin, vilket innebär att målet inte nåddes 
under året. Uppdatering av larmplaner och insatsplaner har skett enligt plan. 

5.3 Verksamhet: Genomföra och följa upp 
5.3.1 Insatstider  
Optimeringsprinciper för placering av operativa resurser är framtagna och beslutade i 
RSG:s handlingsprogram enligt LSO 2020–2023. Resultat av målsättning för 
responstider redovisas i bilaga 1, Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2021. 

5.3.2 Automatiska brandlarm 
Under 2021 hade RSG totalt 2 714 uttryckningar från räddningstjänsten i samband med 
automatiska brandlarm. 2 520 av dessa betraktades som obefogade och motsvarar 
93 procent av alla automatiska brandlarm under samma år.  Pandemin gjorde ett 
tydligt avtryck under 2020, då det skedde en tydlig minskning av antalet automatiska 
brandlarm. Föregående år hade RSG emellertid något fler larm som skulle kunna 
förklaras bland annat av vissa lättnader i restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, 
vilket innebar att verksamheter periodvis kunde bedrivas under mer normala 
förhållanden. För att ytterligare minska de obefogade brandlarmen har RSG under 
2021 börjat se över viktiga interna processer gällande bland annat kundavtal samt 
uppföljning av automatiska brandlarm. Under 2022 planerar RSG att systematiskt 
genomföra möten och platsbesök gentemot kommunala och privata anläggningsägare, 
där problematik med obefogade automatiska brandlarm är återkommande. 

5.3.3 Efter räddningsinsats 
Alla räddningsuppdrag dokumenteras i händelserapporter av befälen. Avvikelser och 
förbättringsförslag noteras i en så kallad utvärderingsflik till händelserapporten. 
Utvärderingsflikarna analyseras och eventuella åtgärder vidtas. Syftet med arbetet är 
att nyttja erfarenheter från räddningsuppdrag till lärande och förbättringar. 

För mer information om olycksutredning och analys, se bilaga 1, Statistik över 
genomförda räddningsuppdrag 2021. 

 

5.4 Verksamhet: Strategiska områden 
5.4.1 Sociala risker och avsiktliga händelser 
Risken för avsiktliga händelser och anlagda bränder ökar i samhällen med hög grad av 
segregation, ojämlika livsvillkor, kriminalitet och socialt utanförskap och har en hög 
potential att övergå i akuta sociala oroligheter som kan påverka räddningsinsatser.  
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Genom att aktivt arbeta utåtriktat med det sociala brandförebyggande arbetet och 
tillitsskapande aktiviteter verkar RSG för att bidra till ett både brandsäkrare och socialt 
mer hållbart samhälle.  

Socialt brandförebyggande arbete för minskning av anlagda bränder i skola 

Antalet bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar har minskat de 
senaste åren. Under 2021 har räddningstjänsten larmats till 51 bränder varav hälften 
anges vara avsiktliga. Även de avsiktliga bränderna har minskat från tidigare 
60 procent till nuvarande 50 procent. De perioder som flest bränder har inträffat är i 
juni och september, det vill säga i anslutning till skolavslutning och skolstart vilket 
innebär att skolorna i förbundet sedan flera år har en högre beredskap för att förhindra 
bränder i och utanför skolor. Minskningen kan möjligen förklaras som konsekvens av 
pandemin, såsom mindre rörelse och aktivitet i samhället i stort och periodvis stängda 
fritidsgårdar och gymnasieskolor. Den systematiska uppföljningen av den samlade 
lägesbilden kopplat till social oro visar också på en period som varit anmärkningsvärt 
lugn med ett färre antal fordons- och containerbränder än tidigare år.  

Inom den årliga utbildningen Du behövs! ger förbundet alla elever i årskurs 5 en lektion 
i förebyggande brandskydd och kunskap om räddningstjänstens uppdrag och 
förutsättningar. De utbildas till så kallade vardagsbrandmän. Målet med Du Behövs! är 
att förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor i och runt skolor samt 
att öka elevernas kunskap om att agera på rätt sätt vid brand och att förebygga. I år har 
282 klasser av de 442 klasserna inom förbundet genomfört en coronaanpassad, digital 
Du Behövs-lektion. Det innebär att klasserna ser en inspelad film och sedan får 
möjlighet att möta brandmännen via länk och ställa frågor. I år har RSG har nått 
65 procent av alla klasser. Det är en avsevärd minskning av antalet bokningar, vilket 
RSG behöver följa upp med skolförvaltningarna i respektive kommun. 

Konsekvenslektion är en riktad insats som erbjuds brandutsatta skolor och 
räddningstjänsten strävar efter att besöka skolan och berörda klasser så fort som 
möjligt efter händelsen. I samverkan med andra genomför RSG också stödjande och 
reflekterande konsekvenssamtal med barn och ungdomar som anlagt brand. Under året 
har 54 konsekvenslektioner och fem konsekvenssamtal genomförts. 

Samverkansprojekt för trygghet och tillitsskapande aktiviteter 

RSG samverkar i flera sammanhang med övriga samhällsaktörer såsom polis, 
stadsdelsförvaltningar och fastighetsägare genom deltagande i diverse aktiviteter som 
riktar sig till medborgare. En samverkansinventering med fokus på det lokala 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet har genomförts. De flesta stationer 
är representerade i kommunala samverkansforum och har veckovisa kontakter med 
polis för att skapa lokala lägesbilder för social oro. Några stationer har som mål att 
utöka sin samverkan, främst i de centrala delarna av Göteborg och på Hisingen. Varje 
vecka hålls telefonkonferens med företrädare från RSG, alla stadsdelar inom Göteborgs 
Stad, försäkringsbolag och polisen.  

RSG driver ett samverkansprojekt kallat RSG Ungdom (RSG-U) tillsammans med 
Göteborgs stads Socialförvaltning Nordost och Förvaltning för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. RSG-mentorerna är ett stöd i ungdomarnas vardag och i kontakten 
med myndigheter.  Under 2021 har åtta ungdomar erbjudits en särskild anställning på 
RSG. RSG-U har utvärderats av FoU i Väst och utvärderingen ger stöd åt att RSG-U 
bidragit till önskat resultat.  
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Människan bakom uniformen (MBU) är en utbildning riktad till 15–20-åringar om 
räddningstjänstens uppdrag, förebyggande brandkunskap och fysiska övningar där 
ungdomar lär känna människor från olika uniformsyrken och vice versa. MBU har 
anpassat verksamheten efter rådande omständigheter och under hösten genomfördes 
MBU på Hisingen och i de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. 

RSG:s verksamhetsområde Sociala risker har sin utgångspunkt i människors livsvillkor 
och levnadsförhållanden, som utgör en förhöjd risk att övergå i social oro. 
Verksamhetsområdet består av fyra kategorier: tillitsskapande aktiviteter, anlagd 
brand, hot och våld mot räddningstjänstpersonal samt samverkan med andra 
samhällsaktörer. Styrformen för strategin sker genom flera förbundsövergripande 
grupper med fokus på personsäkerhet, riskstyrning, avsiktliga händelser och 
förebyggande insatser mot enskilda enligt strategierna Brandskydd i bostad samt 
Strategi Sociala risker.  En ny struktur för styrning och ledning av RSG operativa 
förmågor har sjösatts under året, däribland en ny förbundsförmågegrupp för beredning 
av operativ hantering av avsiktliga händelser genom att förbättra RSG totala förmåga 
vid avsiktliga händelser inom egen organisation och ihop med andra samt att stärka 
den enskilde medarbetaren i att förstå och agera i sin roll vid en avsiktlig händelse.  

5.4.2 Brandskydd i bostad 
Brandskydd i bostad är ett av RSG:s prioriterade områden och en strategi har 
utarbetats. Strategin bygger på statistik, forskning och erfarenheter samt ligger till 
grund för bland annat metodval och prioriteringar. Strategin sammankopplar bland 
annat arbetet med tillsyner av flerbostadshus, ett stärkt brandskydd för särskilt 
riskutsatta individer samt brandinformation till prioriterade målgrupper exempelvis 
seniorer och personer med utländsk bakgrund. RSG:s samlade arbete med brandskydd 
i bostad har många olika verktyg att arbeta med på flera olika nivåer. Genom att 
kartlägga vanligt förekommande brandorsaker, drabbade målgrupper och utsatta 
områden är det möjligt att låta behovet styra vilka olika åtgärder som tillsammans 
bedöms ge rätt effekt.  

Flera aktiviteter vad gäller utbildning och nätverksträff har till följd av pandemin inte 
kunnat genomföras. Utvecklingsarbetet med strategin har ändå fortsatt under 
perioden. Styrande dokument för brandskydd i bostad och stärkt brandskydd för 
särskilt riskutsatta är framtagna. Ett stort arbete har varit att utarbeta 
informationsbudskap till olika kanaler. Information finns numera till hemsidan rsgbg.se 
och återkommande i sociala medier. Ett gemensamt informationsmaterial inom 
RäddsamVG är framtaget och kan delges personer som exempelvis varit inlagda på 
sjukhus.  

RSG har tillsammans med RäddsamVG samlat hela konceptet för stärkt brandskydd för 
särskilt riskutsatta på www.raddsamvg.com och genomfört tre informationsträffar för 
att presentera konceptet. Under hösten 2021 påbörjades ett nytt projekt för att 
underlätta implementeringen av konceptet i kommunerna. En ansökan om bidrag för 
det arbetet skickades till Brandforsk. Projektet heter: ”Mot en strategi för införande av 
individanpassat brandskydd - en förstudie av hinder och förslag på väg framåt” och 
ansökan beviljades.  

Ett samarbete är påbörjat med SFI-skolorna i våra medlemskommuner. Lärarna 
informeras och får ta del av ett material om brandsäkerhet i hemmet, vilket de kan 
använda i sin språkundervisning. Tre skolor i Göteborg, en skola i Kungsbacka och en 
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skola i Härryda har börjat använda materialet och agerar därmed vidareinformatörer. 
Nya samarbeten med SFI-skolor har pausats under året på grund av pandemin. 

Datainsamlingen, som RSG bidragit med till MSB-projektet Lärande från 
bostadsbränder är nu avslutat. Resultatet av forskningsprojektet presenteras av MSB 
under våren 2022. 

En aktivitet som uppskattas är då de drabbade får en återkoppling i närtid efter en 
brand. Både insatsen och konsekvenserna av händelsen diskuteras. Även information 
om brandskydd lämnas vid dessa träffar. Under året har styrkorna genomfört 
16 återkopplingar i samband med insatser. Återkopplingstillfällena bedöms ha ökat 
mottagarnas medvetenhet om vikten av ett bra brandskydd.  

Mer information om det riktade arbetet inom brandskydd i bostad gällande 
information, rådgivning och tillsyner finns under avsnitt 5.2. 

6. Intern styrning och kontroll 
På förbundsstyrelsens uppdrag skulle tre internkontroller genomföras under 2021. 
Dessa gällde ”Lärande från räddningsinsats”, ”Arkivering av handlingar gällande 
utförda brandskyddskontroller” samt ”Stöd till chefer och ledare för att fatta 
inköpsbeslut med minskad miljöpåverkan”. 

6.1 Lärande från räddningsinsats 
Enligt förbundsstyrelsens uppdrag har en internrevision genomförts avseende hur 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) hanterar lärande från räddningsinsats. 
Frågeställningarna var om det finns det en risk att RSG inte tar vara på erfarenheter 
från räddningsinsatser samt om förbättringsförslag och/eller rekommendationer från 
räddningsinsats värderas och används i utvecklingen av verksamheten. Granskningen 
gällde lärande vid vardagliga händelser efter insats. 

Internkontrollen genomfördes genom stickprovsgranskning av dokumentation samt 
intervjuer med RSG:s operativa ledningsorganisation, chefer och de administrativa 
handläggarna som hanterar händelserapporterna. Även teknisk personal samt annan 
berörd personal bidrog. Totalt intervjuades 18 personer. 

Resultatet av granskningen ger en samlad bild av att det finns en risk att RSG kan gå 
miste om erfarenheter eller ett lärande från räddningsinsats, men att viktiga och 
allvarliga erfarenhet och risker tas om hand av organisationen. Det finns en 
organisation för omhändertagande av lärande efter insats som värderar 
förbättringsförslag och som leder till utveckling av verksamheten. Granskningen visade 
dock på några hinder. Det gällde antalet involverade personer i processen, den stora 
mängden information från insatser samt utformningen av rapporteringsfliken. 

En framgångsfaktor för att ta hand om lärande och erfarenheter från räddningsinsatser 
identifierades, nämligen RSG:s nya schemaläggning för de operativa högre 
ledningsfunktionerna, så att de följer insatspersonalens schema. Det skapar 
förutsättningar för användandet av uppföljnings- och utvärderingsverktyg, så som AAR 
(After Action Review) som är ett verktyg för lärande som provats i RSG.  

Rekommendationer från granskningen är att fortsätta med planerat införande av AAR, 
att se över möjligheterna för RiB-personal att delta i AAR samt att undersöka 
möjligheten att utveckla utvärderingsfliken. 
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6.2 Arkivering av handlingar gällande utförda brandskyddskontroller  
En internkontroll har granskat om RSG uppfyller de lagkrav som finns för arkivering av 
handlingar gällande utförda brandskyddskontroller.  

Genom att undersöka hur handlingarna hanteras utifrån gällande, samt äldre 
dokumenthanteringsplan, hur arkivering sker och hur de arkiverade handlingar 
hanteras samt förvaras, så är slutsatsen efter denna internkontroll att handlingar 
gällande utförda brandskyddskontroller i vissa avseenden inte är regelrätt 
slutarkiverade.   

Granskningen har även visat att rutiner och riktlinjer gällande arkivering behöver tas 
fram av arkivfunktionen inom RSG. I och med att RSG:s arkivorganisation fastställdes i 
början av 2022 kommer detta ske under året. Därefter ansvarar Enheten för 
brandskyddskontroll administrativt (EBA) för att de arkiverade handlingarna gås 
igenom på nytt och slutarkiveras korrekt, vilket kan ske i samråd med RSG:s arkivarie.   

6.3 Stöd till chefer och ledare för att fatta inköpsbeslut med minskad 
miljöpåverkan  

Vidare skulle en internkontroll gällande miljö genomföras. Kontrollen skulle granska 
om det finns tillräckligt stöd för chefer och ledare inom RSG att fatta inköpsbeslut som 
leder till minskad miljöpåverkan från IT och möbler. 

Genom de förbundsövergripande grupperna Investering och Digitalisering lyfts frågan 
om inköpsbeslut från chefer och ledare och bredden av deltagare i dessa grupper 
säkerställer att kunskap finns i denna och liksom andra smala, men viktiga frågor. 

7. Forskning och utveckling 
I utvecklingen mot en modern räddningstjänstmyndighet behöver RSG vara samhälls- 
och riskorienterade i det förberedande, förebyggande såväl som i det händelsestyrda 
arbetet. RSG får också externa förfrågningar om medverkan i utveckling och forskning. 
Inom RSG finns det sedan tidigare en strategi för forsknings- och utvecklingsfrågor som 
under året reviderats.  

I samarbete med MSB har ett nationellt utvecklingscentrum med fokus på säkerhet på 
skadeplats startats, med placering vid RSG. En utvecklingsledare har anställts med 
uppdrag att identifiera och omhänderta de behov som finns kopplat till 
räddningstjänstens utmaningar. Inom ramen för centrat drivs ett arbetspaket för att 
klara ut behovet av robotik i händelse av, i första hand, brand i 
undermarksanläggningar. Efter omvärldsbevakning och studiebesök färdigställs en 
rapport som kommer att ligga till grund för tester av ett antal robotar. 

RSG har identifierat ett behov av ett innovativt arbetssätt, som genomsyrar hela 
organisationen. Ett sådant arbete är modellen AAR (After Action Review), som 
omhändertar de behov som uppdagas vid insats. 

8. Bilagor 
Bilaga 1 Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2021. 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

 
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 
 

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   

Arabiska 34%
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Persiska 7%
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 

 
  

Page 289 of 554



26 (36) 
 

Intern 

Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  

 

 

  

Page 295 of 554



32 (36) 
 

Intern 

Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
  

Page 316 of 554



 

Förbundsordning    4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Inledning 

Verksamheter finansierade av Samordningsförbundet Insjöriket 2021, registrerade i 

SUS under individinriktade insatser är Balder/ACTivera, Individsamverkansteamet (En 

väg in), Primus, Aktiv Lerum samt Härryda trädgårdar. Individsamverkansteamet har i 

texten förkortats till ”IST”. 

Uppgifterna är hämtade från SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). 

Samtliga förbundets finansierade insatser 
Förbundet finansierar individinriktade insatser och strukturövergripande insatser. De 

strukturövergripande insatser har under året bestått av kunskapsdialoger, Mentorskap, 

och Hälsoskolan i Mölndal. Under de strukturövergripande insatser redovisas även vissa 

av Primus deltagare då de under årets start redovisades under volyminsats utan 

personnummer. I de individinriktade insatserna ingår Balder/ACTivera, Primus, Aktiv 
Lerum samt Härryda trädgårdar (delfinansiering). 

Strukturövergripande insatser 

Under de strukturövergripande insatserna har 443 deltagare registrerats. 

I de tre kunskapsdialoger som förbundet anordnat under året har 301 deltagare 

noterats. Deltagarna består av handläggare och chefer från förbundets parter. Förbundet 

deltar även i Hälsoskolan i Mölndal ett antal tillfällen per termin. Under dess tillfällen 

har 27 deltagare registrerats. I projekt Mentorskap har 50 individer utbildats under året. 

Utöver detta har också 65 deltagare i Primus registrerats under de 

strukturövergripande insatserna.  
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Individinriktade insatser 

Remissinflöde 

Till Individsamverkansteamet och Balder/ACTivera krävs en remiss för att bli aktuell i 

insats. Remisserna kan vara initierade någon av förbundets parter alternativt av 

deltagarna själva. När remissen kommit till förbundet gås den igenom av ett remissteam 

som också kallar till ett introduktionssamtal tillsammans med remittent och deltagare. 

Efter det mötet görs en bedömning om det är Balder/ACTivera eller 

Individsamverkansteamet som individen är mest behjälpt utav. Under 2021 har det 

kommit 161 remisser till förbundet, 83 kvinnor och 78 män. Av dessa har 105 fördelats 

till Balder och 56 till individsamverkansteamet. Tabellen nedan visar remissinflöde 

fördelat per kommun och kön. 

 

 

Tabellen nedan visar inkomna remisser fördelade på remitterande part uppdelat på kön. 

Psykiatrin står får 29% av remisserna. VG-regionen (psykiatrin, habiliteringen och 

vårdcentralerna) står för 42% av remisserna. Försäkringskassan utgör 23 % och 

kommunerna (skola, arbetsmarknadsenheterna och stöd och försörjning) står för 19 % 

av remisserna. 12 % av remisserna är egenremisser. 
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Deltagarflöden 

Under perioden januari till och med december 2021 så har förbundet sammanlagt 

registrerat 269 deltagare i SUS varav 249 unika ärenden (152 kvinnor och 97 män) med 

personuppgifter i individinriktade insatser finansierade av Samordningsförbundet 

Insjöriket. 184 deltagare har tillkommit under året (105 kvinnor och 79 män), 172 har 

avslutats (105 kvinnor och 67 män) och 5 kvinnor och 4 män har registrerats anonymt. 

 

Antal deltagare per insats 

I Balder/ACTivera har 137 individer registrerats varav 67 kvinnor och 70 män. I IST har 

58 individer registrerats varav 49 kvinnor och 9 män. Aktiv Lerum har 33 registrerade 

individer (18 kvinnor och 15 män) varav alla tillhör Lerums kommun. I Primus har 22 

individer registrerats med personuppgifter (14 kvinnor och 8 män). Utöver dessa 22 

individer har Primus registrerat ytterligare 65 individer i volyminsats utan 

personuppgifter. I Härryda trädgårdar (som insjöriket delfinansierar men ej jobbar 

operativt i) har det registrerats 16 individer varav 13 kvinnor och tre män. 
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Antal deltagare per kommun 

Nedan i tabellen visas fördelningen av deltagare per kommun i de individinriktade 

insatserna.  Värt att notera är att det endast är deltagare skrivna i Lerums kommun som 
deltagit i Aktiv (33 st). 
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Åldersfördelning 

Tabellen nedan visar åldersfördelningen i de strukturövergripande insatserna. 

Medelåldern ligger runt 35 år. 

 

 

Utbildningsnivå 

Tabellen nedan visar utbildningsnivån på de deltagare som tagit del av förbundets 

individinriktade insatser under året. 32 % har angett grundskola som högsta avslutade 

utbildning. 40 % har slutfört gymnasiet och 19 % har gått på högskola i ett till tre år. 

Endast 6 deltagare av 269 saknar utbildning (0,02%). 

 

 

Antal månader i insats 

Tabellen nedan visar hur lång tid de 172 deltagare som avslutats under året har varit 

inskrivna i insats. Över hälften (54%) har avslutats inom 5 månader. Balder/ACT är den 

insats där deltagarna är inskrivna längst tid. 
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Antal månader i 
insats           

Insats 1 till 5 6 till 10 11 till 15 16 till 20 21 till 25 26 till 30 

Aktiv 28 3         

Balder/ACT 8 18 26 14 6   

IST 33 4 2 2   1 

Primus 18           

Härryda trädgårdar 6 2         

Summa 93 27 28 17 6 1 

 

Tid i offentlig försörjning 

Tabellen nedan visar hur länge deltagarna (162 kvinnor och 107 män) varit beroende av 

offentlig försörjning när de skrivits in i någon av förbundets finansierade insatser. 32 % 

har haft offentlig försörjning upp till tre år och 23 % upp till 6 år. 14 % har haft offentlig 

försörjning mellan 7-9 år eller längre. 14 % har inte haft offentlig försörjning innan 

insats.  

 

Försörjningsförändring 

Tabellerna nedan visar den försörjningsförändring som skett före och efter insats. Det är 

inga stora skillnader i försörjning före och efter insats vilket är en förklaring av den 

förändrade inriktningen som förbundet tagit, att ha mer prerehabiliterande och kortare 

insatser vars syfte är att få deltagarna i aktivitet. 

Tabellen nedan visar att kvinnors försörjningsstöd minskat något. Aktivitetsstödet och 
a-kassa har ökat något. 
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För männens del så har försörjningsstödet minskat i högre utsträckning än för 

kvinnorna. Men det är också fler män som har fått sjukpenning/rehabpenning och 

aktivitetsersättning än innan insats. 

 

Avslutningsanledning 

Tabellen nedan visar vad de 172 individer som avslutats under året har haft som 

sysselsättning vid avslutad insats. 64 % (68 kvinnor och 42 män) har avslutats mot 

fortsatt rehabilitering vilket innebär att deras arbetslivsrehabiliterande processen 

fortsätter hos någon utav de ordinarie myndigheterna. 20 % avslutas mot utskrivning 

vilket innebär att de arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. 14 % avslutas mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 

komma vidare i sin prerehabiliterande process. 
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Sysselsättning efter avslutad insats 

Tabellen nedan visar vilken typ av sysselsättning de 23 kvinnor och 12 män avslutats till 

som i SUS avslutats mot ”utskrivning”. Den blå stapeln visar sysselsättning före insats 

och den orangea, sysselsättning efter insats. Efter insats är det 30 individer som 

arbetande eller studerande på hel eller deltid (en ökning på 17 individer) varav 22 

arbetar och 8 studerar. 17 individer står som aktivt arbetssökande efter insats vilket är 

en ökning på 6 individer från innan insats. 
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Tabellen nedan visar sysselsättningsförändring för kvinnor 

Kvinnor       

Sysselsättningsgrupp 
Före 
insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 2 13 11 

Studier 6 7 1 

Aktivt arbetssökande 6 10 4 

Deltagare i arbete och/eller studier 8 20 12 

 

Tabellen nedan visar sysselsättningsförändring för män 

Män       

Sysselsättningsgrupp 
Före 
insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 5 9 4 

Studier 0 1 1 

Aktivt arbetssökande 5 7 2 

Deltagare i arbete och/eller studier 5 10 5 

Redovisning per kommun 
Nedan följer en redogörelse över de individinriktade insatserna kommunvis uppdelat på 

remissinflöde, avslutningsanledning, försörjningsförändring samt sysselsättning efter 
avslutad insats. 

Mölndal 
Remissinflöde 

45 remisser har inkommit från individer skrivna i Mölndals stad (23 kvinnor och 22 

män). Försäkringskassan står för 38 % av remisserna och Psykiatrin tillsammans med 

vårdcentralerna står för samma mängd. 16 % utgörs av egen remisser.  
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Avslutningsanledning 

68 individer skrivna i Mölndals stad har tagit del av förbundets finansierade insatser och 

37 har avslutats under året (23 kvinnor och 14 män). Av dessa 37 har 24 individer 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 8 individer har avslutats mot 

utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande). 5 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 
kunna ta till sig en prerehabiliterande insats. 

Tabellen nedan visar avslutningsanledningarna för de 37 individer skrivna i Mölndals 

stad som avslutas under året. 

 

Försörjningsförändring 

Nedan visas försörjningsförändringen för de 23 kvinnor skrivna i Mölndal som avslutats 

under året. Två kvinnor färre har aktivitetsersättning efter avslut, en mer har studiestöd 
eller studiemedel och en mer har uppgett ”ingen offentlig försörjning”. 
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Nedan visas försörjningsförändringen för de 17 män skrivna i Mölndal som avslutats 

under året. Försörjningsstödet har minskat något, sjukpenning/rehabpenning har ökat 
något. Aktivitetsstödet har ökat med en och aktivitetsersättningen har minskat med en. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats 
I tabellen nedan visas sysselsättning efter avslutad insats5 kvinnor och tre män har avslutats 

mot arbete, studier eller aktivt arbetssökande. En individ kan avslutas mot mer än en insats. De 

blå staplarna visar sysselsättning före insats och de orangea efter insats. 

 

Partille 

Remissinflöde 

Förbundet har tagit emot 22 remisser gällande individer skrivna i Partille kommun (10 

kvinnor och 12 män).  VG-regionen tillsammans med vårdcentralerna står för 27 % av 

remisserna, vilket även Försäkringskassan gör. Stöd och försörjning har initierat 23 % 

av remisserna. 
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Avslutningsanledning 

21 individer skrivna i Partille kommun har tagit del av förbundets finansierade insatser 

och 12 har avslutats under året (5 kvinnor och 7 män). Av dessa 12 individer har 7 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 2 individer har avslutats mot 

utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande). 3 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 

kunna ta till sig en prerehabiliterande insats. 

 

Försörjningsförändring 

Nedan visas försörjningsförändringen för de 5 kvinnor skrivna i Partille som avslutats 

under året. De blå staplarna visar före insats och de orangea visar efter insats. 
Sjukpenning/rehabpenning har ökat något och försörjningsstödet har minskat.  
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Nedan visas försörjningsförändringen för de 7 män skrivna i Partille som avslutats 
under året. De blå staplarna visar före insats och de orangea visar efter insats. 
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Sysselsättning efter avslutad insats 

Två kvinnor har avslutats till arbete. En av kvinnorna är också inskriven som aktivt 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

 

Bildkommentar: Ingen av de avslutade deltagarna hade en sysselsättning före insats.  

 

Härryda 

Remissinflöde 
39 Härrydabor har remitterats till förbundet, 21 kvinnor och 18 män. Nästan hälften av remisserna, 

49 %, är initierade av VG-regionen (psykiatrin och vårdcentralerna).  

 

Avslutningsanledning 

64 individer skrivna i Härryda kommun har tagit del av förbundets finansierade insatser 

och 44 har avslutats under året (33 kvinnor och 11 män). Av dessa 44 individer har 28 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 8 individer har avslutats mot 
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utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande).  6 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 

kunna ta till sig en prerehabiliterande insats.

 

Försörjningsförändring 

Tabellen nedan visar förändring i försörjning före och efter insats för kvinnor skrivna i 

Härryda kommun. De blå staplarna visar innan insats orangea efter insats. 

Aktivitetsstöd, studiestöd/studiemedel och A-kassa har ökat medan försörjningsstödet 

har minskat. Det är också några fler som uppger ingen offentlig försörjning eller ingen 
offentlig försörjning vid avslut. 
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Tabellen nedan visar förändring i försörjning före och efter insats för män skrivna i 

Härryda kommun. De blå staplarna visar innan insats och orangea efter insats. Även för 

männen så har försörjningsstödet minskat. Aktivitetsersättningen har ökat och även de 

som uppger ingen offentlig försörjning efter avslutad insats. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats 

7 kvinnor och 1 man har avslutats till arbete eller studier. Tabellen nedan visar 

sysselsättning före och efter insats. Efter insats är det 4 fler som är i arbete än innan 
insats och två fler som studerar än innan insats. 

 

Lerum  

Remissinflöde 

23 Lerumsbor har remitterats till förbundet varav 12 kvinnor och 11 män. 43 % av 

remisserna är initierade av VG-regionen (psykiatrin och vårdcentralerna).  
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Avslutningsanledning 

73 individer skrivna i Lerums kommun har tagit del av förbundets finansierade insatser 

och 56 har avslutats under året (31 kvinnor och 25 män). Av dessa 56 individer har 39 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 10 individer har avslutats mot 

utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande). 7 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 

kunna ta till sig en prerehabiliterande insats.
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Försörjningsförändring 

Tabellen nedan visar att det inte skett någon försörjningsförändring för kvinnor före och 

efter insats. 

 

Tabellen nedan visar försörjningsförändring före och efter insats för män som tagit del 

av förbundet finansierade insatser. Man kan se att aktivitetsersättningen och 

försörjningsstödet har minskat något. Sjukpenning/rehabpenning har ökat med en 

individ och ”ingen offentlig försörjning” har ökat med två. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats 

6 kvinnor och 4 män har avslutats mot arbete och/eller arbetssökande. Tabellen nedan 

visar att 9 individer har avslutats mot arbete vilket är 5 fler än vid start av insats. En mer 
är inskriven som aktivt arbetssökande vid avslutad insats än vid start av insats. 
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Alingsås 

Remissinflöde 

32 Alingsåsbor har remitterats till förbundet under året, 18 kvinnor och 14 män. Den 

största andelen kommer från kommunen som står för 34 % av remisserna (stöd och 

försörjning och Arbetsmarknadsenheten). Därefter kommer Försäkringskassan och VG-

regionen.  

 

Avslutningsanledning 

38 individer skrivna i Alingsås kommun har tagit del av förbundets finansierade insatser 

och 20 har avslutats under året (13 kvinnor och 7 män). Av dessa 20 individer har 10 

avslutats mot fortsatt rehabilitering och fortsätter därmed sin arbetslivsrehabiliterande 

process hos någon av de ordinarie myndigheterna. 6 individer har avslutats mot 

utskrivning (arbete, studier eller aktivt arbetssökande). 3 individer har avslutats mot 

sjukdom vilket innebär att de inte har den fysiska eller psykiska hälsa som krävs för att 
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kunna ta till sig en prerehabiliterande insats.

 

Försörjningsförändring 

Tabellen visar försörjningsförändring för kvinnor före och efter insats. Man kan se att 

fler kvinnor fått aktivitetsstöd efter insats än vid start. Sjukpenning/rehabpenning har 
minskat med en individ och aktivitetsersättningen och också minskat med en. 
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Försörjningsförändring för männen före och efter insats ses i tabellen nedan och visar 

att aktivitetsersättning och a-kassa har ökat och att försörjningsstödet minskat till 
hälften. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats 

3 kvinnor och 3 män har avslutats mot arbete, studier eller aktivt arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen. Enligt tabellen så är 3 i arbete och 2 i studier samt 4 aktivt 

arbetssökande vilket innebär att vissa arbetar och studerar på deltid och samtidigt är 

inskrivna som arbetssökande på deltid.
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Insjöriket, org. nr 222000-2071 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 
Fullmäktige i Västra Götalandsregionen 
Fullmäktige i Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås kommun 

 
 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Insjöriket för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi 
ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet Insjöriket för år 2021. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Insjörikets samordningsförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 
 

25 mars 2022 
 
 
 
 

Birgitta Eriksson 
Förtroendevald revisor 
Västra Götalandsregionen och kommunerna 

 
 
 
 

Lisa Tenggren 
Auktoriserad revisor 
KPMG AB 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

 
 

Bilagor: 

De sakkunnigas rapport 
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Withdrawing your consent 
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change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 
electronically is described below. 

 
 

Consequences of changing your mind 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets valda revisorer granskat om resultaten för god 

ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som förbundet fastställt i 

verksamhetsplanen. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 

2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med målsättningarna.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med beslutade mål avseende god 
ekonomisk hushållning?  

Samordningsförbundet Insjörikets styrelse har i november 2020 fattat ett beslut om 

budget för verksamhetsåret 2021. Budgetens fördelning har en tydlig förankring i den 

aktuella verksamhetsplanen där prioriterade målgrupp och inriktning för verksamheter 

definieras.  

Styrelsen har inte satt några kvantitativa resultatmål specifikt kopplade till begreppet 

god ekonomisk hushållning för verksamheten. Detta är ett medvetet val då det befaras 

att en kvantitativ målsättning kan medföra att det sker selektering bland de som tas in i 

verksamheten, vilket fullständigt motverkar lagstiftningens syfte. Det som är det 

övergripande målet är att verksamheter finansierade av förbundet skall bidra till bättre 

samverkan mellan parterna och att de individer som deltar i förbundets insatser skall 

göra en stegförflyttning närmare egen försörjning eller hamna rätt i välfärden. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de målsättningar som angivits i verksamhetsplanen för 2021. 

Avvikelser, tex till följd av pandemin, analyseras och redogörs för i tillräcklig omfattning. 

Den ekonomiska målsättningen är att förbundet skall ha budget och utfall i balans utan 

ökning upp eget kapital. Den ekonomiska bufferten skall minskas över tid. Pandemin har 

medfört att vissa kostnader har minskat varvid överskott redovisas.  

Formellt sett har mål kopplade till god ekonomisk hushållning (verksamhetsmässiga och 

ekonomiska) inte fastställts av styrelsen.  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål som fastställts. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till respektive medlem inför behandlingen av årsredovisningen.  

Förbundsstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål som beslutats för år 2021.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som gäller för verksamheten? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 

● Lag om finansiell samordning av rehabliteringsinsatser 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsstyrelsen 2022-03-18, 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Samordningsförbundet Insjörikets styrelse har i november 2020 fattat ett beslut om 

budget för verksamhetsåret 2021. Budgetens fördelning har en tydlig förankring i den 

aktuella verksamhetsplanen där prioriterade målgrupp och inriktning för verksamheter 

definieras.  

Styrelsen har inte satt några kvantitativa resultatmål för verksamheten. Detta är ett 

medvetet val då det befaras att en kvantitativ målsättning kan medföra att det sker 

selektering bland de som tas in i verksamheten, vilket fullständigt motverkar 

lagstiftningens syfte. Det som är det övergripande målet är att verksamheter 

finansierade av förbundet skall bidra till bättre samverkan mellan parterna och att de 

individer som deltar i förbundets insatser skall göra en stegförflyttning närmare egen 

försörjning eller hamna rätt i välfärden. 

Uppföljning av de mål som angivits i verksamhetensplanen för 2021 sker i särskilt 

avsnitt i förvaltningsberättelsen. Uppföljningen omfattar både kvantitativa mått och 

kvalitativa bedömningar avseende måluppfyllelse. En övergripande redogörelse finns 

vilken kompletteras med en specifik redovisning per insats.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de målsättningar som angivits i verksamhetsplanen för 2021. 

Avvikelser, tex till följd av pandemin, analyseras och redogörs för i tillräcklig omfattning. 

Den ekonomiska målsättningen är att förbundet skall ha budget och utfall i balans utan 

ökning upp eget kapital. Den ekonomiska bufferten skall minskas över tid. Pandemin har 

medfört att vissa kostnader har minskat varvid överskott redovisas.  

Formellt sett har mål kopplade till god ekonomisk hushållning (verksamhetsmässiga och 

ekonomiska) inte fastställts av styrelsen.  
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål som fastställts för 
verksamheten? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja 
Ett överskott redovisas – dock 
större än planerat till följd av 
pandemin.  

 

Verksamhetsmål Ja  
Verksamheten bedöms ha 
bedrivits i enlighet med 
målsättningarna i 
verksamhetsplan 2021.  
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2022-02-14 

 

 

 

Fredrik Carlsson      

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Samordningsförbundet Insjöriket enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår enligt avtal med 
förbundet. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Naturavdelning 
Helena Bager 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

Bildande av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse i 
Härryda kommun och Mölndals stad 

Innehåll 
Uppgifter om naturreservatet 

Beslut om bildande m.m. 

Syftet med naturreservatet 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Beslut om föreskrifter 

Ärendets handläggning 

Länsstyrelsens bedömning och motivering 

Upplysningar 

Ersättningstalan 

Kungörelse 

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut 

Bilagor 
Bilaga 1A. Beslutskarta 

Bilaga 1B. Beslutskarta för föreskrift A7 och A8 (skogsbruk) 

Bilaga 1C. Beslutskarta för föreskrift C6 (eldning) och C8 (cykling), A4 
(båtuppläggning), A15 (underhåll av befintlig markväg/stig) 

Bilaga 1D. Järnvägsutredning, korridorer för ytläge 

Bilaga 2. Översiktskarta 

Bilaga 3. Skötselplan 

Bilaga 4. Inkomna yttranden under remiss 17 juni – 8 oktober 2020 
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Bilaga 5. Inkomna yttranden under remiss dec 2018 - mars 2019 

Bilaga 6. Sakägarförteckning 

Bilaga 7. Sändlista 
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Uppgifter om naturreservatet 
Namn: Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse 

NVR ID: 2005509 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Härryda och Mölndal 

Ungefärlig mittpunkt: N 6391523, E 325541 SWEREF99 

Lägesbeskrivning: Ca 3 km sydväst om tätorten Mölnlycke och ca 5 
km sydost om Mölndals stad. 

Fastigheter och ägare: Enligt sakägarförteckning (bilaga 6) 

Nyttjanderättsinnehavare: Enligt sakägarförteckning (bilaga 6) 

Areal (ha): 472 ha, varav vatten 54 ha 

Förvaltare: Västkuststiftelsen 

Naturgeografisk region: Södra Västergötlands sprickdalsområde 

 

Page 402 of 554



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
BESLUT 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2022-03-30 511-14697-2012 4(17) 

 

Beslut om bildande m.m. 
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1A som 
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.  

Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen. 

Namnet ska vara Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet.  

I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan för naturreservatets långsiktiga 
vård.  

Länsstyrelsen utser Västkuststiftelsen som förvaltare av naturreservatet. Beslutet är 
fattat med stöd av 21 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att  
  
• Bevara och utveckla ett större storstadsnära naturområde av stor betydelse för 

rekreation och friluftsliv. 
 

• Bevara en för regionen ovanlig sjötyp (näringsrik slättsjö), med höga 
ornitologiska värden. Sjön har en viktig funktion som rast- och häckningslokal 
för ett stort antal fågelarter, varav flera hotade arter.  

 
• Bevara våtmarksområdet vid Rambo mosse, som är en relativt orörd myr med 

höga ornitologiska och botaniska värden. 
 

• Bevara biologisk mångfald och hotade arter knutna till värdefulla livsmiljöer 
som ädellövskog, lövsumpskog, myrmosaiker med hällmarker samt strukturer 
som död ved, grova träd, hålträd och bryn. 

 
• Främja nattskärrans livsmiljöer vilket även gynnar flera andra arter. 

 
 

Syftet ska uppnås genom att   

• Hela området skyddas mot exploatering.  
 
• Anordningar för friluftslivet iordningställs och underhålls. 

 
• Sjön och samtliga våtmarker inom reservatet så långt som möjligt skyddas mot 

utdikning och andra åtgärder som negativt påverkar områdets hydrologi. 
 
• Hela området så långt som möjligt skyddas från åtgärder och verksamheter 

som negativt påverkar fågellivet. 
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• Delar av skogen inom reservatet skyddas mot produktivt skogsbruk (bilaga 

1B), naturvårdsinriktad skötsel bedrivs i vissa delar. 
 

• Restaurering i delar av området för att stärka nattskärrans livsmiljöer. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Hårssjön-Rambo mosse har en variationsrik sammansättning av miljöer med bland 
annat ädellövskog, strand- och sumpskogar och myrmosaik. På de magra höjderna 
dominerar tall- och ekskog medan skogen i branterna består av naturskogsartad 
blandskog. Hårssjön är en näringsrik slättsjö som är viktig för ett stort antal 
fågelarter som häckar och rastar i sjön och dess närområde. Ett trettiotal av dem är 
rödlistade arter. Rambo mosse är ett stort värdefullt myrkomplex som domineras av 
en stor, öppen, orörd och svagt välvd mosse med välutvecklade höljor och tuvor 
samt randkärr. Hällmarksskogen som finns runt Rambo mosse är områdets mest 
framträdande naturtyp. Naturvärdena är knutna till öppna och halvöppna myr- hed- 
och hälltallskogsmiljöer där bland annat hasselsnok och nattskärra trivs. 
Nattskärran har här en av sina tätare populationer i landet. 
 
Variationen av miljöer som området erbjuder gör att det är välutnyttjat när det 
gäller en rad olika friluftsaktiviteter. Fågelskådning, vandring, orientering, ridning 
och cykling är några populära aktiviteter. Det finns en scoutstuga i området med en 
förening som är mycket aktiv. Området kring Rambo mosse ger en känsla av 
vildmark och orördhet fast man befinner sig nära tätort. Det är en plats för 
återhämtning. Reservatets höga natur- och friluftsvärden motiverar att hela området 
ges ett långsiktigt skydd, eftersom exploatering och utbyggnad av de intilliggande 
tätorterna bedöms utgöra ett hot framöver, allt eftersom Göteborg med 
kranskommuner växer. Området ingår som en viktig och betydande del i en av de 
gröna kilar som finns utpekade inom Göteborgsregionen (GR) som sträcker sig 
ända in i Göteborgs stadskärna.  
 
För att områdets värden ska kunna bevaras och utvecklas behövs viss skötsel. 
Reservatsbildning underlättar genomförandet av naturvårdsinriktad skötsel och 
möjligheten att iordningställa anordningar för friluftslivet.  
 
Området är utpekat som lämpligt för reservatsbildning i rapporten Den tätortsnära 
naturen i Göteborgsregionen- Program för skydd av tätortsnära naturområden i 
Göteborgsregionen (Länsstyrelsen, 2003). I den redovisas ett antal områden i 
Göteborgsregionen som bör ges ett långsiktigt skydd genom 
naturreservatsbildning. Rapporten är ett resultat av att regeringen år 2002 beslutade 
att ge länsstyrelserna i de tre storstadslänen uppgiften att i samarbete med berörda 
kommuner ta fram varsitt program för hur de ur friluftslivs- och 
naturvårdssynpunkt mest värdefulla områdena kunde ges varaktigt skydd och 
förvaltning. Bakgrunden till uppdraget finns bl.a. beskriven i skrivelsen En samlad 
naturvårdspolitik som regeringen överlämnade till riksdagen 2002. I denna 
framhåller regeringen att det starka exploateringstrycket i framförallt 
storstadsregionerna gör att de för friluftsliv och naturvård viktigaste mark- och 
vattenområdena bör ges ett starkt och långsiktigt skydd, främst som naturreservat. 
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Beslut om föreskrifter 
Länsstyrelsen beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet. Beslutet 
är fattat med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 

A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden (7 kap. 5 § miljöbalken) 

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande: 

1. Uppföra byggnad, anläggning eller anordning. Bestämmelser om fågeltorn 
finns i föreskrift A12. 

2. Anlägga brygga.  

3. Anlägga stängsel eller hägnad annat än för betesdjur. 

4. Utföra fyllning, tippning eller anordna upplag annat än på åkermark. 
Båtuppläggning är tillåten på plats markerad på karta bilaga 1C. 

5. Spränga, borra, gräva, schakta, påla eller bedriva täkt av något slag, gäller 
även husbehovstäkt. 

6. Utföra åtgärd som påverkar områdets hydrologiska förhållanden, till 
exempel dika, dämma, avleda eller valla in.  

7. Avverka träd, röja, gallra, så eller plantera skog eller utföra annan 
skogsbruksåtgärd. Gäller inte inom områden markerat på karta i bilaga 
1B.* 

8. Ta bort, flytta eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, 
oavsett om de står upp eller ligger ner. Gäller inte inom områden markerat 
på karta i bilaga 1B. Gäller inte träd som fallit eller riskerar att falla över 
tomtmark, betes- eller jordbruksmark, vägar eller stigar. Trädet ska lämnas 
som död ved inne i reservatet. * 

9. Anlägga väg eller parkeringsplats. * 

10. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalk eller gödsel 
annat än på åkermark. 

Föreskrifterna enligt A1-A10 gäller inte åtgärder som kräver tillstånd enligt 
föreskrifterna A11-A16. 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att göra följande: 
 

11. Utföra arkeologiska utgrävningar i Tulebo mosse i samband med 
undersökningar kring Tuleboborgen. 

12. Anlägga stig och gång-, cykel- eller ridstigar samt fågeltorn. 

13. Gräva ner befintliga luftledningar. * 
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14. Anlägga ledningar i mark, vatten och luft samt gräva ner anläggningar för 

el, telefoni, data, fiber, vatten, avlopp och liknande. * 

15. Utföra förbättringsåtgärder på befintliga stigar/markvägar markerade på 
karta i bilaga 1C, om det innebär åtgärder som kan skada naturmiljön, till 
exempel breddning av stigen/vägen, ny sträckning av vägen, asfaltering, 
sprängning, dikning, eller liknande. Normalt underhåll av markväg är 
tillåtet.  

16. Bekämpa invasiva främmande arter med metoder som är förbjudna enligt 
föreskrifterna A1-A10. 

Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall: 

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B. 

• Utan hinder av föreskrifterna får förberedelser och undersökningar inför 
planerad underjordisk järnväg med tillhörande anläggningar och 
anordningar utföras. Förberedelser och undersökningar samt anläggningar 
och anordningar kan förekomma både ovan och under mark i hela 
naturreservatet. 

• Utan hinder av föreskrifterna får byggnation, underhåll och drift av 
planerad underjordisk järnväg med tillhörande anläggningar och 
anordningar utföras i hela naturreservatet. Anläggningar och anordningar 
kan förekomma både ovan och under mark. 

• Utan hinder av föreskrifterna får förberedelser och undersökningar, 
byggnation, underhåll och drift av planerad järnväg med tillhörande 
anläggningar och anordningar utföras inom markerade korridorer för ytläge 
som visas i bilaga 1D.  

• Bilaga 1B visar vilka fastigheter som är undantagna från föreskrift A7 och 
A8. Inom dessa fastigheter får skogsbruk bedrivas, fastighetsägaren 
ansvarar själv för skötsel av skog på sin mark. Detta gäller följande 
fastigheter: Inom Härryda kommun: Hårskeröd 1:2, 1:4, S:2, S:3, S:6, S:7 
Kullbäckstorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:9. Inom Mölndals stad: Forsåker 1:165, 
1:188, Kikås 1:80, 1:154, Sandbäck 1:46, 1:49, 1:54, 1:60, 1:77, 1:96, 
1:101, 1:110, Tulebo 1:81, 2:19, 1:10, S:15, S:17, S:19, S:20, S:21 Hultet 
1:2, Livered S:3.  

• Utan hinder av föreskrifterna får fastigheter där markägaren förvaltar sin 
skog själv (bilaga 1B) ordna tillfälliga drivningsgator på sina fastigheter i 
samband med avverkning. Om markskador uppstår ska de repareras. 
Uppbyggda, grusade, stenade, asfalterade vägar är inte tillåtet. Markvägar 
ska läggas så att stigar för friluftslivet inte påverkas.* 

• Om Härryda kommun och Mölndals stad vill anlägga enklare 
friluftsanordningar som till exempel fågeltorn, stigar, vindskydd och 
eldstäder på kommunalt ägda fastigheter. Hänsyn ska tas till den 
störningskänsliga nattskärran. Kommunerna ansvarar för förvaltning av 
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sina egna friluftsanordningar. Anordningar inom strandskydd kan komma 
att behöva strandskyddsdispens * 

• Vid drift och underhåll av befintliga ridstigar (bilaga 3C), kommunerna 
sköter själva sina ridstigar. 

• Vid uppförande av älgtorn, gömsle eller liknande konstruktion för jakt. Vid 
underhåll av befintliga siktgator är det tillåtet att röja träd och buskar med 
en stamdiameter mindre än 10 cm.  

• Vid reparation, underhåll, trädsäkring och ombyggnad av befintliga 
luftledningar.  

• Vid reparation och underhåll av befintliga vägar, VA-anläggningar, 
ledningar, rör, diken och dräneringar.  

• Vid underhåll eller reparation av befintliga bryggor som har tillkommit i 
laga ordning är det tillåtet att borra, påla, anordna tillfälliga upplag samt 
röja sly- och buskar i direkt anslutning till bryggan. Badplatsen på östra 
sidan av Hårssjön förvaltas av Hårskereds vägsamfällighet. Se karta i 
bilaga 1C, båtuppläggningsplats. 

• Fastighetsägaren till Sandbäck 1:110 får anlägga ett vindskydd och en 
eldstad på sin fastighet. Anläggningarna underhålls av fastighetsägaren. 

Annan lagstiftning gäller som vanligt. Se avsnittet Upplysningar. 

* Föreskrifterna A7-9, A13-14 förklaras och förtydligas under rubriken motivering 
till beslutet. 

B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken) 

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att:  

17. Naturreservatets gränser märks ut i terrängen  

18. Parkeringsplatser anläggs och underhålls, informationsskyltar sätts upp. 

19. Friluftsanordningar såsom fågeltorn, vandringsled med tillhörande 
anordningar t.ex. spänger och stängselgenomgångar, eldstäder, rastplatser, 
vindskydd etc. anläggs och underhålls. 

20. Gallring, röjning, slåtter, betesdrift, naturvårdsbränning, avskalning av 
förna, ringbarkning av lövträd, dämmning/igenläggning av dike (efter 
hydrologisk undersökning), vassbekämpning, eller liknande 
skötselåtgärder utförs inom områden där skogsbruk inte tillåts, se bilaga 
1B. 

21. Undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 
vattenförhållanden utförs. 

22. Åtgärder utförs i syfte att motverka skador som orsakas av invasiva 
främmande arter. 
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C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet 

samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § miljöbalken) 

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande: 

23. Flytta, ta bort eller på annat sätt skada döda träd och buskar, oavsett om de 
står upp eller ligger ner. 

24. Utplantera växt-eller djurart annat än då utplantering sker på uppdrag av 
Länsstyrelsen i restaureringssyfte. 

25. Ställa upp husvagn eller husbil över natt. 

26. Framföra motorbåt förutom båt driven av elmotor.* 

27. Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel 
av betesdjur eller jakt.  

28. Elda på andra platser än i de eldstäder som är iordningställda och anvisade, 
se bilaga 1C. Förbudet gäller inte medhavda grillar, gasol- och spritkök 
eller liknande.  

29. Rida utanför vägar och stigar. 

30. Cykla, eller utföra annan fysisk aktivitet såsom mossfotboll eller fysträning 
som skadar vegetationen eller stör fågel- och djurlivet på Rambo mosse 
och Hårskeröds mosse enligt karta bilaga 1C. * 

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

31. Anordna läger, tävlingar och andra arrangemang med fler än 200 
deltagare.* 

Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall: 

• Utan hinder av föreskrifterna får förberedelser och undersökningar inför 
planerad underjordisk järnväg med tillhörande anläggningar och 
anordningar utföras. Förberedelser och undersökningar samt anläggningar 
och anordningar kan förekomma både ovan och under mark i hela 
naturreservatet. 

• Utan hinder av föreskrifterna får byggnation, underhåll och drift av 
planerad underjordisk järnväg med tillhörande anläggningar och 
anordningar utföras i hela naturreservatet. Anläggningar och anordningar 
kan förekomma både ovan och under mark. 

• Utan hinder av föreskrifterna får förberedelser och undersökningar, 
byggnation, underhåll och drift av planerad järnväg med tillhörande 
anläggningar och anordningar utföras inom markerade korridorer för ytläge 
som visas i bilaga 1D.  

• Utan hinder av föreskrift C6 får fastighetsägaren till fastigheten Sandbäck 
1:110 anlägga en eldstad på sin fastighet (se undantag i A-föreskrifterna), 
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eldningsförbud gäller inte den eldstad de anlägger. Detsamma gäller 
eventuella eldstäder som kommunerna anlägger på sin mark (se undantag i 
A-föreskrifterna). 

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för 
att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B.  

• När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför 
naturinventeringar eller restaurering av naturvärden. Vilka även kan 
innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte.  

* Föreskrifterna C4, 8-9 förklaras och förtydligas under rubriken motivering till 
beslutet. 

Ärendets handläggning  
Regeringen gav 2002 Länsstyrelsen i uppdrag att i ett program för tätortsnära 
naturområden peka ut värdefulla natur- och friluftsområden som behöver få ett 
långsiktigt skydd. Programmet antogs 2003 (Länsstyrelsens rapport 2003:53). 
Hårssjön- Rambo mosse är ett av de utpekade områdena. Regeringen har i 
regleringsbrev gett Länsstyrelsen i uppdrag att genomföra skyddet enligt 
programmet.  
 
Länsstyrelsen påbörjade reservatsbildningsarbetet 2006 genom att informera 
berörda markägare och kommunerna om naturreservatsplanerna, arbetet kom 
ganska långt. Efter diskussioner kom man fram till att se över gränserna till det 
blivande reservatet och arbetet pausades för att Länsstyrelsen beställde en 
inventering. Inventeringen visade på höga naturvärden och därmed att området 
borde bli större. 2013 påbörjades reservatsbildningsarbetet på nytt med förslag på 
nya gränser. Dialog om gränser, föreskrifter och skötselplan har förts under hand 
med berörda markägare, kommunerna samt myndigheter och föreningar.  
 
Dialog med kommunerna. Under de år som ärendet pågått har länsstyrelsen haft en 
löpande dialog med kommunernas tjänstemän och politiker. I första remissen 2018 
- 2019 (se bilaga 5) svarade både Härryda kommun och Mölndals stad att de är 
angelägna om att länsstyrelsen avvaktar med beslutet om naturreservatet tills 
Götalandsbanans placering är färdigutredd, när detta är ordnat ställer de sig 
positiva till naturreservatet. Beslutets föreskrifter är inget hinder för 
järnvägsbyggnad i hela reservatet, så den frågan anser länsstyrelsen vara 
tillgodosedd. Efter den första remissen har dialogen med kommunerna påverkats av 
förändringen av Naturvårdsverkets policy angående ersättning till kommuner vid 
naturreservatsbildning. Tidigare har kommunerna blivit erbjudna 100% 
intrångsersättning, men efter förändring i policyn godkänner Naturvårdsverket max 
50% ersättning till kommunerna även då staten bildar reservaten, vilket 
kommunerna tycker är för lite. Med hänsyn till detta har länsstyrelsen efter 
ytterligare dialog med kommunerna frångått skogsskydd på den kommunala 
marken (ingen ersättning har betalats ut). Länsstyrelsen ger istället kommunerna 
ansvaret för skogen på sin mark. I remissen 2020 svarade Härryda kommun att de 
avstyrker bildandet av naturreservatet. Mölndals stad svarade att de avstyrker 
bildandet av naturreservatet till dess att Götalandsbanans sträckning är fastlagd och 
beslutad (bilaga 4).  
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Föreläggande och remiss 2018. I december 2018 förelades berörda mark- och 
sakägare enligt 24 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att 
yttra sig över förslag till beslut med föreskrifter och skötselplan. Förslaget till 
naturreservat remitterades samtidigt till en rad olika instanser. Ett antal 
intresseorganisationer fick dessutom förslaget för kännedom och eventuellt 
yttrande. Ett flertal yttranden lämnades in. Samtliga inkomna yttranden samt 
Länsstyrelsens svar finns i bilaga 5. Länsstyrelsen har gått igenom samtliga 
yttranden och försökt tillgodose konkreta synpunkter och önskemål så långt som 
möjligt, utan att syftet med naturreservatet motverkas. 

Föreläggande och remiss 2020. Efter dialog med Härryda kommun och Mölndals 
stad, som grundat sig i remissvaren från kommunerna 2018, togs ett nytt förslag till 
beslut fram. Härryda kommun och Mölndals stad har efter remissen 2018 sagt sig 
vilja ansvara för skötseln av den kommunägda skogen. Länsstyrelsen har 
tillgodosett kommunernas önskemål. Skogsbruk förbjuds därför inte på 
kommunernas fastigheter, utan kommunerna har fortsatt ansvar för 
skötseln/förvaltningen av sin skog. De privata fastighetsägare som inte tecknat 
avtal om intrångsersättning innan våren 2020 har således också fått välja om de 
själva vill ansvara för skötseln av sin skog (därmed utgår ingen ersättning). Bilaga 
1B visar på vilka fastigheter skogsbruk får bedrivas. I juni 2020 förelades berörda 
mark- och sakägare enligt 24 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. att yttra sig över ett omarbetat förslag till beslut med föreskrifter och 
skötselplan. Förslaget till naturreservat remitterades samtidigt till Härryda 
kommun, Mölndals stad, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, Naturvårdsverket 
och Skogsstyrelsen. Naturskyddsföreningen i Härryda, Mölndals 
naturskyddsförening, Västkuststiftelsen, LRF, Trafikverket, Mölndals scoutkår, 
Mölndals stadsmuseum, Göteborgs Ornitologiska Förening, Orienteringsklubben 
Hercules, Göteborgs stigcyklister, Göteborgs Cykelförbund, Annas ridcenter, 
Mölnlyckes ryttarsällskap och Mölndals ridklubb har fått förslaget för kännedom 
och eventuellt yttrande. Ett flertal yttranden lämnades in. Samtliga inkomna 
yttranden samt Länsstyrelsens svar finns i bilaga 4. Länsstyrelsen har gått igenom 
samtliga yttranden och försökt tillgodose konkreta synpunkter och önskemål så 
långt som möjligt, utan att syftet med naturreservatet motverkas. 

Länsstyrelsens bedömning och motivering 

Beskrivning av naturreservatet 

Hårssjön är en extremt grund sjö och är en av få typiska fågelsjöar i länets västra 
delar. Sjön är av slättlandskaraktär, vilket är ovanligt i regionen. Stora 
bladvassbälten längs stränderna i kombination med öppna vattenspeglar, ett 
medeldjup på bara 1,3 meter och en rik produktion av fröer och bottenlevande 
smådjur, gör sjön gynnsam för ett stort antal fågelarter. I reservatet häckar och 
rastar drygt 180 arter varav ett trettiotal är rödlistade. Även sjöns omgivningar 
gynnar ett rikt fågelliv, genom en mosaik av våtmarker, sumpskog, äldre lövskog 
och strandängar. Det finns gott om död ved i den gamla skogen runt sjön, både 
torrakor och lågor, vilket gynnar såväl fåglar som insekter, lavar, mossor och 
svampar. Delar av skogen har lång kontinuitet och är i stort sett opåverkad av 
skogsbruk. Sjön och dess omgivningar är ett populärt besöksmål för 
fågelintresserade. 
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Rambo mosse, som ligger i reservatets nordvästra del, är ett relativt stort, öppet och 
orört myrkomplex bestående av mossar, kärr, myrgölar, sumpskog och en större 
hällmarksö. Mossen omges av småkuperade hällmarker glest bevuxna med björk 
och tall. På en bergsknalle intill mossen förekommer klockgentiana och eventuellt 
även alkonblåvinge, två starkt hotade arter. Mossen hyser ett rikt fågelliv, här 
häckar bland annat, en för regionen och landet, mycket stor population av 
nattskärra. Nattskärran är störningskänslig och är beroende av stort ostört habitat. 
Området används som studieobjekt för skolor och Göteborgs universitet.  
 
I Tulebo mosse strax söder om sjön, finns resterna av den s k Tuleboborgen, en 
fornborg av trä som varit i bruk ca 300 - 1200 e Kr. Det är den enda träfornborgen 
som har hittats i Skandinavien. Borgen kan ha använts som försvarsanläggning 
eller möjligen som offerplats eller handelsstation. Borgen låg troligen på en torvö 
omgiven av sank och sumpig mark med en kraftig kavelbro som förbindelse till 
närmaste fastmark. Utgrävningar har ägt rum vid ett flertal tillfällen sedan första 
fyndet hittades 1918.  
 
En mer utförlig beskrivning av området lämnas i skötselplanen. 

Motivering av beslutet 

Med sitt läge nära Göteborg, Mölndal och Mölnlycke är Hårssjön- Rambo mosse 
ett viktigt tätortsnära naturområde både för dess naturvärden men framförallt för 
friluftslivet. Naturreservatet ligger i en expansiv del av länet, med hög exploatering 
och alltfler boende i tätorterna. Betydelsen av oexploaterade områden för boende 
och friluftsliv är stor. Naturen är en plats för återhämtning, motverkar stress och är 
viktig för folkhälsan. Området är stort och ger en känsla av vildmark fastän man är 
så nära storstaden Göteborg. Variationen av naturmiljöer inom området gör det 
attraktivt för olika friluftsaktiviteter. Det går att ta sig vidare på stigar till både 
Gunnebo och Rådasjön i norr och Finnsjön i sydost.  

Området i sin helhet med sjön, sumpskog, våtmarker och hällmarker är viktigt för 
framförallt ett stort antal fågelarter. 

Genom att skydda området som naturreservat säkerställs en långsiktig och 
ändamålsenlig skötsel, då staten har möjlighet att påverka/överta skötseln om inte 
markägare, arrendatorer och djurägare kan eller vill sköta markerna.  

Naturreservatets föreskrifter är utformade så att syftet med naturreservatet ska 
uppnås. Nedan följer kommentarer och förtydliganden till några av föreskrifterna 
(markerade med * under A, B och C). 

Föreskrifter A7-8, gällande skogsbruk:  Länsstyrelsen har bedömt att syftet med 
naturreservatet uppfylls trots att all skog inte skyddas. Länsstyrelsen bedömer att 
det viktigaste är att naturområdet skyddas mot exploatering så att det finns kvar för 
rekreation och friluftsliv. De höga värdena vid fågelsjön kommer fortsatt vara 
orörda samt delar av våtmarker och skog. Initiativet till denna uppdelning av 
skogen kommer från kommunerna och Länsstyrelsen bedömer att kommunerna har 
kunskap, resurser och ambition att sköta skogen på ett naturvårds-/friluftsanpassat 
sätt. Härryda kommun kommer att sköta sin skog i enlighet med sin 
skogsbruksplan, som har en hög naturvårdsambition. Mölndals stad har pekat ut 
skogen i sin naturvårdsplan som ett område med mycket högt naturvärde (klass1). 
Om det blir aktuellt för kommunerna att göra skogsbruksåtgärder så förutsätter 
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Länsstyrelsen att detta görs enligt gällande lagar och förordningar och så att det 
gynnar naturvärden och friluftsliv i reservatet.  

Undantag järnväg: Delar av naturreservatet är utpekat som riksintresse för 
framtida järnväg. En framtida utbyggnad av Götalandsbanan är under utredning. 
Länsstyrelsen bedömer att reservatet inte förhindrar eller försvårar en eventuell 
framtida utbyggnad av Götalandsbanan. Järnvägen kan komma att bli förlagd i 
tunnel någonstans i reservatet eller så kommer den att gå i tunnel en sträcka och 
sedan komma upp i ytläge en mindre sträcka för att sedan gå ned i tunnel igen. 
Förslagen på lokalisering av ytläge visas i bilaga 1D. Länsstyrelsen har i samråd 
med Trafikverket arbetat fram undantag till reservatets föreskrifter om en framtida 
järnvägsdragning blir aktuell i reservatet. Undantaget i beslutet gäller vid både 
förberedelser och undersökningar, byggnation, underhåll och drift av en eventuell 
järnväg både i tunnel och ytläge (ytläge visas i bilaga 1D, tunnel gäller för hela 
reservatet och har således ingen karta). Utbyggnad av goda kollektiva 
transportmedel är ett vitalt samhällsintresse. Vid en avvägning av detta 
samhällsintresse mot de skador på de höga naturvärden som kan bli följden av en 
eventuell järnväg, vill Länsstyrelsen informera om den allmänna 
anmälningsskyldigheten enligt 12:6 MB första stycket som råder för planerad 
verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. 12:6 
samråd gäller för åtgärder som vidtas innan det finns en fastställd järnvägsplan. 
Oavsett undantaget i reservatsföreskrifterna gäller enligt 5§ 1 kap. andra stycket; 
Lag om byggande av järnväg: en järnväg får inte byggas så att syftet med 
skyddsföreskrifter eller andra bestämmelser för användning av bebyggelse, mark 
och vatten motverkas.  
 
Föreskrift A9: De fastigheter som sköter sin skog själva (bilaga 1B) får ordna 
enklare tillfälliga drivningsgator/markvägar på sina fastigheter i samband med 
skötsel och avverkning. Dessa vägar ska inte vara permanenta, uppbyggda, 
grusade, stenade eller asfalterade utan av enklare slag. Markvägar ska dras så att 
stigar för friluftslivet inte påverkas negativt.  

Föreskrift A13-14: För att inte riskera att natur- och kulturvärden skadas, så krävs 
tillstånd från Länsstyrelsen vid nedgrävning av ledningar och anläggningar som 
behövs för till exempel fiber, telefon, el, vatten och avlopp. Syftet är inte att 
förhindra nedgrävningar utan att man under tillståndsprövningen exempelvis kan 
styra grävningen till lämpliga sträckor, åtgärden får inte motverka naturreservatets 
syfte.  

Undantag från föreskrift A1-A10: Härryda kommun och Mölndals stad ska kunna 
anlägga mindre friluftsanordningar (exempelvis fågeltorn, stigar, vindskydd, 
eldstäder) på sin mark utan hinder av föreskrifterna. Det är inte tillåtet med stora 
anläggningar som tar stor plats i anspråk och hindrar annat friluftsliv eller förstör 
eller stör naturvärden. Förvaltaren av naturreservatet bör informeras så att 
samordning med övrigt friluftsliv kan ske, samt att man kan styra 
friluftsanordningen till lämplig plats. Friluftsanordningar inom strandskydd kan 
komma att behöva strandskyddsdispens. 

Föreskrift C4: Föreskrift gällande motorbåt. För att minska störningen på fågellivet 
är motorbåt inte tillåtet, däremot fungerar det bra med en elmotor som är mer 
tystlåten i drift.  
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Föreskrift C8: Föreskrift gällande cykling och andra fysiska aktiviteter i våtmarker. 
Vegetationen i mossar är känsliga för återkommande, nötande aktiviteter. Cykling 
förbjuds därför på Rambo mosse och Hårskeröds mosse enligt karta bilaga 1C, det 
är tillåtet att cykla i terräng och på stigar i övriga delar av reservatet. Att spela 
fotboll (mossfotboll) eller utföra annan fysträning i våtmarkerna är högst olämpligt 
då vegetationen helt trampas sönder och förstörs. Fågel- och djurliv påverkas också 
negativt.  

Föreskrift C9: Föreskrift gällande läger och tävlingar. Organiserade verksamheter 
med fler än 200 deltagare är tillståndspliktigt. Syftet är inte att förhindra sådana 
aktiviteter utan att det ska vara möjligt att ställa villkor som styr hur, när och var 
det sker. Detta för att undvika negativ påverkan på naturvärden till exempel att inte 
våtmarker och hällmarker med känslig flora skadas, att man tar hänsyn till 
fornlämningar. Eller att en tävling inte genomförs under den så kallade 
vårdatumperioden som för aktuellt område infaller 1 maj – 30 juni.  

Konsekvensutredning 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § MB innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för 
konsekvensutredning av regelgivning. 

Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och 
områdesbestämmelser 

Riksintressen:  
Hårssjön med omgivningar ingår i område av riksintresse för naturvård (Hålsjön 
NRO 14164) och riksintresse för friluftsliv (NV04528-15). I nordöstra delen av 
naturreservatet finns ett område utpekat som riksintresse för framtida järnväg, för 
en eventuell framtida utbyggnad av Götalandsbanan.  
 
Inventeringar: 
Inom reservatet finns 3 områden utpekade i lövskogsinventeringarna för Härryda 
kommun (nr 1 – klass 2, nr 2 – klass 3, nr 3 – klass 3) respektive Mölndals stad (nr 
131 – klass 3). Det finns 7 nyckelbiotoper och 2 naturvärdesobjekt utpekade av 
Skogsstyrelsen inom reservatet.  Hårssjön med omgivande sumpskogar har i 
Länsstyrelsens våtmarksinventering givits klass 1 (särskilt högt naturvärde), 
Rambo mosse klass 2 (högt naturvärde) och Hårskeröds mosse klass 3 (visst 
naturvärde). 
 
Översiktsplan: 
I gällande översiktsplan för Mölndals stad från 2006 anges hela området som 
område värdefullt för natur-, kultur- och friluftsliv. I kommunens naturvårdsplan 
(2015) är området utpekat som klass 1-mycket högt naturvärde. I översiktsplanen 
och naturvårdsplan för Härryda kommun från 2012 anges området kring Hårssjön 
som värdefullt naturområde med hänsynsnivå 1 (högst), och högsta naturvärde. 
Inga detaljplaner finns inom reservatet. 
 
Befintliga bestämmelser: 
Hårssjön omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 13 § miljöbalken (200m).  
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Miljömål 

Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna 
miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Myllrande våtmarker, 
Ett rikt växt- och djurliv och en God bebyggd miljö. 

Intresseprövning 

Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående 
markanvändning att avsevärt försvåras. Länsstyrelsen bedömer att områdets värden 
bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. Föreskrifterna är 
anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst avsedda att begränsa 
skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan enskilda och 
allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att 
föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska 
tillgodoses. 

Hushållningsbestämmelser 

Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- 
och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med den för området 
gällande översiktsplanen.  

Upplysningar 

Dispens från föreskrifterna m.m. 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna för 
naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet 
med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis 
upphäva beslutet om naturreservatet (7 kap. 7 § miljöbalken). 

Skogsvårdslagen 

Genom beslutet om naturreservat följer att skogsvårdslagens bestämmelser upphör 
att gälla, i de delar av naturreservatet där skogsbruk förbjuds enligt A 
Föreskrifterna, (se 4 § Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).  

I de delar av naturreservatet där skogsbruk förbjudits har markägaren inte längre 
något ansvar enligt 29 § skogsvårdslagen för att bekämpa eller förebygga 
insektshärjning i skog. 

Annan lagstiftning gäller som vanligt 

Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som 
vanligt, t.ex. följande: 

• Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd, generella biotopskydd och 
vattenverksamhet. 

• Bestämmelser om artskydd enligt miljöbalken och artskyddsförordningen, 
till exempel fridlysningsbestämmelser. 
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• Fiskebestämmelser i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling.  

• Terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.  

• Kulturmiljölagen.  

• Jaktlagstiftningen.  

• Lagen om skydd mot olyckor till exempel generella eldningsförbud och 
efterbevakningsansvar vid brand. 

Reservatets gränser 

Reservatets gränser sammanfaller delvis med befintliga fastighetsgränser; se bilaga 
1A. Även efter justeringar av sådana fastighetsgränser i kartan, t.ex. efter 
fastighetsbestämning eller inmätning av gräns, ska reservatsgränsen anses följa 
fastighetsgräns i berörd del. 

Förvaltare och förvaltningsuppgifter 

• Förvaltare är Västkuststiftelsen. Förvaltningen ska ske i samverkan med 
berörda markägare, djurhållare och arrendatorer. Bilaga 1B visar vilka 
fastigheter där markägaren själv ansvarar för skogsskötseln. Föreslagna 
friluftsanordningar förvaltas av Västkuststiftelsen även om de anläggs på 
fastigheter som förvaltar sin skog själv. Eventuella friluftsanordningar som 
kommunerna själva anlägger på sin mark förvaltas av kommunerna.  

• Naturreservatets gränser märks ut i terrängen genom förvaltarens försorg 
enligt anvisningar av Naturvårdsverket. 

• Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av 
Länsstyrelsen. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets 
skötsel och ska vid behov revideras. 

Ersättningstalan 
Om överenskommelse om ersättning inte kan träffas, måste sakägare som vill göra 
anspråk på ersättning eller inlösen väcka talan i Mark- och miljödomstolen som får 
avgöra ersättningsfrågan. Sådan talan måste enligt 31 kap. 13 § miljöbalken lämnas 
in till Mark- och miljödomstolen inom ett år efter att detta beslut vunnit laga kraft, i 
annat fall förlorar sakägaren rätten till ersättning. 

Kungörelse  
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling och i Göteborgs Posten och 
Mölndals Posten. 

Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den dag som framgår av 
kungörelsen i Länsstyrelsens författningssamling och gäller omedelbart även om de 
överklagas. 
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I detta ärende har t.f. länsöverdirektör Magnus Peterson beslutat. 
Naturvårdshandläggare Helena Bager har varit föredragande. I handläggningen har 
också medverkat avdelningschef Sven Swedberg, enhetschef Johan Jannert, 
antikvarie Gunilla Roos Nilsson, planhandläggare Andreas Karlberg, länsjurist 
Anders Hjalmarsson och vattenvårdshandläggare Claes Eliasson och Josefin 
Jonson. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Magnus Peterson 

  Helena Bager  

 

 

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen. Överklagandet ska dock skickas eller 
lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är  
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till regeringen. 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta Länsstyrelsen. 

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange 

• ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, 

• vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och ärendets 
diarienummer, samt 

• hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras. 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Skötselplan för naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse 
i Härryda kommun och Mölndals stad 

 
     
 

 
Foto:Mille Fagerström

 Foto: Marina Karlsson 
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Inledning 

Skötselplanen är uppdelad i två delar, A och B. Den första delen är en beskrivande 
del. Där anges bland annat naturreservatets syften och vilka natur- och 
bevarandevärden som finns i naturreservatet. Den andra delen av skötselplanen 
beskriver naturreservatets bevarandemål och hur naturreservatet ska skötas. 

 

DEL A – Beskrivning  

Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur ofta det 
ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om 
reservatsförvaltaren, d v s den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver 
prioritera. Förutom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till markägaren 
och andra intressenter.  

1. Syftet 
      Syftet med naturreservatet är att:   

• Bevara och utveckla ett större storstadsnära naturområde av stor betydelse för 
rekreation och friluftsliv. 
 

• Bevara en för regionen ovanlig sjötyp (näringsrik slättsjö), med höga 
ornitologiska värden. Sjön har en viktig funktion som rast- och häckningslokal 
för ett stort antal fågelarter, varav flera hotade arter.  

 
• Bevara våtmarksområdet vid Rambo mosse, som är en relativt orörd myr med 

höga ornitologiska och botaniska värden. 
 

• Bevara biologisk mångfald och hotade arter knutna till värdefulla livsmiljöer 
som ädellövskog, lövsumpskog, myrmosaiker med hällmarker samt strukturer 
som död ved, grova träd, hålträd och bryn. 

 
• Främja nattskärrans livsmiljöer vilket även gynnar flera andra arter. 

 
 

Syftet ska uppnås genom att   

• Hela området skyddas mot exploatering.  
 
• Anordningar för friluftslivet iordningställs och underhålls. 

 
• Sjön och samtliga våtmarker inom reservatet så långt som möjligt skyddas mot 

utdikning och andra åtgärder som negativt påverkar områdets hydrologi. 
 
• Åtgärder och verksamheter som riskerar att förstöra områdets höga värden för 

fågellivet förbjuds. 
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• Delar av skogen inom reservatet skyddas mot produktivt skogsbruk (bilaga 

1B), naturvårdsinriktad skötsel bedrivs i vissa delar. 
 

• Restaurering i delar av området för att stärka nattskärrans livsmiljöer. 

2. Beskrivning av området 

 
2.1 Uppgifter om naturreservatet 

Namn:  Hårssjön-Rambo mosse 
Beslutsdatum: 2022-03-30 
Areal: 472 ha, varav vatten 54 ha 
Län: Västra Götalands län 
Kommun: Mölndal och Härryda 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
NVR id: 2005509 
Ägandeförhållanden:  Privat, kommunalt och statligt ägd mark 
Typindelning  
enligt vattendirektivet: 
 

Limnisk ekoregion 6 Sydväst, söder om 
norrlandgränsen, inom vattendelaren till 
Västerhavet, under 200 meter över havet.  
  

Vattenförekomst 
(HID): 
 

SE 639513–127854 
 

Naturgeografisk region: Södra Västergötlands sprickdalsområde 

2.2 Allmän beskrivning av området 

Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse är beläget i nära anslutning till Göteborg, 
drygt 3 km sydväst om tätorten Mölnlycke och ca 5 km sydost om Mölndals stad. 
Reservatet är beläget både inom Mölndals stad och Härryda kommun. Området 
gränsar till Pixbo och Kullbäcksområdet i norr där marker exploateras och nya 
bostäder byggs, samtidigt som planläggning pågår för ytterligare 
småhusbebyggelse. I öster och söder gränsar reservatet till ett kulturlandskap med 
lövskogsklädda kullar som omges av mindre åker- och betesmarker. Sjödala gård, 
som är belägen väster om sjön har idag betesdjur som delvis betar inom reservatet. 
Västerut sträcker sig gränsen längs en bred kraftledningsgata samt längs en mosaik 
med glesa hällmarksskogar och myrmarker.  

Reservatet ingår som en betydande del i en av de gröna kilar som finns utpekade 
inom Göteborgsregionen (GR).  De gröna kilarna är stora sammanhängande 
naturområden som når ända in i Göteborgs stadsområde och som bidrar till 
Göteborgsregionens attraktionskraft. Stora sammanhängande grönområden är 
viktiga för att skapa förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald och ett 
mångformigt friluftsliv. Från Hårssjön- Rambo mosse kan man ta sig på stigar 
vidare ut mot exempelvis Finnsjöområdet, Gunnebo och Rådasjön. 
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Hårssjön-Rambo mosse har en variationsrik sammansättning av miljöer med bland 
annat ädellöv-, strand- och sumpskogar, samt myrmosaik. På de magra höjderna 
dominerar oftast tall- och ekskog medan skogen i branterna består av 
naturskogsartad blandskog. Ett flertal större våtmarker finns inom området där 
Hårskeröds mossen i öster, Tulebomossen i söder, Hökekärrsmossen och Rambo 
mosse i väster, räknas till de större. Sju nyckelbiotoper ryms inom reservatet. 

Hårssjön är en större näringsrik slättsjö, en för regionen ovanlig sjötyp med ett rikt 
fågelliv. Sjön har förbindelse, via sitt utlopp Vasebäcken, med Tulebosjön i söder 
och området är en del av Kungsbackaåns avrinningsområde. Sjön som är 54 hektar 
stor, ligger 41 meter över havet och kantas av odlingsmarker, skogar och 
myrmarker. Medeldjupet i sjön är 1,3 m och maxdjupet ligger på 2,1 m.  

Förutom biologiska och ornitologiska bevarandevärden är även det tätortsnära läget 
och områdets betydelse för friluftslivet en viktig grund för reservatsbildningen. De 
nordvästra delarna som är relativt orörda, skapar en vildmarkskänsla och ger ett 
intryck av att reservatet ligger betydligt längre bort från tätorter än vad det gör.  

Det finns en befintlig parkering norr om sjön Horsikan utanför reservatet och 
ytterligare parkeringsytor kommer att anläggas, bland annat söder om Håledal där 
det i dagsläget finns en parkeringsficka som utnyttjas flitigt. Tre busshållplatser 
finns i nära anslutning till den norra gränsen, Persikovägen, Kobackavägen och 
Hårskeredsvägen. Man kan även nå reservatet söderifrån från busshållplatserna 
Tulebo Strandväg och Tulebohöjd. 

2.3 Mark- och vattenanvändning – då och nu 

På Hårssjöns östra sida ligger gården Hårskeröd, som omnämns i en skrivelse 
redan år 1550 och på västra sidan sjön är gården Sjödala belägen som nämns i 
skrift för första gången år 1621. När man studerar historiska kartor från Sjödala och 
Hårskeröd har det funnits öppna åker- och betesmarker, ungefär i samma 
utsträckning som idag och fortfarande bedrivs jordbruk på de öppna markerna runt 
sjön, huvudsakligen som åker- eller betesmark. Numera finns även en hästgård 
med ridverksamhet.  

Sjöns utlopp, Vasebäcken, rätades ut i början på 1800-talet, troligen för att minska 
ständiga översvämningar och skapa mer fodermarker, och sjöns vattenstånd sänktes 
något på grund av en ökad genomströmning. Tidigare slingrade sig bäckfåran ca 50 
m längre åt nordväst. De små bäckar som avvattnar höjdryggar och våtmarker runt 
sjön är nästan alla påverkade av uträtning av något slag. 

På kartor från 1930-talet anges större delen av området väster om Hårssjön som 
skogsmark och våtmarker. Det är mycket troligt att de magra hällmarkerna som 
omger Rambo mosseområdet tillsammans med de insprängda sump- och 
våtmarkerna tidigare fungerat som utmarksbete. Något aktivt 
produktionsskogsbruk verkar inte ha förekommit under lång tid. I nutid bedrivs inte 
skogsbruk inom reservatet utan markerna används mest till plockhuggning, jakt 
och friluftsliv.  

Då det var ont om skog i början av 1800-talet och brist på bränsle började man 
bryta torv på myrmarkerna. Under krigsåren på 1900-talet ökade torvbrytningen 
men därefter avtog insamlingen av torv. Spåren som lämnats kvar efter täkterna 

Page 426 of 554



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
Skötselplan 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2022-03-30 
 

511-14697-2012 
 

6(26) 

 
syns tydligt, främst i Tulebomossen och Tulebo äng men spår finns även i södra 
delen av Hårskeröds mosse öster om sjön.  

2.4 Bevarandevärden  

Bevarandevärden i Hårssjön-Rambo mosse är främst knutna till friluftslivet och 
upplevelsevärden samt till den täta kärnpopulationen av nattskärra. Även Hårssjön 
med sitt rika fågelliv har ett mycket stort värde att värna om. Variationen av 
miljöer med Hårssjön och dess omgivningar, ädellövskogar, betesmarker och 
myrkomplex genererar en mängd olika biotoper som bidrar till en rik biologisk 
mångfald och som också blir ett spännande besöksmål. Att området är stort, ligger 
lättillgängligt och tätortsnära har stor betydelse. 

2.4.1 Biologiska bevarandevärden 
Hårssjön är en näringsrik värdefull fågelsjö med få motsvarigheter i regionen och 
har tillsammans med omgivande marker ett mycket högt naturvärde enligt 
våtmarksinventeringen. I Mölndals naturvårdsplan klassas sjön som högsta 
naturvärde och i Härryda kommun är området kring Hårssjön klassat som 
värdefullt naturområde med hänsynsnivå 1 (högst). 
 
Sjön med dess omgivningar ligger inom riksintresse för naturvård och ett stort antal 
fågelarter, inklusive ett trettiotal rödlistade arter, häckar och rastar årligen i sjön 
och dess närområde. Ornitologer har under många år inventerat fågelfaunan och 
Hårssjön tillsammans med strandmiljöerna är mycket väldokumenterat. Drygt 180 
arter har noterats och bland häckande fåglar i sjön kan nämnas rördrom (NT), 
vattenrall, skäggdopping, grågås, brun kärrhök, trana och sävsparv (VU). I 
omgivningarna runt sjön häckar bland annat mindre hackspett (NT), entita (NT) 
och stjärtmes. Bland troliga häckfåglar som regelbundet besöker sjön finns bivråk 
(NT), lärkfalk och fisktärna.  
 
Strandzonerna kantas av klibbal, björk, sälg och olika viden som ibland bildar 
sumpskogar men även av fuktängar och tallbevuxen myrmark. I sjöns södra del 
domineras strandvegetationen av bladvass som breder ut sig över stora områden, 
även smalkaveldun och säv förekommer på vissa ställen. Den rikliga produktionen 
av föda längs strandzonerna, ex. fröer av olika slag, samt en bottenfauna med hög 
täthet av insekter, larver, snäckor, musslor och maskar ligger till grund för 
artrikedomen av rastande och häckande fåglar. En undersökning som gjorts av 
bottenlevande smådjur visade på minst ett 70-tal arter, och även groddjuren är 
många till antalet. Fiskbeståndet i sjön består av mört, abborre, gädda, sutare, sarv 
och braxen.  
 
Härryda kommun har gjort en fladdermus inventering i kommunen (2012-2013) 
och inventerade området kring Hårssjön. Man fann 6 olika arter på lokalen. 
Nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, gråskimlig fladdermus, stor fladdermus, 
vattenfladdermus och mustasch/Brandts fladdermus. Härryda kommun hör till de 
artrikare kommunerna i västra Västergötland då det gäller fladdermöss.  
 
Skogen runt sjön är i stort sett opåverkad av skogsbruk men däremot har 
torvbrytning haft stor inverkan. Inslaget av död ved i sumpskogarna runt sjön och 
den äldre lövskogen skapar häckningsmöjligheter för många arter samt en riklig 
födotillgång. Även det öppna kulturlandskapet med gårdar omväxlande med 
lövskogsområden och beteshagar skapar en rikedom av småbiotoper som har stor 
betydelse för många olika arter. 
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Söder om Hårskeröd finns ett tidigare betespåverkat mer sammanhängande bestånd 
av hedekskog, i vissa delar mer näringsrik. Det finns inslag av björk, gran, tall och 
grov asp. Åldersvariation, skoglig kontinuitet och gott om död ved är faktorer som 
bidrar till områdets höga naturvärden. Ekskogen börjar få tydlig 
naturskogskaraktär. Här och var finns skuggade lodytor med rik mossflora och 
några mindre bäckar rinner genom området som mynnar i Hårssjön. Dessa 
lövskogsmiljöer är viktiga för bland annat spillkråka (NT) och mindre hackspett 
(NT) som här kan hitta lämpliga boträd och miljöer för födosök. Lavarna 
glansfläck och rostfläck, båda signalarter, har påträffats vid inventeringar. 

Norr om Hårskeröds mosse finns ett höglänt område, även det med 
naturskogskaraktär med senvuxen ek, äldre tall samt enbuskar, men även en del 
gran och björk i sluttningarna. En mindre yta på bergsplatån är nyligen avbränd och 
har troligen uppkommit från en intilliggande eldstad. I de branta stupen och den 
blockrika terrängen har man funnit signalarterna, grov fjädermossa, kruskalkmossa 
och trubbfjädermossa. 

Skogen på sjöns västra sida består av både tallmyr och blandsumpskog medan det i 
nordväst finns blockrika bergbranter med en del äldre ek med en rik moss- och 
lavflora. I ekbeståndet har fynd gjorts av sexfläckig blombock (NT), vars 
livsmiljöer hotas då den är beroende av döda grövre stam- och grendelar av ekved, 
vilket är en bristvara.  
 
Rambo mosseområdet som ligger nordväst om sjön är ett värdefullt myrkomplex 
som i våtmarksinventeringen har klassats som högt naturvärde (klass 2). Mölndals 
stad klassar området som högsta naturvärde i kommunens naturvårdsplan och i 
Härryda kommuns naturvårdsplan utpekas området som ett av värdefulla landskap i 
kommunen med hänsynsnivå 1 och högsta naturvärde. 

Myrområdet domineras av en relativt stor, öppen och orörd svagt välvd mosse med 
välutvecklade höljor och tuvor, samt randkärr med myrlilja, ängsull, tuvsäv och 
taggstarr. Hällmarksskogen som finns runt Rambo mosse är områdets mest 
framträdande naturtyp. Under mitten av 1970-talet och även 1995 brann delar av 
skogen sydväst om mossen. Trädskiktet är betydligt glesare här än i det övriga 
hällmarksbeståndet. Särskilt stora ytor med hällmarksskog kan man finna norr om 
Långe mysten och den utgörs mestadels av senvuxen tall och björk, ofta 
flerstammig, samt nakna gnejshällar som ramas in av högvuxna ljungmattor. 
Mellan hällarna finns insprängda stråk med lövsumpskogar och myrmarker. I 
området och dess omgivningar finns inga sentida spår av skogsbruk vilket lett till 
att området nu mer utvecklas till bestånd med igenväxande hällmarksskogar.  
 
Naturvärdena är knutna till öppna och halvöppna myr-, hed- och 
hälltallskogsmiljöer där bland annat nattskärran trivs. Nattskärran har här en av 
sina tätare populationer i landet men antas minska då den hotas av den alltmer 
igenväxande skogen. Fågeln är störningskänslig så det stora reservatet med 
omgivningar är positivt. Även den hotade hasselsnoken (VU) har påträffats inom 
området liksom tjäder, orre, trädlärka och mindre hackspett (NT). Den sällsynta 
klockgentianan (VU) växer väster om Rambo mosse och är en av få växtlokaler i 
Mölndals stad. Klockgentianan ingår tillsammans med alkonblåvinge (EN) i ett 
åtgärdsprogram för hotade arter. Västerut, nära Långe mysten, har fynd gjorts av 
motaggsvamp (NT) som liksom nattskärran missgynnas av igenväxning.  
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Hårskeröds mosse i den östra delen av reservatet är ännu ett större myrområde. En 
relativt torr mosse till största del bevuxen med tall. Enligt våtmarksinventeringen 
har mossen ett visst naturvärde, (klass 3). Mossen är påverkad av diken och söderut 
finns spår efter torvtäkt och ett mindre blöthål är inhägnat. En kraftledningsgata 
sträcker sig genom områdets södra del.  
 
Tulebomossen som ligger i södra delen av reservatet, har klassats som mycket 
högt naturvärde i våtmarksinventeringen (klass 1), är även den en relativt torr 
mosse med i huvudsak tall och björk. Mossen är starkt påverkad av dikning och 
torvbrytning.  
 
Hökekärrsmossen väster om sjön är en relativt dikespåverkad torr tallmyr men i 
vissa delar dominerar yngre björk. I våtmarksinventeringen har mossen klassats 
med ett mycket högt naturvärde (klass 1). 
 
Naturskyddsföreningen i Härryda och Mölndal har gjort en gedigen dokumentation 
över naturvärdena i området (Nilsson, M. 2008.). 

2.4.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 
Hårssjöns namn var ursprungligen Horssiön, det vill säga Hästsjön (1656). Senare 
har den kallats Hårsen (1699), Hår Siöö (1725) samt Hårssjön. Under en period på 
1900-talet kallades sjön Hålsjön innan den återfick sitt nuvarande namn Hårssjön. 

Vid fornminnesinventeringen 1918 och i samband med torvbrytning upptäcktes 
rester av bearbetade trädelar i Tulebomossen. Vid arkeologiska utgrävningar under 
1990-talet hittades ytterligare stockar, plank och pålar i marken och resterna av vad 
som idag anses vara en mycket gammal träborg blev kända. Borgen som är daterad 
till 700-talet var sannolikt belägen på en torvö omgiven av sankmark och hade 
förbindelse till närmaste fastmark genom en kavelbro, en bro som består av 
timmerstockar lagda tätt intill varandra.  

Bevarade rester från träborgar är mycket sällsynta i Skandinavien. Området har 
sedan äldre tider utgjort en gränsbygd, bland annat mellan Danmark och Sverige 
och troligen har borgen fungerat som någon form av försvarsanläggning. 
Lämningar av borgen ligger på drygt 1 meters djup och vid utgrävningar har man 
även funnit asklager vilket kan tyda på att borgen har eldhärjats. Fler 
undersökningar och utgrävningar i området kommer sannolikt att göras och planer 
finns på en eventuell rekonstruktion av borgen någon gång i framtiden. 

Förutom Tuleboborgen finns ännu en fornlämning, en stensättning, registrerad 
inom reservatet. Ytterligare 3 fyndplatser finns dokumenterade med fynd av en 
stockbåt, skafthålsyxa, flintdolk samt keramikskärvor, se bilaga 3d.  

På Tulebomossen står även en gammal torvupptagningsmaskin kvar som en rostig 
relikt från tidigare verksamhet, delvis övervuxen. På en plåt kan man fortfarande 
läsa: ”Martin Jönssons Gjuteriverkstad, Södra Sandby”. 

Berget i omgivningarna består av lättkluven gnejs och det finns tydliga spår i 
området av ett flertal ytliga stenbrott, de flesta öster om Rambo mosse. Stenbrotten 
har sitt ursprung från tidigare småskalig stenbrottsverksamhet som troligen pågick i 
början av 1800-talet och eventuellt tidigare. Man finner också rester av kvarnstenar 
som huggits fram ur gnejsen i området. Värt att notera är de höga och till stor del 
intakta stengärdesgårdarna i ekskogarna i sydost. 
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Naturskyddsföreningen i Härryda och Mölndal har gjort en gedigen dokumentation 
över kulturvärdena i området (Nilsson, M. 2008.). 

2.4.3 Friluftslivsvärden  
Det är lätt att ta sig till naturreservatet, både med kommunala färdmedel och med 
bil. Tre busshållplatser finns i nära anslutning till den norra gränsen och två 
söderifrån. 

Rambo mosse och dess omgivningar har stora värden för friluftsliv och rekreation 
genom sin känsla av orördhet och vildmark, detta trots det storstadsnära läget. 
Hårssjön är ett välkänt och omtyckt besöksmål för fågelskådare och 
naturintresserade. Det har tidigare funnits ett fågeltorn vid sjöns västra kant. Öster 
om Håledal kan man ta stigen upp på berget och får då en fantastisk utsikt över 
Hårskeröds mosse och delar av Hårssjön.  

Norr om Sjödala gård ligger Mölndals Scoutkårs stuga med omgivande mark. 
Scouternas fastighet ligger inte inom reservatet men reservatsområdet nyttjas flitigt 
av dess medlemmar. 

Bohusleden som sträcker sig in i reservatets nordvästra del samt ett antal större och 
mindre vältrampade stigar visar på ett stort antal besökare i området. De stigar som 
ansluter till eller ligger i reservatet är lätta att vandra på men är inte anpassade för 
barnvagnar eller olika typer av rörelsehinder. Några populära badsjöar ligger i nära 
anslutning till reservatet och ett flertal ideella föreningar nyttjar området för 
vandringar och exkursioner. Från Bohusleden i norr (vid Rambodal) kan man ta en 
omarkerad stig och promenera vidare norrut tills man kommer till Gunnebo och 
Rådasjöns naturreservat, där det finns ännu fler leder. I sydöst vid Hårskeröd binds 
stigar från reservatet ihop med Lahall där man kommer på en led som går Finnsjön 
runt och som också ansluter till ett elljusspår.  
 
Orienteringsklubben är mycket aktiv i området. Många utnyttjar stigarna för 
cykling. Rambo mosse har även ett pedagogiskt värde då den används som 
studieobjekt för skolor och Göteborgs universitet.  
 
Ridning är en populär aktivitet, främst i de östra delarna där ett stall har 
ridverksamhet och strax söder om reservatet finns Kållereds Ryttarförening som 
består av ett 10-tal stall med olika ridaktiviteter. Genom ett LONA projekt som 
avslutades 2015 anlades ridstigar söder om Hårskeröd i Härryda kommun, varav 
några finns inom reservatet.  

I Rambodal i nordväst finns en öppen mark, en före detta slåtteräng med vindskydd 
och eldstad. Dessutom finns rester av grunder från äldre byggnader.  

2.5 Övrig bebyggelse och anläggningar 

En mindre kraftledningsgata genomkorsar Hårskeröds mosse i den södra delen. Vid 
den gamla slåtterängen längst upp i norr finns ett vindskydd som ingen vill kännas 
vid, trots efterforskningar. Västkuststiftelsen ansvarar därför för skötseln. De 
anordnade ridstigarnas skötsel ansvarar respektive kommun för.  
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DEL B – Skötsel  

3. Skötsel och bevarandemål 

3.1 Indelning av skötselområden 

Indelning av skötselområden utgår från skötselbehovet. Naturreservatet är indelat i 
7 skötselområden med tillhörande delområden. Inom varje skötselområde kan en 
eller flera naturtyper förekomma. Naturtyperna framgår av bilaga 3a, tabell 2. 

Skötselområdena är: 

1. Myrmarker, sumpskogar: fri utveckling 
2. Löv- och barrblandskogar: gallring, frihuggning  
3. Lövskogar: bete 
4. Åker/vall: hålls öppet genom slåtter/bete/odling 
5. Sjö med vassbälte: eventuell vassbekämpning, röjning av vedartad vegetation 
6. Hällmarksskog: utglesning, restaurering av nattskärrehabitat 
7. Fastigheter där skogen inte förvaltas av Västkuststiftelsen  

3.2 Bevarandemål 

Bevarandemålen preciserar syftet för respektive skötselområde och ger en 
beskrivning av hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. De ger också 
förutsättningarna för den uppföljning som planeras.  

3.3 Allmänt om skötseln 

För myrmarker, sumpskogar och lövblandade barrskogar av naturskogskaraktär är 
förvaltningsinriktningen i huvudsak fri utveckling. De flesta ek- och lövskogarna 
behöver glesas ut på granföryngring samt en del äldre gran (ej kjolgranar) som ska 
avverkas och forslas bort från området (med tanke på granbarkborre). I områden 
som idag betas är det önskvärt med fortsatt bete för en större mångfald. De 
igenväxande hällmarksmiljöerna bör delvis öppnas upp genom 
restaureringsåtgärder såsom punktvis bränning. Generellt ska vindfällen och annan 
naturligt bildad död ved lämnas kvar i området, dock inte vid risk för angrepp av 
skadeinsekter (gäller framförallt gran). Vassbältets areal bör inte öka utan hållas i 
schack, gäller även vedartad vegetation som fått fäste i vassen. En kartläggning av 
dikena i området bör göras som eventuellt mynnar ut i en hydrologisk utredning för 
att undersöka vilka diken som kan vara lämpliga att dämma/lägga igen för att 
restaurera delar av myrmarken Förslag på lämpligt område kan vara skötselområde 
1 och 2.  
 
Mölndals och Härryda kommuner samt några privata fastighetsägare ansvarar för 
skötseln av skogen på de egna fastigheterna. Dessa fastigheter har markerats på 
bilaga 1B i beslutet. Fastigheterna utgör också ett gemensamt skötselområde (7). 
Kommunerna har möjlighet att anlägga och sköta enklare friluftsanordningar på sin 
mark. 
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3.4 Konsekvenser av klimatförändringar 

Klimatförändringar kan påverka områdets skötsel negativt genom: 
 

• Ökad igenväxningstakt i våtmarker och hällmarksmiljöer 
• Ökad mängd trädsjukdomar, svamp- och insektsangrepp 
• Snabbare förfall av friluftsanordningar 

Tänkbara skötselåtgärder för att komma till rätta med eventuella problem orsakade 
av klimatförändringar: 

• Igenväxning: röjning, bränning, förlängd betessäsong, lägga igen diken i 
våtmarker   

• Trädangrepp: nyplantering/gynnande av efterträdare, veteranisering (skapa 
gammelträdskvalitéer genom specifik skötsel av yngre träd) 

• Friluftsanordningar: välja material som är tåliga. 

3.5 Skötselområden med mål och åtgärder 

Skötselområde 1  

Myrmarker, sumpskogar: fri utveckling, eventuellt dämma diken 

Delområde Areal 2022 (ha) 
1.1 Tallmyr 15,2 
1.2 Lövblandade barrskogar, myrmark 14,4 
1.3 Ekskog, lövsumpskog 5,6 
Summa 35,2 

 
 
Beskrivning: Skötselområde 1 består av 3 delområden med olika naturtyper. 
Gemensamt för dessa är att de ska utvecklas fritt och inte behöver någon särskild 
skötsel förutom enstaka engångsåtgärder. En kartläggning av lämpliga diken för 
dämning/igenläggning bör göras. Området domineras av myrmarker och 
sumpskogar. 

Delområde 1.1 
Tulebomossen, en utdikad och numera ganska torr, tallmosse med inslag av en del 
björk samt torrakor. Mossen är starkt påverkad av torvbrytning främst i de centrala 
delarna där djupa blöthål lämnat spår. En torvupptagningsmaskin står kvar som en 
gammal kvarleva från tidigare verksamhet. En fornlämning i form av en träborg 
från 700-talet ligger begravd i mossen. I sydvästra delen av mossen har det under 
några år betats och rester av fårstaket och ett uthus finns kvar. De många 
vältrampade stigarna som går kors och tvärs vittnar om att mossen har en hög 
frekvens av besökare.  
 
Delområde 1.2 
Söder om höjdområdet breder Hårskeröds mosse ut sig. Mossens fuktigare delar är 
glest bevuxen med senvuxen tall och en del björk, samt myrlilja, tuvull och 
klockljung i fältskikt. I buskskiktet är det rikligt med pors. Södra delarna av myren 
är betydligt torrare genom dikespåverkan och ett enskiktat tallskogsbestånd med 
likåldrig medelålders tall har utvecklats. Ett inhägnat blöthål finns kvar som en rest 
från torvbrytning.  
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Delområde 1:3 
Mindre sump- och strandskogar som domineras av triviallöv sträcker sig längs 
sjöns nordvästra strandzoner. I branterna i väster domineras skogen av ek och här 
finns även en nyckelbiotop i blockrik terräng med rikligt med skrymslen, bärande 
buskar och värdefull kryptogamflora. 
 
Bevarandemål: Hårssjöns strandzoner ska fortsatt ha en hög produktion av föda 
samt kunna erbjuda en fin livsmiljö för den artrika fågelfaunan. Skogar och 
myrmarker ska ha en varierad åldersstruktur med stort inslag av döda stående träd 
och lågor. Om möjligt ska hydrologin återställas. 

Engångsåtgärder: Ta bort gammalt fårstängsel samt lada i Tulebomossens västra 
del, innan bortforsling av ladan bör lavfloran undersökas (om den är värdefull får 
ladan stå kvar). Vid behov och ur säkerhetsaspekt stängsla runt gamla vattenfyllda, 
djupa torvgravar i Tulebomossen. Röj fram utsikten (både sly och träd om 
nödvändigt) vid den blivande rastplatsen, norr om Hårskeröds mosse, på bergets 
topp. En översyn av dikena i området och eventuellt en hydrologisk utredning bör 
genomföras för att eventuellt kunna dämma/lägga igen lämpliga diken för att på 
sikt återställa våtmarken framöver. 

Ett fågeltorn ska om möjligt uppföras på lämpligt läge med bra utblick över sjön 
och dess omgivningar. Informationsskyltar angående sjön och fågellivet bör sättas 
upp i anslutning till fågeltornet. Det finns också möjlighet att anlägga en eldstad i 
anslutning till fågeltornet. 

Informationsskyltar om Tuleboborgen och torvbrytningen får sättas upp i samråd 
mellan Mölndals stadsmuseum och förvaltaren. 

Underhållsåtgärder: Eventuella stängslingar runt torvgravar ses över regelbundet. 
Utsikten vid rastplatsen ska underhållas. Fågeltorn och eldstad ska regelbundet 
underhållas. 

Skötselområde 2 

Lövskogar, lövsumpskogar: röj bort gran, friställ ekar. 

Delområde Areal 2022 (ha)  
2.1 Ädellövskog med tall, lövsumpskog 12,5 
2.2 Lövsumpskog 1 
2.3 Lövsumpskog 1,7 
2.4 Blandsumpskog, ädellövskog 10 
2.5 Ädellövskog 0,3 
Summa 25,5 

 

Beskrivning: Skötselområde 2 består av 5 delområden där skogarna domineras av 
löv med inblandning av barr. Skötseln här består i huvudsak av bortröjning av gran 
samt friställning av ekar. En kartläggning av lämpliga diken för att möjliggöra 
dämning/igenläggning bör göras.  

Delområde 2.1 
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Ett mer sammanhängande bestånd av hedekskog, vissa delar mer näringsrikt, som 
tidigare betats och som nu börjar få naturskogskaraktär. Ovanligt höga fina 
stengärdesgårdar sträcker sig genom skogen. Eken dominerar men det finns ett 
visst inslag av tall. Den relativt högstammiga ekskogen är olikåldrig med gott om 
torrakor och lågor, mossfällar på stammarna och de äldsta träden är en bra bit över 
100 år. Även hassel, björk, rönn, grov asp och en del graninslag finns i området. 
Fältskiktet består mestadels av blåbär och örter. Området är attraktivt för ryttare 
och under 2015 anlades ridstigar i området av Härryda kommun. 
 
Den näringsrika lövsumpskogen som sträcker sig längs sjöns östra sida består i 
huvudsak av björk, asp och sälg samt en del al med höga socklar, men här finns 
även ask och rönn samt en betydande andel död ved. I buskskiktet gott om vide och 
i viss mån vass, samt ett fältskikt bestående av högörter.  
 
En nyckelbiotop finns inom området, blockrik terräng där det tidigare förekommit 
skogsbete. 
 
Delområde 2.2 och 2.3 
Lövsumpskogar som är starkt påverkade av dikning och torvtäkt. Numera ganska 
torrt och granen är på kraftig inmarsch. Trädskiktet domineras av medelålders 
högvuxen björk och asp med enstaka äldre tallar, rikligt med död ved. I buskskiktet 
rikligt med lövsly samt ett fältskikt bestående av högört samt risvegetation.  

Delområde 2.4 
Området ligger norr om Hökekärrsmossen. Delar är dikespåverkad frisk/fuktig 
mark med i huvudsak olikåldrig björk, där de äldsta har uppnått mogen ålder. Här 
finns rikligt med död ved. I området är granen på frammarsch. På sluttningen i norr 
finns en nyckelbiotop på en tidigare betad mark, med en mycket tät och klen 
hedekskog, enstaka äldre tallar samt rester av enbuskage. I buskskiktet finns en del 
lövsly men i övrigt ganska magert fältskikt.  
 
Delområde 2.5 
Ett tätt, ganska likåldrigt ekbestånd mellan väg och stenmur. Torr mark med lågört 
i fältskiktet.  

Bevarandemål: Stärka andelen löv i bestånden genom minskad konkurrens av 
gran. Gynna utvalda ekars tillväxt. Om möjligt ska hydrologin återställas. 

Engångsåtgärder: För alla delområden gäller att hålla efter granen genom 
bortröjning av yngre granar och en del äldre gran. Åtgärderna ska gynna 
lövträdsbestånden. Låt klen död ved till viss del ligga kvar, de äldre avverkade 
granarna ska tas bort från området för att minska risken för angrepp av 
granbarkborre. Låt grova äldre kjolgranar stå kvar, framförallt de längs större 
stigar. En översyn av dikena i området och eventuellt en hydrologisk utredning bör 
genomföras för att möjligen kunna dämma/lägga igen lämpliga diken för att på sikt 
återställa våtmarken. Se nedan för övrig skötsel av respektive område. 

2.4 Gallra och friställ lämpliga ekar som får utvecklas till vidkroniga ekar.  

2.5 Ekskog mellan väg och stenmur. Friställ och spara 10–12 ekar som får 
utvecklas till vidkroniga. 
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Underhållsåtgärder: Återkommande röjning av underbestånd av gran samt 
avverkning och bortforsling av en del äldre gran. Vid behov, frihugg lämpliga ekar 
i olika ålder för att skapa en succession med vidkroniga fristående ekar. 

Skötselområde 3 

Trädbevuxna betesmarker: om möjligt fortsatt bete 

Delområde Areal 2022 (ha) 
3.1 Lövsumpskog, Ekskog 6,2 
3.2 Triviallövskog 0,7 
Summa 6,9 

 

Beskrivning: Skötselområde 3 består av 2 delområden med mer eller mindre täta 
lövskogar som idag betas. 

Delområde 3.1 
I öster består skogen av ren ekskog på mager mark medan det i den fuktigare 
sänkan finns inblandning av al och björk i ekbeståndet. I väster en bergknalle med 
äldre tall. Fältskikt består mestadels av lågörtsvegetation och en liten bäck slingrar    
sig genom området. 

Delområde 3.2 
Trädklädd betesmark med medelålders ek, asp, och björk, många betespåverkade 
och flerstammiga. 

Bevarandemål: Lövrika skogar, hävdas om möjligt med fortsatt bete för att gynna 
det småskaliga öppna landskapet samt mångfalden av livsmiljöer. Gran och enstaka 
lövträd kan behöva röjas bort för mer ljusinsläpp och bättre fodervärde. 

Engångsåtgärder: Inga 

Underhållsåtgärder: Fortsatt bete. Vid behov och om det inte finns tillgång till 
betesdjur ska röjning av sly och annan igenväxningsvegetation utföras samt 
bortröjning av inträngande gran. 

Skötselområde 4 

Vall, strandäng: hålls öppna genom hävd 

Delområde Areal 2022 (ha) 
4. Åker / vall 0,9 
Summa 0,9 

 

Beskrivning: Skötselområde 4 består av en öppen vall. 
 
Delområde 4 
En vall som vissa år har slagits eller betats men där utvecklingen nu går mot 
naturalisering, rikligt med tuvbildning. 
 
Bevarandemål: Bevara som öppen mark i landskapet. 
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Engångsåtgärder: Inga 
 
Underhållsåtgärder: Hävdas vid behov, om möjligt med bete annars slåtter eller 
röjning av sly. Odling kan även vara ett alternativ på vallen. 
 

Skötselområde 5 

Sjö med vassbälten: vassbekämpning vid behov 

Delområde Areal 2022 (ha) 
5. Sjö med vassbälten 64,5 
Summa 64,5 

 

Beskrivning: Hårssjön är en naturlig näringsrik slättsjö med några mindre 
tillflöden, de flesta dikade och uträtade innan de mynnar i sjön. Strandzonerna 
längs sjön består till stor del av breda vassbälten. Vasebäcken, som är sjöns utlopp i 
söder, förbinder Hårssjön med Tulebosjön som ligger längre söderut. Längs sjöns 
västra kant strax norr om utloppet, finns en grävd kanal som leder från fastlandet 
och ut i sjön. De utgrävda massorna har fått bilda en grund för en ”konstgjord” 
gräsväg, som passerar genom vassbältet och ut i sjön.  

Bevarandemål: Sjön ska ha en fortsatt hög produktion av bottenfauna med hög 
täthet av insekter, larver, snäckor, musslor och maskar vilket gynnar sjöns fortsatta 
status som en attraktiv fågelsjö. Sjön ska ha en öppen vattenyta på minst 48 ha.  

Det ska finnas inslag av buskage i vassarna för att gynna fågellivet i och omkring 
sjön, men inte i så stor omfattning att sjön sakta riskerar att växa igen med vedartad 
vegetation. 

Engångsåtgärder: Utgrävning av kanal och dumpning av massor i sjön ska 
upphöra. 

Underhållsåtgärder: Regelbunden översyn av arealen av sjöns vattenyta. Om 
vassbältet ökar i omfattning och inkräktar på bevarandemålet för sjön och 
igenväxningen ökar, ska vass och säv röjas bort/bekämpas till lagom utbredning. 
Om behov uppstår kan sly/buskage som etablerar sig i vassen på vissa ställen 
behöva glesas ut, för att vassen och sjön inte ska växa igen. Buskagen är av stor 
betydelse för fågellivet och det är därför viktigt att arbetet görs i samråd med 
förvaltaren, vid en tidpunkt på året då fågellivet inte riskerar att störas samt att 
utglesningen görs varsamt och med stor försiktighet. 

Skötselområde 6 

Hällmarksskogar, myrmarker: skapa markblottor, minska igenväxningstakten  

Delområde Areal 2022 (ha) 
6. Hällmarksskogar med insprängda våtmarker 120 
Summa 120 
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Beskrivning: En mosaik av myrmarker och talldominerade, mer eller mindre 
ljusöppna skogsbestånd på hällmarker med tunna jordar. Området består av 
igenväxande gammal hed. Någon gång på 1970-talet och år 1995 brann delar av 
området samt anslutande mark i väster vilket gjort att igenväxningen inte är lika 
framträdande här. På hällmarkerna dominerar vidkronig, krok- och senvuxen tall 
samt flerstammig björk. Rikligt med död ved i klena dimensioner samt ett 
markskikt som i huvudsak består av ris och ljung varvat med berg i dagen. 
Nattskärran har här en av sina tätare populationer i landet men antas minska då den 
hotas av de alltmer igenväxande markerna. Inom området, öster om Rambo mosse, 
finns även fynd av den hotade hasselsnoken (VU). Klockgentiana finns noterat på 
några lokaler på Härryda kommuns mark nordväst om området (inte i 
skötselområdet, förvaltas av kommunen) 

Bevarandemål: Skötselområdet ska utgöras av en mosaik av glesa talldominerade 
bestånd med björkinslag, blandat med helt öppna partier med häll- och myrmarker. 
Fältskikten i öppna gläntor ska mestadels vara osammanhängande och innehålla 
fältskiktslösa fläckar, medan högvuxen gammal ljung kan förekomma på andra 
platser. Nattskärra ska gynnas i området och myrmarkerna och 
hällmarkstallskogarna runt Rambo mosse ska vara ett fortsatt viktigt kärnområde 
för nattskärrans stabila och täta population. Minst 10 nattskärrerevir per 100 ha ska 
finnas inom hela Rambo mosseområdet. Krontäckningen, spridd över området, bör 
inte överstiga 50 %. 

Engångsåtgärder: Inga 

Underhållsåtgärder: Restaureringsinsatser för att gynna bland annat nattskärra. 
Minska på igenväxningstakten genom olika passande åtgärder, exempelvis 
återskapa markblottor genom röjning, avskalning av humus eller mindre punktvisa 
bränder. Kontinuerligt ringbarka björk och avverka gran samt gallra i de tätaste 
partierna, samtidigt som det är viktigt att det finns uppvuxen gran kvar för vissa 
fågelarter. Äldre gran som avverkas ska forslas bort från området. Både vid första 
röjning, bränning och återkommande underhållsinsatser måste hänsyn tas till 
behoven hos arter som nattskärra, hasselsnok, trädlärka, mindre hackspett samt 
brand- och dödvedsgynnade insekter. Nattskärran är mycket störningskänslig. 
Uppföljning och utvärdering av restaureringsinsatserna bör göras för att eventuellt 
utöka denna skötsel till ett större område. Melica har skrivit bra skötselförslag med 
inriktning på restaurering av habitat för nattskärra på Härryda kommuns mark som 
är bra att titta på (se referens) 

Skötselområde 7 

Fastighetsägaren sköter om skogen, skogsbruk är tillåtet. 

Delområde Areal 2022 (ha) 
7. Fastighetsägaren förvaltar  219 
Summa 219 

 

Skogsbruk är tillåtet. Härryda kommun och Mölndals stad sköter om skogen på 
sina fastigheter. Några av de privata fastigheterna sköter om skogen på sina 
fastigheter. Vilka fastigheter det är framgår av beslutet (bilaga 1B). Om kommunen 
vill anlägga enklare friluftsanordningar på sin mark är detta tillåtet. Kommunen har 
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då hand om drift och underhåll av dessa. (Övriga friluftsanordningar i denna 
skötselplan förvaltas av Västkuststiftelsen).  

3.6 Forn- och kulturmiljövård 

Inom naturreservatet finns 5 övriga kulturhistoriska lämningar varav flera är 
fyndplatser, en eventuell boplats samt en stensättning. Lämningarnas lokalisering 
framgår av bilaga 3d. Det är endast två lämningar som är synliga. Utöver dessa 
lämningar finns det rikligt med spår efter ytliga stenbrott, främst öster om Rambo 
mosse. 

I reservatet finns ett flertal stenmurar, oftast i anslutning till kulturlandskapet, 
några mycket välbevarade. Stenmurarna bör skötas så att de bevaras för framtiden 
och blir väl synliga i landskapet. Stenar som ramlar ner från murarna bör 
återplaceras och sly som växer upp i och intill murarna bör röjas regelbundet. 

Kulturlämningar (även t.ex. stengärdsgårdar) hålls efter i samband med röjning i de 
enskilda skötselområdena. Vid röjningar bör inte röjningsmaterial ligga kvar nära 
eller i fornlämningar/övriga kulturhistoriska lämningar. Eldning får heller aldrig 
ske i närheten av kulturlämningar då det kan ställa till svårigheter vid en eventuell 
framtida utgrävning. I områden med registrerade kulturhistoriska lämningar ska 
samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ske innan åtgärd utförs, till exempel 
vid hydrologisk utredning kring Tuleboborgen.  

Tabell 1. Sammanställning av registrerade övriga kulturhistoriska lämningar i 
området. 

RAÄ_NR Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

Kållered 32:1 Boplats, flata hällar, 
rustbädd, bilade 
ekbrädor med hål 
(Tulebo borgen) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Mölndal 62:1 Fornlämningsliknande 
lämning, stensättning 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Råda 11:1 Fyndplats, keramik av 
järnålderstyp 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Råda 37:1 Fyndplats, stockbåt Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Råda 38:1 Fyndplats, skafthålsyxa, 
flintdolk 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

4. Friluftsliv 
Karta med friluftsanläggningar samt p-platser finns i bilaga 3c. Dessa 
friluftsanordningar sköts av Västkuststiftelsen. Om kommunerna vill anlägga 
enklare friluftsanordningar på sin mark som till exempel fågeltorn, stigar, 
vindskydd, eldstäder och toalett så är detta tillåtet. Förvaltaren av naturreservatet 
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bör informeras så att samordning med övrigt friluftsliv kan ske, samt att man kan 
styra friluftsanordningen till lämplig plats. Kommunen ansvarar för förvaltning av 
sina egna friluftsanordningar. 

Flera förslag till friluftsanordningar och P-plats är föreslagna vid Tulebo mossen i 
söder. Dessa anordningar kanske inte kommer att bli möjliga att utföra beroende på 
om järnvägen kommer att gå upp i ytläge här eller inte. 

Bevarandemål:  

• Minst 6 väl underhållna informationsskyltar med beskrivning av 
naturreservatet på svenska och engelska ska finnas.  

• Minst 3 väl underhållna parkeringar ska finnas. 
• Vägvisningsskyltar från Mölndalsvägen och Tulebovägen. 
• Minst 3 väl underhållna rastplatser med eldstäder ska finnas. 
• De uppmärkta stigarna och lederna ska vara väl underhållna. 
• Ett fågeltorn uppförs på lämplig plats i skötselområde 1:1 eller på Härryda 

kommuns mark (fastigheten Hårskeröd 1:2 samt samfälligheten Hårskeröd 
S:6). 

 
Engångsåtgärder: 
Informationstavlor ska sättas upp på de platser som är markerade på karta i bilaga 
3c. Tavlorna ska utföras enligt svensk standard och naturvårdsverkets anvisningar 
Att skylta skyddad natur. De ska bland annat innehålla karta över reservatet samt 
beskriva dess syfte, bevarandevärden och gällande föreskrifter för allmänheten. En 
karta där man knyter ihop stigarna i området med Gunnebo/Rådasjöns 
naturreservat i norr samt stigar från Hårskeröd mot Lahall och vidare Finnsjön runt 
bör finnas på skylten. En engelsk text eller en engelsk sammanfattning ska finnas. 
Vägvisningsskyltar sätts upp vid Tulebovägen och Mölndalsvägen. 

Informationsskyltar ska sättas upp på Tulebomossen (1:1) med information om 
Tuleboborgens historia och utgrävning samt vid den gamla 
torvupptagningsmaskinen som använts vid torvbrytning. Uppsättning av dessa 
skyltar bör ske i samråd mellan förvaltaren och Mölndals stadsmuseum.  

Parkeringsplatser ska finnas i anslutning till reservatet. Befintlig parkering på 
kommunal mark, Mölndals stad, finns norr om sjön Horsickan vid Horsikagatans 
slut. Ytterligare parkeringsplatser anläggs enligt kartan vid Tulebo Ängsväg samt 
längs Hårskerödsvägen, där det redan idag finns en mindre parkeringsficka.  

Tydlig märkning av stigar markerade på kartan (bilaga 3c) samt förstärkning med 
spänger eller omdragning av stig vid blöta partier eller annat hinder. Nattskärran är 
störningskänslig framförallt när det gäller vandrare och medföljande hundar, tänk 
på detta vid anläggande av stig. I framtiden bör man titta på möjligheten att knyta 
ihop stigarna i området med övriga naturområden som ligger på vandringsavstånd 
(Gunnebo/Rådasjön, Finnsjön). En markerad stig mellan dessa naturområden ger 
mycket fina vandringsmöjligheter. 

Minst 3 rastplatser med eldstad ska finnas. En rastplats finns redan vid den gamla 
slåtterängen i Rambodal och består av ett redan befintligt vindskydd med en 
eldstad som behöver förbättras. Hittills finns det ingen som tagit på sig ansvaret för 
vindskyddet, underhåll får ligga på förvaltaren av naturreservatets ansvar 
(Västkuststiftelsen). En rastplats med eldstad anläggs på en liten bergknalle norr 
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om Rambo mosse samt ytterligare en liknande rastplats på utsiktsplatsen norr om 
Hårskeröds mosse. Röj bort träd och buskar för utsiktens skull på 2–3 ställen på 
höjden norr om Hårskeröds mosse. 

Ett fågeltorn ska om möjligt uppföras på lämpligt läge med bra utblick över sjön 
och dess omgivningar i skötselområde 1:1, där Naturvårdsverket är fastighetsägare. 
Alternativ plats för ett fågeltorn är på sjöns nordöstra sida där kommunen äger 
mark, Hårskeröd 1:2 samt samfälligheten Hårskeröd S:6. Placeringen av tornet bör 
samrådas med GOF och Naturskyddsföreningarna vars medlemmar är mycket 
aktiva fågelskådare i området. Informationsskyltar som beskriver sjön och dess 
fågelliv bör sättas upp i anslutning till fågeltornet. Se förslag till placering av 
fågeltorn i bilaga 3c. 

Det finns ett blöthål (torvgrav) i Tulebomossens västra del, som man når i början 
på den markerade stigen som sträcker sig in i området från Tulebo Ängsväg. 
Eventuellt behöver det vattenfyllda hålet, ur säkerhetsaspekt, hägnas in framöver.  

Underhållsåtgärder:  

Informationsanläggningar ska tillses regelbundet och underhållas vid behov av 
förvaltaren. Regelbundet underhåll av stigar, rastplatser och eldstäder. Vid behov 
röjning av träd och buskar vid utsiktsplatserna. Underhåll av fågeltornet.  

5. Gränsmarkering 
Reservatets gräns ska märkas ut i fält. Gränsmarkeringar ska utföras enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar ”Att skylta skyddad natur”. 

6. Uppföljning 

6.1 Dokumentation av skötselåtgärder 

Skötselåtgärder som utförs i reservatet bör dokumenteras av den som utför 
åtgärden. Av dokumentationen bör framgå: 

• åtgärd  
• plats (skötselområde) 
• kostnad 
• tidpunkt 
• utförare 

Åtgärder av restaureringskaraktär bör dokumenteras med foto före och efter åtgärd. 

6.2 Bevarandemål och gynnsamt tillstånd 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. 
Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits 
fram av Naturvårdsverket. I en särskild uppföljningsplan kommer målindikatorer 
att anges. Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om 
de bevarandemål som satts upp i skötselplanen uppfylls och att skötseln fungerar. 
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Uppföljningen kommer vara en viktig hjälp för förvaltarens planering av 
skötselarbetet. 

6.3 Revidering av skötselplanen 

Skötselplanen gäller tills vidare och revideras när uppföljningen indikerar att det 
behövs. 

7. Planerad förvaltning  
Förvaltningen av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse bekostas av staten och 
förvaltare är Västkuststiftelsen, se bilaga 1B vilka fastigheter som sköter sin skog 
själva. Drift och underhåll av befintliga ridstigar ansvarar respektive kommun för. 

Tabell 2. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering 
inom intervall 1–3 där 1 är högsta prioritet att genomföra. 

 
Åtgärd Skötselområde När/intervall Prioritet 
Gränsmarkering   1 
Informationsskyltar om NR   1 
Informationsskyltar om 
Tuleboborgen, torvbrytning, 
fågellivet m.m. 

1:1  2 

Anläggning av P-platser   1 
Markerade stigar, rastplatser   1 
Avskalning av humus och/eller 
mindre punktvisa bränder.  

6 Vid behov. 
Utöka 
området 
succesivt 
efter 
utvärdering.  

2 

Röj/gallra i de tätaste partierna 6 Vid behov 2 
Fortsatt bete 3 Om möjligt  
Ringbarkning av björk och röjning 
av gran 

2, 3, 6 Vid behov 2 

Friställ ekar 2:4, 2:5  1 
Slå/ beta/röj/odla öppen mark 4  Vid behov 3 
Röj bort fårstaket och ev gammal 
lada 

1:1  3 

Vassbekämpning/slyröjning 5 Vid behov 1 
Anläggning av fågeltorn 1:1 eller 7(se 

bilaga 3c) 
 1 

Kartläggning av diken som ev 
leder till hydrologisk undersökning 
och dämning/igenläggning av 
diken. 

Q§  3 

Uppföljning av skötselåtgärd  Efter åtgärd  
 

Flera förslag till friluftsanordningar och P-plats är föreslagna vid Tulebo mossen i 
söder. Dessa anordningar kanske inte kommer att bli möjliga att utföra beroende på 
om järnvägen kommer att gå upp i ytläge här eller inte. 
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Nyckelbiotopsinventeringen 
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Bilaga 3a 
Tabell 1: Arter 

 Förekomst av  

• signalarter (S), arter som används för att lokalisera och urskilja skogar med 
höga naturvärden (Skogsstyrelsen, Nitare 2010). Fridlysta arter (§). 

• rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier (SLU 
Artdatabanken, 2020): Nationellt utdöd (RE); Akut hotad (CR); Starkt 
hotad (EN); Sårbar (VU); Nära hotad (NT); Kunskapsbrist (DD) 

• arter (ÅGP) som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade 
arter  

• arter (EU) som är listade i EU:s fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEG) annex 
1och art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) annex 2 och 4. 

• källa/uppgiftslämnare. Perry Johansson (PJ), Marie Hellén (MH), Tomas 
Appelqvist (TA), Leif Lithander (LL), Johan Bohlin (JB), Skogsstyrelsen 
(SKS), Naturvårdsplan Mölndals kommun (NVPM), Artportalen (AP), 
Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) Kåre Ström (KS) Härryda NS-
förening (HNS). 

 

Art Kategori Fyndplats Källa/ 
Uppgifts-
lämnare 

Mossor    
Fällmossa – Antitrichia curtipendula S NB 11, 3, 4, SKS, TA 
Grov fjädermossa – Neckera crispa S NB 3 SKS 
Klippfrullania – Frullania tamarisci S Lövskogsinv TA 
Krushättemossa – Ulota crispa S Lövskogsinv TA, JB 
Kruskalkmossa – Tortella tortuosa S NB 1, 3 SKS 
Långfliksmossa – Nowellia curvifolia S Lövskogsinv, 

sumpskog v Hårssjön, 
bäckmiljö Sjödala 

MH, JB, 
NVPM 

Mörk husmossa – Hylocomiastrum 
umbratum 

S Lövskogsinv TA, JB 

Platt fjädermossa – Neckera complanata S NB 3 SKS 
Stubbspretmossa – Herzogiella seligeri S NB 5 SKS 
Trubbfjädermossa – Homalia 
trichomaniodes 

S NB 3 SKS 

Vågig sidenmossa – Plagiothecium 
undulatum 

S Lövskogsinv TA 
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Västlig hakmossa – Rhytidiadelphus 
loreus 

S Lövskogsinv TA 

    
Lavar    
Glansfläck – Arthonia spadicea S Lövskogsinv MH, TA 
Rostfläck – Ahrtonia vinosa S Lövskogsinv TA, JB 
Stor knopplav-Mycobilimbia pilularis 
 

S  HNS 

Kärlväxter    
Blåsippa- Hepatica nobilis 
 

S  HNS 

Jungfru Marie nycklar – Dactylorhiza 
maculata 

S, § Betesmark Sjödala NVPM 

Klockgentiana – Gentiana 
pneumonanthe 

EN, ÅGP, 
§ 

Rambo mosse V NVPM 

Korallrot – Corallorhiza trifida S, § Sumpskog MH 
Kransrams – Polygonatum verticillatum S NB 3 SKS, MH 
Lind – Tilia cordata S NB 4 SKS 
Lundbräsma – Cardamine impatiens S NB 1 NVPM 
Nattviol – Plantanthera bifolia § Hårssjöns omgivningar PJ 
Röd trolldruva- Actaea erythrocarpa 
 

NT  HNS 

Svart trolldruva – Actaea spicata S NB 1, 3 SKS, 
NVPM 

Fåglar    
Backsvala – Riparia riparia NT Hårssjön m omgivning GOF 
Berglärka- Eremophila alpestris VU  GOF 
Berguv – Bubo bubo VU, EU Hårssjön m omgivning, 

häckande 
GOF, LL 

Bivråk – Pernis apivorus EU Hårssjön m omgivning, 
häckande 

GOF, LL 

Björktrast- Turdus pilaris NT  AP 
Blå kärrhök – Circus cyaneus NT, EU Hårssjön m omgivning, 

häckande 
GOF, LL 

Brunand – Aythyra ferina EN Hårssjön m omgivning GOF 
Brun kärrhök- Circus aeruginosus EU  HNS 
Buskskvätta – Saxicola rubetra NT Hårskeröd AP 
Drillsnäppa- Actitis hypoleucos NT  AP 
Duvhök – Accipiter gentilis NT Håle dal AP 
Entita- Poecile palustris NT  HNS 
Ejder – Somateria mollissima EN  GOF 
Fiskmås- Larus canus NT  AP 
Fjällvråk – Buteo lagopus NT Hårssjön m omgivning GOF 
Gulsparv – Emberiza citrinella NT Hårskeröd AP 
Gråtrut – Larus argentatus VU Hårskeröd, Hårssjön AP 
Grönfink- Chloris chloris EN  AP 
Grönsångare- Phylloscopus sibilatrix NT  AP 
Havstrut- Larus marinus VU  AP 
Havsörn – Haliaeetus albicilla NT, EU Hårssjön m omgivning GOF 
Hussvala – Delicon urbicum VU Håle dal AP 
Härfågel- Upupa epops VU  GOF 
Järpe- Tetrastes bonasia NT,EU  KS 
Kricka- Anas crecca VU  AP 
Kungsfiskare – Alcedo atthis VU, EU Hårssjön m omgivning AP, LL 
Kungsörn – Aquila chrysaetos NT, EU, 

ÅGP 
Hårssjön m omgivning GOF 
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Lappuggla – Strix nebulosa VU, EU Sjödala AP 
Mindre hackspett – Dendrocopus minor NT Hårssjön m omgivning, 

Rambo mosse, 
häckande 

GOF, LL, 
NVPM 

Myrspov- Limosa lapponica VU  GOF 
Nattskärra – Camprimulgus europaeus EU Hårssjön m omgivning, 

Rambo mosse, 
häckande 

GOF,KS,  
LL, NVPM 

Orre- Lyrurus tetrix EU  GOF 
Ortolansparv – Emberiza hortulana CR, EU, 

ÅGP 
Hårssjön m omgivning,  GOF 

Pilgrimsfalk – Falco peregrinus NT, EU Hårssjön m omgivning GOF 
Rödvingetrast- Turdus iliacus NT  AP 
Rördrom – Botaurus stellaris NT, EU Hårssjön m omgivning, 

häckande 
GOF, LL 

Skedand- Anas clypeata NT  AP 
Skräntärna – Hydroprogne caspia EU, ÅGP Hårssjön m omgivning AP 
Smålom – Gavia stellata NT, EU Hårskeröd AP 
Sommargylling- Oriolus oriolus EN  GOF 
Spillkråka – Dryocopus martius NT, EU Hårssjön m omgivning AP 
Stare – Sturnus vulgaris VU Hovås AP 
Stenfalk- Falco columbarius NT, EU  AP 
Stjärtand – Anas acuta VU Hårssjön m omgivning GOF 
Storspov – Numenius arquata EN Hårssjön m omgivning GOF 
Svarthakedopping – Podiceps auritus EU Hårssjön m omgivning GOF 
Svartrödstjärt- Phoenicurus ochruros NT  GOF 
Svarttärna- Chlidonias niger VU  GOF 
Svartvit flugsnappare-Ficedula 
hypoleuca 

NT  AP 

Sädgås – Anser fabalis  Hårssjön m omgivning GOF 
Sävsparv – Emberiza schoeniclus NT Hårskeröd AP 
Tjäder- Tetrao urogallus EU  GOF 
Tofsvipa- Vanellus vanellus VU  AP 
Tornseglare – Apus apus EN Hårskeröd AP 
Trana- Grus grus EU  HNS,  
Trädlärka- Lullula arborea EU  HNS, AP 
Törnskata – Lanius collurio EU Hårssjön m omgivning, 

häckande 
GOF, LL 

Vinterhämpling – Carduelis flavirostris VU Hårskeröd, Hårssjön AP 
Årta – Anas querquedula EN Hårssjön m omgivning, 

häckande 
LL 

Ärtsångare- Sylvia curruca NT  AP 
    
Övrigt    
Alkonblåvinge – Phengaris alcon EN, ÅGP Rambo mosse NVPM 
Bred paljettdykare- Graphoderus 
bilineatus 

EU  HNS 

Citronfläckad kärrtrollslända- 
Leucorrhinia pectoralis 

EU Hårssjön HNS 

Hasselmus – Muscardinus avellanarius EU, § Hårssjön m omgivning LL 
Hasselsnok – Coronella austriaca VU, §, EU Hårssjön m omgivning PJ 
Knölspindel - Araneus angulatus NT Rambo mosse, öster HNS 
Lodjur – Lynx lynx VU, EU Hårssjön m omgivning PJ 
Motaggsvamp – Sarcodon squamosus NT Långa mysten AP 
Rödaxlad lundknäppare- Calambus 
bipustulatus 

NT  HNS 
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26(26) 

 
 
Sexfläckig blombock – Anoplodera 
sexguttata 

NT Hårssjön, öster AP 

    
Smal dammsnäcka – Omphiscola glabra NT, ÅGP Hårssjöns norra del AP 
Violettkantad guldvinge Lycaena 
hippothoe 

NT Hårskeröd-Hårssjön AP 

Åkergroda- Rana arvalis EU  AP,HNS 
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Illustrationskarta till skötselplan för 
naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse 
Tillhör Länsstyrelsens beslut 
2022-03-30, dnr 511-14697-2012

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

± 0 300 Meter

Gräns naturreservat

2. Lövskogar

1. Myrmark

3. Betesmark, trädbevuxen

4. Åker, vall

5. Sjö med vassbälte

6. Hällmarksskog, myr

7. Fastighetsägaren förvaltar sin skog

Bilaga 3B, Skötselområden
Naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse,
Härryda kommun och Mölndals stad

Page 448 of 554



I-)

I-)

I-)

I-)

I-)
IA)

IA)

"k)

"Ä)

"Ä)

"Ä)

"Ï)
"h)

"h)

"h)

";)

";)

";)

";)

"À)

"À)

"h)

"h)

Råda 11:1

Råda37:1

Råda38:1

Kållered 32:1

Mölndal 62:1

Illustrationskarta till skötselplan för 
naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse 
Tillhör Länsstyrelsens beslut 
2022-03-30, dnr 511-14697-2012

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

± 0 300 m

Gräns naturreservat

IA) P-plats

I-) Informationsskylt

"k) Utsiktsplats

"À) Torn

"h) Eldstad

"Ï) Vindskydd

";) Busshållplats

"Ä) Rastplats

Ridväg

Markerad stig

Befintlig stig

Vägar

Allmän väg

Övr kulturhistorisk lämning

Bilaga 3C, Friluftsanordningar, kulturhistoriska lämningar.
Naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse,
Härryda kommun och Mölndals stad

I-)

IA)I-)

P Horsikagatan

IA) P-plats

I-) Informationsskylt
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Illustrationskarta till skötselplan för 
naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse 
Tillhör Länsstyrelsens beslut 
2022-03-30, dnr 511-14697-2012

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

± 0 300 m

Gräns naturreservat

Barrsumpskog, blandsumpskog

Betad skog

Granskog

Kärr

Lövblandade barrskogar

Lövskog, övr

Lövsumpskog

Mosse

Sjö eutrof

Sjöstrandsnår

Strandäng (sötvatten)

Tallskog

Triviallövskog

Triviallövskog med ädellövinslag

Vassar

Ädellövskog

Åker, vall

Bilaga 3D, Naturtypskarta
Naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse,
Härryda kommun och Mölndals stad
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Bilaga 4. 
Inkomna yttranden under remissen för Hårssjön- Rambo mosse 17 juni – 8 oktober 2020 (NSF Härryda 14 oktober, Härryda kommun 
29 oktober, Trafikverket 6 november.) 
 

Namn/organisation Synpunkter Länsstyrelsens svar på frågor och förslag 
1. Jan & Lisa Granstam, Sandbäck 
1:110 
 

1. Bilaga 1B, den sydöstra delen av fastigheten är inte 
markerad som att skogsbruk tillåts. 
2. Önskemål att justera yttergränsen till naturreservatet vid 
gränsen mot Sandbäck 1:157. 
3. Stig/markväg över Sandbäck 1:110 används 
återkommande för att köra ut virke, detta måste kunna göras 
även i framtiden, samt underhållning av stigen/vägen. 
4. Kommer skötseln av NR innebära ngt åtagande för 
markägarna? 
5. Vill ha möjlighet att sätta upp ett vindskydd med eldstad 
på sin fastighet i framtiden. 
 

1. Detta har justerats. 
2. Detta har justerats. 
3. Stigen/markvägen får användas i samband med skogsskötsel 
enligt terrängkörningslagen. Normalt underhåll av den befintliga 
stigen är ok, om det behövs göras större åtgärder är det 
tillståndspliktigt (föreskrift A15, bilaga 1C). 
4. Förvaltare av området är Västkuststiftelsen, det finns inga 
obligatoriska åtaganden för fastighetsägare. De fastigheter som 
valt att sköta sin skog själv gör detta. 
5. Skriver in i beslutet att Sandbäck 1:110 har tillåtelse att uppföra 
ett vindskydd och eldstad någonstans på fastigheten. Drift och 
underhåll står markägaren för. 

2. Jan-Erik Hallsén Sandbäck 1:93 1. Motsätter sig reservatet i nuvarande omfattning. Kan godta 
att mindre del av Sandbäck 1:93 (ursprungsförslaget) ingår i 
naturreservatet. 
2. Har ett förslag hur länsstyrelsen kan tillvarata natur och 
värna om miljön och samtidigt ge människor möjlighet att bo 
och verka tillsammans med djur i ett nytt bostadsområde 
beläget inom det föreslagna naturreservatet Hårssjön- Rambo 
mosse. 

1.  Reservatets gränser har utökats sedan förslaget 2006. Detta 
efter ytterligare inventeringar som visade att det finns höga 
frilufts- och naturvärden längre västerut från Rambo 
mosseområdet. 
2. Så nära ett storstadsområde som Hårssjön- Rambo mosse ligger 
är det extra viktigt med ett stort sammanhängande naturområde 
där det inte finns någon bebyggelse som stör naturvärden eller 
friluftslivet. Förslaget på integrerade bostadsområden i 
naturområden är ett bra förslag, men utanför naturreservaten. 

3. Moses Hannasson, Tulebo 1:10, 
2:19 

1. Godkänner inte beslut om naturreservat. Tycker att 
ersättningen är låg, vill gärna ha bytesmark. 
 

Tyvärr finns det ingen bytesmark att tillgå. 
Värderingen görs utifrån hur stor inverkan reservatet får på den 
pågående markanvändningen. Frågor och synpunkter på ersättning 
ska framföras till förhandlaren i den pågående förhandlingen.  

4. Härryda kommun 1. Avstyrker bildandet av naturreservatet. Anser att 
markägarna har kompetens att fortsätta hålla området i gott 
skick i kontinuitet med hur det idag sköts. 

1. Samtliga markägare har erbjudits ersättning för pågående 
skogsbruk. De som tackat nej får även fortsättningsvis sköta sin 
skog. I de fall länsstyrelsen kommit överens med markägaren om 
ersättning kommer Västkuststiftelsen att förvalta skogen och då 
enligt beslut och skötselplan. Västkuststiftelsen ser gärna att 
berörda markägare är delaktiga i skötseln och de strävar efter att 
ha ett bra samarbete med markägarna.  
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5. Mölndals stad 
 

1. Avstyrker bildandet av naturreservatet till dess att 
Götalandsbanans sträckning är fastlagd och beslutad. 
2. Om reservatet bildas vill staden ha möjlighet att ompröva 
bedrivandet av skogsbruk. 
3. Fastigheten Mölndal 1:96 som Mölndals stad äger är inte 
markerad i bilaga 1B. 
4. Parkeringen vid Horsikan är otydlig. 

1.Reservatet hindrar inte en eventuell framtida dragning av 
järnväg som kan beröra området. Länsstyrelsen har en god dialog 
med Trafikverket angående detta ärende. Formuleringar av 
undantag för föreskrifterna har diskuterats fram tillsammans med 
Trafikverket.  
2. I diskussioner med Mölndals stad efter remissen 2018 har 
kommunen sagt sig vilja ansvara för skötseln av den kommunägda 
skogen. Länsstyrelsen har tillgodosett kommunens önskemål. 
Skogsbruk förbjuds därför inte på kommunens fastigheter, utan 
kommunen har fortsatt ansvar för skötseln/förvaltningen av sin 
skog. Eftersom pågående markanvändning på kommunens 
fastigheter därmed inte påverkas av reservatsbildningen så erbjuds 
kommunen ingen ersättning. 
3.  Fastigheten Mölndal 1:96, som Mölndals stad äger, står med i 
text som en fastighet där skogsbruk är tillåtet men inte på karta i 
bilaga 1B. Detta har justerats. 
4. Karta över parkeringsmöjlighet och uppsättning av skylt vid 
Horsikan bifogas det nya beslutet. 

6. GOF- Göteborgs Ornitologiska 
Förening 

Tillstyrker reservatsbildningen. Skogsbruk inom reservatet 
motverkar syftet med reservatsbildningen.  

1.Se svar 5.2. Länsstyrelsen har tillgodosett kommunernas 
önskemål om att fortsätta sköta/förvalta sin skog och därför 
förbjuds inte skogsbruk på kommunägd mark. De båda 
kommunerna har alltså det fortsatta ansvaret för att sköta och 
förvalta sin skog. Om det blir aktuellt för kommunerna att göra 
skogsbruksåtgärder så förutsätter länsstyrelsen att detta görs på ett 
lagstadgat sätt och så att det gynnar naturvärden och friluftsliv i 
reservatet.  
 
Ett av de huvudsakliga syftena med att bilda reservatet är att se till 
att området fortsatt är tillgängligt och attraktivt för friluftslivet. 
Länsstyrelsen anser att den allra viktigaste åtgärden för att detta 
ska uppnås är att skydda området mot exploatering. 

7. Trafikverket Trafikverket föreslår två platser där järnvägskorridoren ska 
gå upp i markläge. En i södra delen av Tulebo mosse, samt 
ytterligare en järnvägskorridor i norra delen av Hårskeröds 
mosse. Dessa två korridorer måste undantas från 
reservatsföreskrifterna avseende förberedande arbeten, 

Naturreservatet begränsar inte järnvägen. Länsstyrelsen har 
tillsammans med Trafikverket formulerat undantagen både för 
järnväg i ytläge (på 2 platser) och i tunnel (under hela reservatet) 
eftersom Trafikverket i dagsläget inte vet vilket alternativ som blir 
det slutgiltiga. Se bilaga 1D. 
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byggnation, drift och underhåll av järnväg i ytläge. Befintliga 
undantag i föreskrifterna för järnväg i tunnel behöver fortsatt 
finnas kvar då även tunnelalternativen fortsatt är aktuella i 
utredningen.   

 
 

8. Mölndals scoutkår 1. Olämpligt att anlägga stig genom scoutgården. Scouterna 
föreslår en annan dragning av stigen.  
2. Förslag att utöka den markerade stigen med Sandbäck S:6 
(vägsamfällighet).  
3. Vill ha förtydligande att underhåll av vägsamfälligheterna 
Sandbäck S:6 och S:7 är ok, alternativt att dessa båda ska 
ligga utanför reservatet. 
 

1. Länsstyrelsen ändrar dragningen av stigen efter scouternas 
önskemål.  
2. Länsstyrelsen håller fast vid ursprungsförslaget med markerad 
stig. Det finns många välanvända stigar i området som inte 
kommer att markeras ut av länsstyrelsen. Flera finns redan med på 
den ekonomiska kartan, såsom Sandbäck S:6.  
3.  Normalt underhåll av markvägarna är ok, om det behövs göras 
större åtgärder är det tillståndspliktigt (föreskrift A15, bilaga 1C). 

9. Orienteringsklubben Herkules Positiva till reservatsbildningen. Området är av stor betydelse 
för friluftslivet. 
1.Skogsbruk inom reservatet motverkar syftet med 
reservatsbildningen. 
2. Föreskrift C9: föreningen poängterar att det är mkt viktigt 
att få tillstånd till tävlingar även i framtiden. 
3. Att tillåta omfattande ingrepp med anledning av planerad 
järnväg innebär i praktiken inget skydd, området kommer att 
bli förstört. 
4. Reservatet bör utökas väster ut. 
5. Området bör i största möjliga utsträckning lämnas till fri 
utveckling, förslag till skötselåtgärder i skötselområde 6 
förstör områdets opåverkade karaktär. 

1. Se svar 6.1 och 5.2. 
2.  Föreskrift gällande läger och tävlingar: organiserade 
verksamheter med fler än 100 deltagare vid ett och samma tillfälle 
är tillståndspliktigt. Syftet med tillståndsplikt är inte att förhindra 
sådana aktiviteter utan att det ska vara möjligt för länsstyrelsen att 
ställa villkor som styr hur, när och var läger/tävlingar sker.  Detta 
för att undvika negativ påverkan på naturvärden, bland annat 
fågellivet. 
3. Naturreservatets syften måste beaktas vid planläggningen och 
byggandet av den nya järnvägen. Se s.13 i beslutet. Det är endast 
en av de föreslagna korridorerna som kommer att bli aktuell om 
järnvägen förläggs genom naturreservatet.  
4.  Reservatets gränser har utökats sedan förslaget 2006, det är 
inte aktuellt att utöka reservatets gränser ytterligare i nuläget. 
5. Vissa naturvårdande skötselåtgärder är nödvändiga för att 
gynna flera av de arter som lever i dessa miljöer, bland annat 
nattskärra.  

10. Johan Rådström & Helena 
Elfström, Våmmedal 3:62 

1. Påpekar att yttergränsen har blivit fel på beslutskartorna. 
2. Är negativ till eventuell igenläggning av diken i området 
utan att göra en undersökning av påverkan på 
omkringliggande marker innan. 
 

1. Detta har justerats. 
2. Står beskrivet i skötselplanen att en hydrologisk utredning 
måste göras för att kunna se var- och om det är lämpligt att lägga 
igen diken. Syftet är inte att dämma upp sjön, utan restaurera 
våtmarker. 

11. Naturskyddsföreningen Härryda 1. Reservatet bör utökas. 1.  Reservatets gränser har utökats sedan förslaget 2006, det är 
inte aktuellt att utöka reservatets gränser ytterligare i nuläget. 
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2. Exempel på några ytterligare arter som bör stå med på 
artlistan. 
3. Nämn naturskyddsföreningens rapport som referens i text 
även för naturvärdesbeskrivningarna. 
4.  Skogsbruk inom reservatet motverkar syftet med 
reservatsbildningen. Föreningen bifogar en analys av 
miljökonsekvenserna vid skogsbruk i området.  
Om skogsbruk tillåts bryter länsstyrelsen mot Eus 
naturvårdsdirektiv, samt med miljöbalken. 

2. Detta har justerats. 
3. Detta har justerats. 
4. Se svar 5.2 och 6.1    

12. Naturskyddsföreningen Mölndal  Tillstyrker reservatsbildningen. Skogsbruk inom reservatet 
motverkar syftet med reservatsbildningen. Naturreservatet är 
för litet för att tillåta skogsbruk.  

Se svar 5.2 och 6.1 

13. Naturvårdsverket 1. Föreskrift om förbud att anordna upplag finns i både A4 
och A7 vilket bör justeras. 
2. Enligt Naturvårdsverket bör länsstyrelsen ta bort 
föreskriften B6, och om behov uppstår att genomföra nya 
friluftsanordningar/åtgärder, då besluta om tillägg av B-
föreskrifter. 
3. Naturvårdsverket bör framgå som remissinstans i beslutet. 

1. Detta har justerats. 
2. Detta har justerats. 
3. Detta har justerats. 

14. SGU 
 

Inget att erinra  

15. Kenneth Isacsson Lst bör tänka igenom placering av fågeltorn noga så att det 
inte blir konflikt mellan fågelskådare och 
markägare/djurhållare. Ett fågeltorn bör inte sättas upp på 
västra sidan av sjön. 

Beaktar dessa synpunkter. Ett eventuellt fågeltorn kommer att 
sättas upp söder eller öster om sjön, se bilaga 3c. 

16. Lena Johansson Positivt med reservatsbildningen och att området nu får ökad 
tillgänglighet. 
1.Stigen vid Hårskeredsmossen bör utökas så att man kan ta 
sig ut på en längre slinga mot Lahall och tillbaka, bör 
markeras upp och underhållas. 
2. Stenar från de närbelägna stenbrotten bör användas för att 
bygga upp en eldstad som smälter in i omgivningarna. 
3. En led runt Hårssjön, gärna strandnära bör markeras upp. 
 

1.  Det finns många stigar i området som inte kommer att 
markeras ut av länsstyrelsen. Stigen mot Lahall beskrivs på s.9 i 
skötselplanen. Kartan i bilaga 3c kompletteras med en lila 
markerad sträckning där den tydliga stigen mot Lahall går. 
Länsstyrelsen kommer inte att anlägga ny stig utmed 
Hårskeredsmossen. 
2. Västkuststiftelsen som är förvaltare i området kommer att 
anlägga en eldstad som är säker och beprövad.  
3. En led runt sjön har diskuterats med markägare, där vi tagit ett 
gemensamt beslut att inte anlägga markerad led runt sjön. 
Reservatsbesökare är välkomna att på egen hand gå runt sjön. 
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17. Skogsstyrelsen Inget att erinra  
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Bilaga 5.  
Inkomna yttranden under remissen för Hårssjön- Rambo mosse 10 dec 2018 - 20 mars 2019 

 

 
Namn/organisation Synpunkter Länsstyrelsens svar på frågor och förslag 
1.Sandra Bergman Hårskeröd 1:25 Vill justera gränsen alternativt tillåtet att de plockar träd för 

ved. 
Det är ok med skogsbruk men då utgår ingen ersättning. 

2. Jan-Erik Hallsén Sandbäck 1:93 Gränsdragningen för fastigheten Sandbäck 1:93 bör justeras. Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att undanta den 
aktuella fastigheten utan att motverka syftet med naturreservatet. 

4. Hårskeröds vägsamfällighet Upplyser om båtuppläggningsplats, och badbrygga vid 
Hårssjön. Fråga om Länsstyrelsen kommer ta del i vägen. 

Båtuppläggningsplatsen och badbryggan undantas från 
bestämmelserna. Vägfrågan kommer att utredas vid behov 
efter beslut.  
 

5. Härryda kommun Vill att Lst avvaktar med beslutet tills järnvägens placering är 
färdig utredd. Kommunen önskar bytesmark. När detta är 
ordnat ställer de sig positiva till reservatet och att Lst 
förvaltar. 

Hela naturreservatet blir tillgängligt för tunnelbygge av järnväg, 
naturreservatet begränsar inte järnvägen. Undantag från 
föreskrifter har formulerats tillsammans med trafikverket. 
Bytesmark är inte möjligt i detta område. 

6. Mölndals kommun Vill att Lst avvaktar med beslutet tills järnvägens placering 
är färdig utredd. Positiva till avgränsning, föreskrifter och 
skötselplan. Kommunen vill komma in med detaljerade 
synpunkter senare. 

Hela naturreservatet blir tillgängligt för tunnelbygge av järnväg, 
naturreservatet begränsar inte järnvägen. Undantag från 
föreskrifter har formulerats tillsammans med trafikverket. 

7. GOF- Göteborgs Ornitologiska 
Förening 

1. Utöka reservatets gränser i öst och väst samt ha en 
skyddszon mot bebyggelse i norr. 
2. Förslag på att förtydliga texten att nattskärran är mycket 
störningskänslig. Befarad störning från en föreslagen tillfällig 
motocrossbana som planeras i närheten. 
3. Vill att Lst redovisar förslag på gröna länkar norr om 
naturreservatet för spridningsmöjligheter för bl a mindre 
hackspett. 
4. Härryda kommuns kompensationsåtgärder är bra men bör 
stå med krav att de ska genomföras och utvärderas innan 
byggnation sker i området. 
5. Komplettering av artlistan. 
6. Föreslår att lägga igen diken. Skötselområde 1 och 2 är 
lämpliga. Även bra för klimatet. 
7. Föreslår en restaureringsplan för den södra och sydöstra 
delen av sjön där vedartad vegetation tar över vassarna. 
8. Restaureringen som görs för nattskärra bör följas upp för 
att sedan ev kunna utöka och göra åtgärder i skötselområde 6- 
7. 

1. Reservatets gränser har utökats sedan förslaget 2006, det finns 
inte möjlighet att utöka reservatets gränser ytterligare i nuläget. 
Inte möjligt att lägga till ytterligare skyddszoner mot bebyggelse. 
2. Förtydligar texten om nattskärran. Frågan om motocrossbanan 
hanteras av kommunen. 
3. Förslag på åtgärder som ligger utanför naturreservatet redovisas 
inte i reservatsbeslutet eller bilagd skötselplan. 
4. Detta skötselområde utgår. Kommunen är ansvarig för att 
förvalta sin mark och därmed att utföra kompensationsåtgärder. 
5. Artlistan i bilaga 3a har reviderats. Även arter som räknas upp i 
texten ändras enligt förslag. 
6. Skötselplanen har kompletterats med förslag för hydrologisk 
utredning och eventuell dämning av diken. 
7. Skötselplanen har förtydligats. 
8. Skötselområde 7 och 8 utgår, kommunen är förvaltare på sin 
mark. Skötselplanen har förtydligats angående restaurering och 
uppföljning av restaurering i förmån för nattskärra i skötselområde 
6. 

8. Trafikverket Har ändrat sträckningen av järnvägen. Ny sträckning utreds. Hela naturreservatet blir tillgängligt för tunnelbygge av järnväg, 
naturreservatet begränsar inte järnvägen. Undantag från 
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Bilaga 5.  
Inkomna yttranden under remissen för Hårssjön- Rambo mosse 10 dec 2018 - 20 mars 2019 

 

 
9. Skanska Vill minska ned gränsen till naturreservatet ca 25 m utmed 

deras fastighet, en sträcka på ca 150m. Detta pg a planerade 
bostäder där tomterna blir granne med naturreservatet. 

Gränsen har anpassats efter kommunens pågående detaljplan i 
området, Kullbäckstorp 1:4 m. fl. ENEBACKEN ETAPP II i 
Mölnlycke, Härryda kommun. Gränsen till naturreservatet 
kommer inte att justeras. 

10. Orienteringsklubben Herkules Motsätter sig föreskrift C9. Vill även i framtiden få tillstånd 
till att anordna tävlingar. 

Länsstyrelsen har förtydligat föreskriften C9 i beslutet. 

 
11. Johan Rådström Våmmedal 3:62 

1. Vill justera reservatsgränsen vid Våmmedal 3:62 
2. Vill att markeringen av bilväg i bilaga 3C justeras så att 
framfart till Våmmedal 3:62 inte finns med. 

1. Lst tillmötesgår synpunkter. 
2. Bilaga 3C justeras enligt önskemål. 

12. Naturskyddsföreningen Härryda Positiva till förslaget. 
1. Utöka reservatets avgränsning. 
2. Artlistor bör revideras. 
3. Skötselinsatser: 
-Bete i skötselområde 7 ej nödvändigt 
-Generell bortröjning och ringbarkning av gran bör ej 
genomföras pg a granens värde som skydd till fåglar. 
-Före borttagning av gammal lada i söder om Hårssjön bör 
lavfloran undersökas. 
4. Reservatet måste bättre kopplas till omgivande landskap 
och grön infrastruktur. 
5. Kulturmiljöer bör beskrivas mer ingående. 
6. Titta på möjlighet att knyta ihop stigar med Gunnebo och 
Rådasjöområdet. 

1. Reservatets gränser har utökats sedan förslaget 2006, det finns 
inte möjlighet att utöka reservatets gränser ytterligare i dagsläget. 
2. Artlistan i bilaga 3A har reviderats. 
3. -Skötselområde 7 utgår då kommunen förvaltar sin egen mark. 
-Ambitionen i skötseln är att begränsa granuppslag, inte att ta bort 
granen helt från området. 
- Skötselplanen har kompletterats med att undersöka ladan, enligt 
önskemål. 
4. Beslut och skötselplan har kompletterats med mer utförlig text 
enligt önskemål. 
5. Skötselplanen har kompletterats enligt önskemål. 
6. Skötselplanen har kompletterats enligt önskemål. 

13. Mölndals NS Positiva till förslaget. 
1. Utöka reservatet med en buffertzon pga framtida 
exploatering av mark nära föreslagen reservatsgräns. 
2. Bete i Skötselområde 7 är inte positivt. 
3. Vid fastställande av gräns, bör biotoperna styra i högre 
grad än fastighetsgränserna. 

1. Reservatets gränser har utökats sedan förslaget 2006, det finns 
inte möjlighet att utöka reservatets gränser ytterligare i dagsläget. 
2. Skötselområde 7 utgår då kommunen förvaltar sin egen mark. 
3. Vid gränsdragning är det många praktiska avvägningar, 
önskemål och kompromisser att ta hänsyn till. Det är många olika 
intressen som styr gränsdragningen. 

 
14. Vattenfall 

Inget att erinra  

15.SGU Inget att erinra  

16.Västkuststiftelsen Inga synpunkter  
17. HAV Inget att erinra  
18. Skogsstyrelsen Inget att erinra, positiva till reservatet  
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Bilaga 6. Sakägarförteckning 
 

Uppgifterna i denna förteckning härrör från utredning gjord av Lantmäteriet. Ändringar och tillägg har dock gjorts i de fall nya uppgifter om ägare 
och/eller adresser är kända av Länsstyrelsen. (Med hänsyn till GDPR diarieförs listan men skickas inte ut med adresser). 

Namn Fastighet Samfällighet 
Bengt Ove Hansson Härryda Hyltan 1:1   
Ingemar Magnusson Härryda Hyltan 1:1   
Härryda kommun Härryda Hårskeröd 1:2, 1:4, 

Kullbäckstorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:9 
Härryda Hårskeröd S:2, S:3, S:6, S:7 

Stig & Ulla-Maija Andersson Härryda Hårskeröd 1:5 Härryda Hårskeröd S:2, S:3, S:6, S:7 
Gunnevi & Morgan Johansson Härryda Hårskeröd 1:3 Härryda Hårskeröd S:2, S:3, S:6, S:7 
Marie Andersson Härryda Hårskeröd 1:11  
Rikard & Sandra Bergman Härryda Hårskeröd 1:25  
Skanska Mark- och exploatering Nya hem 
AB 
c/o Skanska Mark-och exploatering 

Härryda Kullbäckstorp 1:7, 1:8   

Bengt Helgesson Härryda Lahall 1:54   
Mölndals kommun Mölndal Forsåker 1:165, 1:188, Kikås 

1:80, 1:154, Sandbäck 1:46, 1:49, 1:54, 
1:60, 1:77, 1:96,  1:101, Tulebo 1:81 

Mölndal Tulebo S:15, S:17, S:19, 
S:20, S:21, Livered S:3 

Eva Mellhage Mölndal Kikås 1:92   
Harald Hartman Mölndal Kikås 1:130 Mölndal Sandbäck S:6, S:7 
Ingela Hartman Mölndal Kikås 1:130 Mölndal Sandbäck S:6, S:7 
Lennart Thalinsson Mölndal Hultet 1:2   
Margareta Eklund-Jimar Mölndal Sagered 3:2 Mölndal Sagered S:13, S:14 
Leif Carlbaums dödsbo 
c/o Camilla Lundgren 

Mölndal Sagered 3:2 Mölndal Sagered S:13, S:14 

Per-Anders Jimar Mölndal Sagered 3:2 Mölndal Sagered S:13, S:14 
Barbro Karlström Mölndal Sagered 3:2 Mölndal Sagered S:13, S:14 
Margareta Eklund- Jimar c/o Carl Gustav 
Wilhelm Eklund  

Mölndal Sagered 3:2 Mölndal Sagered S:13, S:14 

Gösta Helmer Anderssons dödsbo Mölndal Sagered 3:3 Mölndal Sagered S:13, S:14 
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Mölndals scoutkår Mölndal Sandbäck 1:36, 1:37 Mölndal Sandbäck S:6, S:7 
Berndt Aronsson Mölndal Sandbäck 1:44   
Jan-Erik Hallsén Mölndal Sandbäck 1:93   
Lisa & Jan Granstam Mölndal Sandbäck 1:110   
Anders Blomgren Mölndal Sandbäck 1:130   
Eva Blomgren Agblad Mölndal Sandbäck 1:130   
Per Blomgren Mölndal Sandbäck 1:130   
Bengt Nilsson Mölndal Sandbäck 1:130   
Martin Nilsson Mölndal Sandbäck 1:130   
Caroline Rosenqvist Mölndal Sandbäck 1:130   
Kenneth Isacson Mölndal Sandbäck 1:157 Mölndal Sandbäck S:6, S:7 
Göteborgs Järnförädling AB Mölndal Sandbäck 1:171   
Torsten Söderberg Mölndal Spårröd 1:21  

 

Gunnar Franzén Mölndal Tulebo 1:3 Mölndal Tulebo S:12 
Gunn-Britt Sandgren Mölndal Tulebo 1:3 Mölndal Tulebo S:12 
Inger Anita Franzén Mölndal Tulebo 1:3 Mölndal Tulebo S:12 
Håkan Brorsson Mölndal Tulebo 1:5 Mölndal Tulebo S:12 
Anette Brorsson Mölndal Tulebo 1:5 Mölndal Tulebo S:12 
Gullvi & Roger Brorsson Mölndal Tulebo 1:5 Mölndal Tulebo S:12 
Erik Bengtsson Mölndal Tulebo 1:7, Våmmedal 2:38 Mölndal Tulebo S:12 
Naturvårdsverket Mölndal Tulebo 1:13   
Maria Oredsson & Tommy Jakobsson Mölndal Tulebo 1:85   
Moses Hannasson Mölndal Tulebo 2:19, Mölndal Tulebo 

1:10 
  

Lisbeth & Sven Johansson Mölndal Tulebo 2:32   
Anne-Cathrine Dahlbeck-Lassen Mölndal Tulebo 2:34   
Lars-Gunnar Johansson Mölndal Våmmedal 3:87 Mölndal Livered S:3  
Birgitta Härdmark Mölndal Våmmedal 3:87 Mölndal Livered S:3  
Marianne Christina Nilsson Mölndal Våmmedal 3:87 Mölndal Livered S:3  
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Monica Vivi-Anne Johansson Mölndal Våmmedal 3:87 Mölndal Livered S:3  
Rune Larsson Mölndal Våmmedal 6:1   
SAMFÄLLIGHETER   
Kennet Nilsson   Mölndal Livered S:3 
Kai Yan Elina Bengtsson  Mölndal Spårröd S:1 
Ulrika Aronsson   Mölndal Spårröd S:1 
Claus Skiffard   Mölndal Spårröd S:1 
Eva Görloff   Mölndal Spårröd S:1 
Spårröd Park AB c/o Bra Kakel Sverige AB  Mölndal Spårröd S:1 
Glenn Johansson   Mölndal Tulebo S:12,S:13 
Caroline Dahlbeck   Mölndal Tulebo S:12, S:13 
Lars Mattsson  Mölndal Tulebo S:12, S:13, S:15 
Jan Anders Mattsson  Mölndal Tulebo S:12, S:13, S:15 
Leif Thomas Bengtsson  Mölndal Tulebo S:12, S:13 
Sven Erik Claesson  Mölndal Tulebo S:19, S:20, S:21 
Ann-Christine Henriksson  Mölndal Tulebo S:19, S:20, S:21 
Bengt Fredrikson   Mölndal Tulebo S:19, S:20, S:21 
Hårskeröds vägsamfällighet  
c/o Johan Martinelle 

 Hårskeröd GA:1 

Fortum distribution AB   Avtalsservitut 
starkströmledning/elledning 
 

   
Vattenfall AB   Ledningsrätt 14-KÅL-1093.1 
Arrendator   

Ridcenter Anna Westlin AB, Anna Westlin Arrenderar kommunens mark, del av 
Hårskeröd 1:2, två områden. 

 

Inga Lill Hansson-Qvist Arrenderar kommunens mark, del av 
Hårskeröd 1:4. Gränsar till reservatet 
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Egon Andersson, biodlare Arrenderar på kommunens mark, 
Hårskeröd 1:2 (biodlare) 

 

Johan Rådberg & Helena Elfström 
(granne) 
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Bilaga 7. Sändlista beslut Naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse 

 
 

 
 

Sakägare 
Beslutet har skickats till samtliga sakägare enligt sakägarförteckningen bilaga 6. 
Övriga 
Beslutet har även skickats till följande myndigheter, organisationer, föreningar och övriga som fick ärendet på 
remiss:   
 
Organisation E-post 

Härryda kommun  kommun@harryda.se 

Mölndals stad  stad@molndal.se   

Naturvårdsverket via vicnatur 

Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se 

Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se 

Boverket registraturen@boverket.se 

Skogsstyrelsen skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

SGU sgu@sgu.se 

Västkuststiftelsen post@vastkuststiftelsen.se 

LRF Västra Götaland registrator@lrf.se 

Mellersta Götalands jordägareförening mgj@jordagarna.se 

Naturskyddsföreningen i Härryda  michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se 

Mölndals naturskyddsförening per.schillander@gmail.com 

Naturskyddsföreningen regionkansli Väst kansli.vast@naturskyddsforeningen.se 

Göteborgs Stigcyklister 

Göteborgs Cykelförbund GCF 

info@goteborgsstigcyklister.se 

Goteborgs.Cykelforbund@scf.se 

Trafikverket trafikverket@trafikverket.se 

Mölndals stadsmuseum museum@molndal.se 

Göteborgs ornitologisk Förening gof@gof.nu 

Orienteringsklubben Hercules kassor@fkherkules.se 

Mölnlycke ryttarsällskap info.mrys@gmail.com 

Mölndals ridklubb bjorn@ranchens.com 
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Bilaga 7. Sändlista beslut Naturreservatet Hårssjön- Rambo mosse 

 

 

 

 

 

 

Internt Länsstyrelsen 
Andreas Karlberg, Samhällsbyggnadsenheten 
Gunilla Roos Nilsson, Kulturmiljöenheten 
Claes Eliasson och Josefin Jonson, Vattenavdelningen 
Anders Hjalmarsson, Rättsenheten 
Lena Smith, Naturavdelningen 
Emelie Holm, Naturavdelningen 
Theodor de Knoop, Naturavdelningen 
Sven Arvidsson, Naturavdelningen 

 

Christina Norlander (förhandlare) 

Anna Palm (förhandlare) 

Christina.norlander@sollscherlantmateri.se 

Anna.palm@aijkonsult.se 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR) 

gr@grkom.se 
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Sektorn för socialtjänst 
Tina Christensen 
 

  

Mölndals Stad  
Nämnden för överförmyndare i samverkan 
431 82 Mölndal 
 

Datum   Dnr 
2022-03-23   2022VFN140 709 

 

 

 
  

  

Härryda kommun 435 80 Mölnlycke ● Besöksadress: Råda torg 1 ● 031-724 61 00 
kommun@harryda.se ● www.harryda.se 
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Yttrande över budget 2023 för överförmyndarverksamheten 

Till Härryda kommun inkom den 1 mars 2022 underlag till budget 2023 för 
överförmyndarverksamheten, framtagen av förvaltningen i Mölndals Stad. 
Härryda kommun lämnar här ett förvaltningsyttrande inför den fortsatta 
beslutsprocessen i Mölndals Stad. 

Det noteras att Härryda kommuns andel i fördelningen är något större än 
tidigare, vilket förklaras av befolkningsökningen och bedöms därmed 
rimlig. För Härryda kommuns del håller sig kostnadsökningen inom 
budgeterad ram för överförmyndarverksamheten. 

Härryda kommun har inget att erinra mot underlag till budget för 2023.  

Information om detta yttrande ges till välfärdsnämnden och 
kommunstyrelsen i Härryda kommun. 

 

 

Malin Johansson 
Sektorschef 

 

 

 

Page 464 of 554



Från: Sofia Alkvist <sofia.alkvist@molndal.se> 
Skickat: den 1 mars 2022 10:13 
Till: Teodorina Pettersson <teodorina.pettersson@harryda.se> 
Ämne: Samrådsbudget 2023 
  
Hej! 
  
Enligt vårt avtal ska ÖFS senast den 31 mars upprätta en samrådsbudget för ÖFS:s verksamhet 
nästkommande år samt bereda övriga samverkande kommuner tillfälle att yttra sig över denna. 
Värdkommunen ska sedan, senast den 30 juni varje år, fastställa ÖFS budget. 
  
2023 är en ny mandatperiod och mycket tyder på att även Öckerö kommer att ingå i den 
gemensamma nämnden. Vi har utgått från att så är fallet och beskrivit detta i budgetförslaget. Om 
Öckerö går med i nya nämnden blir det även en ny kostnadsfördelning. I yttrandet över budgeten 
behöver ni inte yttra er gällande ny kostnadsfördelning – detta är redan skickat till samtliga 
kommuners KF som ska fatta beslut i frågan. 
  
Bifogat får ni 

1. Samrådsbudget (det är den ni ska yttra er över) 
2. Tjänsteskrivelsen som gick till Överförmyndarnämnden 
3. Nämndens beslut att tillstyrka budgeten och skicka den på samråd till alla 

samverkanskommuner 
  
Jag önskar få era yttranden senast den 20 juni. Om ni inte vill yttra er får ni gärna meddela detta 
också. Tack! 
  
Med vänlig hälsning 
  
Sofia Alkvist 
Enhetschef 
------------------------------------------------- 
Mölndals stad 
Överförmyndare i Samverkan 
Besöksadress: Knarrhögsgatan 5 
431 82 Mölndal 
031-315 18 92 direktnr 
031-315 18 80 gruppnr 
Telefontid: mån-ons och fre kl. 10-12 
------------------------------------------------- 
www.molndal.se/overformyndare 
  
De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 
För mer information om hur dina uppgifter behandlas se Mölndals stads 
hemsida www.molndal.se/personuppgift 
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Postadress: Besöksadress: Telefon: Fax: E-post: 

Mölndals Stad Stadshuset, Knarrhögsgatan 5 031-315 18 80 031-315 18 89 Ofs@molndal.se 

431 82 MÖLNDAL www.molndal.se/overformyndare    
 

 
 
 
Sofia Alkvist 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-02-02 

 

Dnr 

OFS 00007/2022 

 

 Nämnden för överförmyndare i samverkan 

 

Budget 2023 

Förslag till beslut 

Budgeten för 2023 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga 

samverkanskommuner. 

Ärendet 

Från och med 2023 planeras det för att Öckerö ska ingå i den gemensamma 

nämnden. Inför denna sammanslagning har en ny kostnadsfördelning tagits 

fram. Alla kommuner har uttryckt sig positivt till såväl att Öckerö ska ingå i 

den gemensamma nämnden som till den nya kostnadsfördelningen. Det är 

dock inte formellt beslutat i alla kommuners kommunfullmäktige än, men i 

detta budgetförslag har vi utgått ifrån att det kommer att gå igenom. Om det 

inte skulle beslutas att Öckerö ingår blir kostnadsfördelningen en annan och 

nya underlag kommer i så fall att skickas ut.  

Kostnadsfördelningen sker genom att alla betalar en fast avgift om 150 000 

kronor och resterande del av budget fördelas utifrån kommunernas 

invånarantal per den 31 december året före budgetens fastställande. Dessa 

uppgifter har ännu inte publicerats av SCB, men vi har i förslaget till nämnd 

utgått från siffrorna per tredje kvartalet 2021. Detta kommer att uppdateras 

innan budget fastställs, men bör rimligtvis inte påverka fördelningen 

väsentligt. 

 

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2023 är preliminärt att 

kommunerna, utöver den fasta avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande: 

Öckerö - 5,2 %, Partille - 16,1 %, Kungsbacka - 34,6 %, Härryda - 15,6 % 

och Mölndal - 28,5 %. 

 

Förändringar i budget 2023 jämfört med 2022 

 

Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär 

med sig och de kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på 

en egen rad. Eftersom det är ny mandatperiod har vi utgått ifrån att det 

behövs viss grundutbildning samt eventuellt nya iPads till politiker. 

Budgeten för den gemensamma nämnden föreslås därför öka med cirka 

40 000 kronor jämfört med 2022. 

 

Samtliga övriga poster har minskat jämfört med 2022, bortsett från 

personalkostnader.  

Page 466 of 554



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(3) 

  

 

 

 

 

Gällande administration har vi sänkt kostnaderna för porto, kontorsmaterial 

och förbrukningsvaror. Budgeten för administrationen föreslås bli 46 000 

kronor lägre för 2023 jämfört med 2022. 

 

Gällande IT/Telefoni har vi 2023 inga införandekostnader för nytt 

verksamhetssystem, vilket vi hade för 2022. Det nya verksamhetssystemet 

medför dock en ökad årlig licenskostnad, då vi från och med 2023 ska kunna 

erbjuda ställföreträdare att lämna in årsräkningar digitalt. Detta har nämnts 

även i budget för 2022. Utöver detta har kostnaden ökat för användandet av 

rättsdatabas (det vill säga det verktyg vi använder för att följa lagstiftning, 

praxis och lagkommentarer med mera). Vi har inte föreslagit någon budget 

för koppling till e-arkiv för 2023, vilket tidigare varit planen efter införande 

av nytt verksamhetssystem. Detta kommer inte kunna genomföras under 

2023 då det är flera andra nämnder före. Förhoppningen är att kopplingen 

kan göras under 2024 eller 2025. Totalt blir budgeten för IT/Telefoni drygt 

150 000 kronor lägre 2023 jämfört med 2022.  

 

Hyran kommer för 2023 sannolikt att minska något jämfört med 2022. Hyran 

varierar från år till år baserat på renoveringar i stadshuset och enhetens 

lokalbehov, men enligt budgetförslaget blir hyran cirka 20 000 kronor lägre i 

budget 2023 än i budget 2022. 

 

Löner är, precis som tidigare år, uppräknade med 2,2 procent. Utöver detta 

arbetas det för ett extra påslag till personalen. Ett stort arbete har gjorts av 

enhetschef, i samråd med avdelningschef och HR-konsult, där liknande 

tjänsters löner i flera andra kommuner har jämförts och där man ser att ÖFS 

har halkat efter och att lönerna inte är marknadsmässiga. Genom att i 

budgetförslaget ytterligare öka personalbudgeten med 185 000 kronor kan 

man ta ett steg på vägen att korrigera detta. I de 185 000 kronorna är PO 

inräknat och kostnaden fördelas på samtliga fem kommuner. Det bör dock 

betonas att det ännu inte är godkänt av biträdande stadsdirektör att göra 

denna extra satsning. Om det inte blir godkänt uppräknas 

personalkostnaderna endast med 2.2 % som vanligt, vilket är ca 190 000 

kronor.  

 

Nödvändig intern hjälp (OH), så som ekonomi och ekonomiadministration, 

löneadministration, HR och kostnader för att verksamheten är en del av en 

central förvaltning, uppgår till 4 procent av totalkostnaden för alla 

samverkande kommuner. Beräkningen har tagits fram efter en jämförelse 

med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts över 

kostnaderna.  

 

Budgeten är ett samrådsunderlag som, efter nämndens beslut, ska ge övriga 

samverkande kommuner tillfälle att yttra sig. Värdkommunen ska senast den 

30 juni varje år fastställa ÖFS:s budget för nästkommande år.  
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Ekonomi 

Den nya kostnadsfördelningsmodellen behandlas i respektive KF i samband 

med beslut om att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden och där 

redogörs för hur man gjort för att jämna ut kostnaderna mellan kommunerna. 

Den nya kostnadsmodellen ger effekten att Härryda och Partille betalar något 

mer än budget 2022, Kungsbacka något mindre och Mölndal i princip 

samma som 2022.  

 

För Öckerös del (som tidigare haft en fast avgift) kommer kostnaden till ÖFS 

öka något vid inträde i gemensam nämnd, men då är verksamhetssystem, 

utbildning till nämndledamöter, iPad till nämndledamöter etcetera inräknat, 

vilket Öckerö tidigare stod för själva.  

 

 

Samrådsunderlag 2023 Inkl Öckerö Totalt Öckerö Partille Kungsbacka Härryda Mölndal 

  2022 2023 5,2% 16,1% 34,6% 15,6% 28,5% 

Gemensamma nämndkostnader 355 000 394 000 19 082 59 080 126 967 57 245 104 583 

Lön och personalomkostnader 8 402 000 8 762 000 424 351 1 313 857 2 823 568 1 273 054 2 325 771 

Administration 204 000 158 000 7 652 23 692 50 916 22 956 41 939 

IT/Telefoni 798 000 646 000 31 286 96 867 208 174 93 859 171 473 

Lokaler/Hyra 600 000 581 000 28 138 87 121 187 228 84 415 154 220 

Övriga till verksamheten hörande 

kostnader såsom komputv, 

fackliga kost, kostnad för biträde 

avseende upprättade budget, 

redovisning revision och annan 

nödvändig intern* eller extern 

experthjälp 

387 000 386 000 18 694 57 880 124 389 56 083 102 459 

  10 746 000 10 177 000 529 204 1 638 497 3 521 242 1 587 612 2 900 445 

*OH 404 200 437 080 27 168 71 540 146 850 69 504 122 018 

*Fast Avgift   750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Totalt  11 150 200 11 364 080 706 372 1 860 037 3 818 092 1 807 116 3 172 463 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommunerna 

Sofia Alkvist 

Enhetschef 

Robert Lipovac 

Ekonom 
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§ 15 Dnr 00007/20221.1.3. 

Budget 2023 

Beslut 

Budgeten för 2023 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga samverkanskommuner. 

Ärendet 

Från och med 2023 planeras det för att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden. Inför 

denna sammanslagning har en ny kostnadsfördelning tagits fram. Alla kommuner har uttryckt 

sig positivt till såväl att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden som till den nya 

kostnadsfördelningen. Det är dock inte formellt beslutat i alla kommuners 

kommunfullmäktige än, men i detta budgetförslag har vi utgått ifrån att det kommer att gå 

igenom. Om det inte skulle beslutas att Öckerö ingår blir kostnadsfördelningen en annan och 

nya underlag kommer i så fall att skickas ut.  

Kostnadsfördelningen sker genom att alla betalar en fast avgift om 150 000 kronor och 

resterande del av budget fördelas utifrån kommunernas invånarantal per den 31 december året 

före budgetens fastställande. Dessa uppgifter har ännu inte publicerats av SCB, men vi har i 

förslaget till nämnd utgått från siffrorna per tredje kvartalet 2021. Detta kommer att 

uppdateras innan budget fastställs, men bör rimligtvis inte påverka fördelningen väsentligt. 

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2023 är preliminärt att kommunerna, utöver den 

fasta avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande: 

Öckerö - 5,2 %, Partille - 16,1 %, Kungsbacka - 34,6 %, Härryda - 15,6 % och Mölndal - 28,5 

%. 

Förändringar i budget 2023 jämfört med 2022 

Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär med sig och de 

kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på en egen rad. Eftersom det är ny 

mandatperiod har vi utgått ifrån att det behövs viss grundutbildning samt eventuellt nya iPads 

till politiker. Budgeten för den gemensamma nämnden föreslås därför öka med cirka 40 000 

kronor jämfört med 2022. 

Samtliga övriga poster har minskat jämfört med 2022, bortsett från personalkostnader.  

Gällande administration har vi sänkt kostnaderna för porto, kontorsmaterial och 

förbrukningsvaror. Budgeten för administrationen föreslås bli 46 000 kronor lägre för 2023 

jämfört med 2022. 

Gällande IT/Telefoni har vi 2023 inga införandekostnader för nytt verksamhetssystem, vilket 

vi hade för 2022. Det nya verksamhetssystemet medför dock en ökad årlig licenskostnad, då 

vi från och med 2023 ska kunna erbjuda ställföreträdare att lämna in årsräkningar digitalt. 

Detta har nämnts även i budget för 2022. Utöver detta har kostnaden ökat för användandet av 

rättsdatabas (det vill säga det verktyg vi använder för att följa lagstiftning, praxis och 
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lagkommentarer med mera). Vi har inte föreslagit någon budget för koppling till e-arkiv för 

2023, vilket tidigare varit planen efter införande av nytt verksamhetssystem. Detta kommer 

inte kunna genomföras under 2023 då det är flera andra nämnder före. Förhoppningen är att 

kopplingen kan göras under 2024 eller 2025. Totalt blir budgeten för IT/Telefoni drygt 

150 000 kronor lägre 2023 jämfört med 2022.  

Hyran kommer för 2023 sannolikt att minska något jämfört med budget 2022. Hyran varierar 

från år till år baserat på renoveringar i stadshuset och enhetens lokalbehov, men enligt 

budgetförslaget blir hyran cirka 20 000 kronor lägre i budget 2023 än i budget 2022. 

Löner är, precis som tidigare år, uppräknade med 2,2 procent. Utöver detta arbetas det för ett 

extra påslag till personalen. Ett stort arbete har gjorts av enhetschef, i samråd med 

avdelningschef och HR-konsult, där liknande tjänsters löner i flera andra kommuner har 

jämförts och där man ser att ÖFS har halkat efter och att lönerna inte är marknadsmässiga. 

Genom att i budgetförslaget ytterligare öka personalbudgeten med 185 000 kronor kan man ta 

ett steg på vägen att korrigera detta. I de 185 000 kronorna är PO inräknat och kostnaden 

fördelas på samtliga fem kommuner. Det bör dock betonas att det ännu inte är godkänt av 

biträdande stadsdirektör att göra denna extra satsning. Om det inte blir godkänt uppräknas 

personalkostnaderna endast med 2.2 % som vanligt, vilket är ca 190 000 kronor.  

Nödvändig intern hjälp (OH), så som ekonomi och ekonomiadministration, 

löneadministration, HR och kostnader för att verksamheten är en del av en central förvaltning, 

uppgår till 4 procent av totalkostnaden för alla samverkande kommuner. Beräkningen har 

tagits fram efter en jämförelse med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts 

över kostnaderna.  

Budgeten är ett samrådsunderlag som, efter nämndens beslut, ska ge övriga samverkande 

kommuner tillfälle att yttra sig. Värdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa 

ÖFS:s budget för nästkommande år. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse, den 9 februari 2022 

Förslag till beslut 

Budgeten för 2023 tillstyrks och skickas för samråd till samtliga samverkanskommuner. 

Beslutsgång 

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

Expedieras till 

Samtliga samverkanskommuner 
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Samrådsunderlag budget 2023 

 

Från och med 2023 planeras det för att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden. Inför 

denna sammanslagning har en ny kostnadsfördelning tagits fram. Alla kommuner har uttryckt 

sig positivt till såväl att Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden som till den nya 

kostnadsfördelningen. Det är dock inte formellt beslutat i alla kommuners 

kommunfullmäktige än, men i detta budgetförslag har vi utgått ifrån att det kommer att gå 

igenom. Om det inte skulle beslutas att Öckerö ingår blir kostnadsfördelningen en annan och 

nya underlag kommer i så fall att skickas ut.  

Kostnadsfördelningen sker genom att alla betalar en fast avgift om 150 000 kronor och 

resterande del av budget fördelas utifrån kommunernas invånarantal per den 31 december året 

före budgetens fastställande.  

 

Den procentuella kostnadsfördelningen för 2023 är att kommunerna, utöver den fasta 

avgiften, fördelar kostnaderna enligt följande: 

Öckerö - 5,2 %, Partille - 16,0 %, Kungsbacka - 34,6 %, Härryda - 15,8 % och Mölndal - 28,4 

%. 

 

Jämfört med 2022 har Härrydas befolkning ökat betydligt mer än övriga kommuners 

befolkning, vilket påverkar Härrydas kostnader. 

Förändringar 2023 jämfört med 2022 

 

Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär med sig och de 

kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på en egen rad. Eftersom det är ny 

mandatperiod har vi utgått ifrån att det behövs grundutbildning för alla nya ledamöter samt 

eventuellt nya iPads till politiker. Budgeten för den gemensamma nämnden föreslås därför 

öka med cirka 40 000 kronor jämfört med 2022. 

 

Gällande administration har vi sänkt kostnaderna för porto, kontorsmaterial och 

förbrukningsvaror. Budgeten för administrationen föreslås bli 46 000 kronor lägre för 2023 

jämfört med 2022. 

 

Gällande IT/Telefoni har vi 2023 inga införandekostnader för nytt verksamhetssystem, vilket 

vi hade för 2022. Det nya verksamhetssystemet medför dock en ökad årlig licenskostnad, då 

vi från och med 2023 ska kunna erbjuda ställföreträdare att lämna in årsräkningar digitalt. 

Detta har nämnts även i budget för 2022. Utöver detta har kostnaden ökat för användandet av 
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rättsdatabas (det vill säga det verktyg vi använder för att följa lagstiftning, praxis och 

lagkommentarer med mera). Vi har inte föreslagit någon budget för koppling till e-arkiv för 

2023, vilket tidigare varit planen efter införande av nytt verksamhetssystem. Detta kommer 

inte kunna genomföras under 2023 då det är flera andra nämnder före i kö. Förhoppningen är 

att kopplingen kan göras under 2024 eller 2025. Totalt blir budgeten för IT/Telefoni drygt 

150 000 kronor lägre 2023 jämfört med 2022.  

 

Den hyresökning som vi skrev om redan i budgetskrivelse för budget 2022 har vi mer 

information om idag än när budgeten sattes för 2022. Utfallet för 2022 blir något högre än den 

uppskattning som gjordes, och hyran för 2023 beräknas bli liknande det utfallet som var 2022.   

Hyran varierar från år till år baserat på renoveringar i stadshuset och enhetens lokalbehov, 

men enligt budgetförslaget blir hyran cirka 40 000 kronor högre i budget 2023 än i budget 

2022.  

 

Löner är, precis som tidigare år, uppräknade med 2,2 procent. Utöver detta arbetas det för ett 

extra påslag till personalen. Ett stort arbete har gjorts av enhetschef, i samråd med 

avdelningschef och HR-konsult, där liknande tjänsters löner i flera andra kommuner har 

jämförts och där man ser att ÖFS har halkat efter och att lönerna inte är marknadsmässiga. 

Genom att i budgetförslaget ytterligare öka personalbudgeten med 185 000 kronor kan man ta 

ett steg på vägen att korrigera detta. I de 185 000 kronorna är PO inräknat och kostnaden 

fördelas på samtliga fem kommuner. Det bör dock betonas att det ännu inte är godkänt av 

biträdande stadsdirektör att göra denna extra satsning. Om det inte blir godkänt uppräknas 

personalkostnaderna endast med 2.2 % som vanligt, vilket är ca 190 000 kronor.  

 

Nödvändig intern hjälp (OH), så som ekonomi och ekonomiadministration, 

löneadministration, HR och kostnader för att verksamheten är en del av en central förvaltning, 

uppgår till 4 procent av totalkostnaden för alla samverkande kommuner. Beräkningen har 

tagits fram efter en jämförelse med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts 

över kostnaderna.  

 

Budgeten är ett samrådsunderlag som, efter nämndens beslut, ska ge övriga samverkande 

kommuner tillfälle att yttra sig. Värdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa 

ÖFS:s budget för nästkommande år.  

 

Den nya kostnadsfördelningsmodellen behandlas i respektive KF i samband med beslut om att 

Öckerö ska ingå i den gemensamma nämnden och där redogörs för hur man gjort för att 

jämna ut kostnaderna mellan kommunerna. Den nya kostnadsmodellen ger effekten att 

Härryda betalar drygt 150 000 mer än 2022. Detta beror till viss del på den nya 
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kostnadsfördelningen, men också på att Härryda som kommun vuxit mer än alla andra 

kommuner och kostnadsfördelningen baseras till stor del på befolkningsmängd. Partille 

betalar ca 70 000 mer än budget 2022, Kungsbacka drygt 50 000 kronor mindre än 2022 och 

Mölndal knappt 25 000 mer än .  

 

För Öckerös del (som tidigare haft en fast avgift) kommer kostnaden till ÖFS öka något vid 

inträde i gemensam nämnd, men då är verksamhetssystem, utbildning till nämndledamöter, 

iPad till nämndledamöter etcetera inräknat, vilket Öckerö tidigare stod för själva.  

 

 
 

Osäkerheter i budget 

Det är stora lagförändringar på gång i föräldrabalken. I utredningen som gjorts (Översyn av 

regler om gode män och förvaltare - Regeringen.se) föreslås flera stora förändringar träda i 

kraft redan 2023. Detta är förändringar som såväl utredare som SKR menar kommer kräva en 

högre bemanning på alla landets överförmyndare, då uppgifterna blir fler. I utredningen 

föreslås statsbidrag till överförmyndaren. I nuläget har dock utredningen inte tagits upp av 

riksdagen och det är ännu oklart om det kommer att bli lagförändringar och i så fall i vilken 

utsträckning. På grund av denna osäkerhet har vi inte utgått från detta i samverkansbudgeten. 

Det är dock bra att ni känner till att detta är på gång och att frågan bevakas av oss och om 

lagstiftning påverkar budget för 2023 kommer samtliga kommuner att informeras. 

 

 

 

Samrådsunderlag 2023 Inkl Öckerö Totalt Öckerö Partille Kungsbacka Härryda Mölndal

2022 2023 5,2% 16,0% 34,6% 15,8% 28,4%

Gemensamma nämndkostnader 355 000 394 000 19 088 58 734 127 011 57 999 104 252

Lön och personalomkostnader 8 402 000 8 762 000 424 499 1 306 152 2 824 553 1 289 825 2 318 419

Administration 204 000 158 000 7 655 23 553 50 934 23 259 41 807

IT/Telefoni 798 000 646 000 31 297 96 299 208 247 95 096 170 931

Lokaler/Hyra 600 000 633 000 30 667 94 361 204 056 93 182 167 491

Övriga till verksamheten hörande 387 000 386 000 18 701 57 541 124 432 56 822 102 135

kostnader såsom komputv, fackliga 

kost, kostnad för biträde avseende 

upprättade budget redovisning

 revision och annan nödvändig 

intern* eller extern experthjälp

10 746 000 10 229 000 531 908 1 636 640 3 539 234 1 616 182 2 905 036

*OH 404 200 439 160 27 276 71 466 147 569 70 647 122 201

*Fast Avgift 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Totalt 11 150 200 11 418 160 709 184 1 858 106 3 836 803 1 836 829 3 177 237
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Underlag 

Beslut Nämnden för överförmyndare i samverkan gällande budget 2023 § 15 

Tjänsteskrivelse till Nämnden för överförmyndare i samverkan gällande budget 2023 

 

 

 

Mölndals stad den 1 mars 2022. 

 

 

 

  

Sofia Alkvist    Robert Lipovac 

Enhetschef Överförmyndare i samverkan Ekonom 
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Remiss av betänkandet En skärpt syn på brott mot 
journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2022:2) 
 
Beslut 
Härryda kommun beslutar att inte besvara remissen.  

Skälen för beslutet 
Härryda kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet 
En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2022:2). Om remissvar avges ska sådant ha inkommit till 
Justitiedepartementet senast den 18 maj 2022.  
 
I betänkandet föreslår utredaren ett förstärkt straffrättsligt skydd, likt det 
som gäller vid våld eller hot mot tjänsteman, för bl.a. hälso- och 
sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten samt utbildningspersonal 
inom skolväsendet. Vidare föreslås även bl.a. att det ska anses som en 
försvårande omständighet om brott begås mot en person på grund av att 
denne, eller någon närstående till denne, yrkesmässigt bedriver 
nyhetsförmedling eller annan journalistik.  
 
Kommuner har ingen skyldighet att besvara remisser från Regeringskansliet. 
När en kommun blir inbjuden att lämna synpunkter kan kommunen således 
göra en bedömning av om svar bör avges. När Härryda kommun bedömer 
om en remiss ska besvaras beaktas bl.a. remissområdets relevans och 
påverkan utifrån ett kommunalt perspektiv, kommunens resurser och 
möjligheter att utifrån dessa besvara remissen samt vilka övriga kommunala 
aktörer eller medlemsorganisationer som är representerade bland 
remissinstanserna. 
 
Vid en samlad bedömning utifrån ovannämnda faktorer beslutar Härryda 
kommun att inte besvara remissen.  
 
 
 
Peter Lönn 
Kommundirektör 
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Justitiedepartementet 
Straffrättsenheten 

 
 

 

 

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Herkulesgatan 17 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 

 

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa 

samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Akavia 

3 Ambulansförbundet 

4 Arbetsgivarverket 

5 Arbetsmiljöverket 

6 Arvidsjaurs kommun 

7 Arvika kommun 

8 Barnombudsmannen 

9 Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 

10 Borgholms kommun 

11 Brandmännens Riksförbund 

12 Brottsförebyggande rådet 

13 Brottsoffermyndigheten 

14 Civil Rights Defenders 

15 Degerfors kommun 

16 Domstolsverket 

17 Eksjö kommun 

18 Fackförbundet Vision 

19 Forum – Idéburna organisationer med social inriktning 
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20 Föreningen Grävande journalister 

21 Försvarsmakten 

22 Göteborgs kommun 

23 Göteborgs universitet (Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation JMG) 

24 Hovrätten över Skåne och Blekinge 

25 Huddinge kommun 

26 Hudiksvalls kommun 

27 Härryda kommun 

28 Hässleholms kommun 

29 Hörby kommun 

30 Justitiekanslern 

31 Kammarrätten i Göteborg 

32 Karlstads kommun 

33 Karolinska Institutet 

34 Kommunal 

35 Kriminalvården 

36 Kronofogdemyndigheten 

37 Kumla kommun 

38 Kungsbacka kommun 

39 Kustbevakningen 

40 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

41 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 

42 Linnéuniversitetet (Medieinstitutet Fojo) 

43 Luleå kommun 

44 Lunds universitet (Juridiska institutionen) 

45 Lärarförbundet 

46 Lärarnas Riksförbund 

47 Malmö kommun 

48 Malung-Sälens kommun 
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49 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

50 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

51 Nässjö kommun 

52 Näthatsgranskaren 

53 Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR – P, S 

54 Orusts kommun 

55 Polismyndigheten 

56 Region Stockholm 

57 Region Skåne 

58 Region Västerbotten 

59 Region Värmland 

60 RFSL Ungdom 

61 Riksdagens ombudsmän (JO) 

62 Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

63 Riksrevisionen 

64 Räddningstjänsten Jämtland 

65 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

66 Sala kommun 

67 Seko, Service- och kommunikationsfacket 

68 Skolinspektionen 

69 Skolverket 

70 Sjöfartsverket 

71 Socialstyrelsen 

72 Sollefteå kommun 

73 Solna kommun 

74 SOS Alarm Sverige AB 

75 Stockholms kommun 

76 Storstockholms brandförsvar 

77 Storumans kommun 

78 Statens institutionsstyrelse 
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79 Sundsvalls kommun 

80 Svea hovrätt 

81 Svenska Journalistförbundet 

82 Sveriges advokatsamfund 

83 Sveriges akademikers centralorganisation, Saco 

84 Sveriges Domareförbund 

85 Sveriges förenade ordningsvakter 

86 Sveriges Kommuner och Regioner 

87 Sveriges Skolledarförbund 

88 Sveriges Tidskrifter 

89 Sveriges universitetslärare och forskare 

90 Säkerhetsbranschen 

91 Säkerhetsföretagen 

92 Säkerhetspolisen 

93 Södertälje kommun 

94 Södertörns tingsrätt 

95 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

96 Timrå kommun 

97 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

98 Tullverket 

99 TU – Medier i Sverige 

100 Uddevalla tingsrätt 

101 Ung Media Sverige 

102 Uppsala universitet (Juridiska institutionen) 

103 Utgivarna 

104 Vellinge kommun 

105 Vårdförbundet 

106 Västra Götalandsregionen 

107 Växjö tingsrätt 

108 Ystads kommun 
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109 Åklagarmyndigheten 

110 Älvsbyns kommun 

111 Östersunds tingsrätt 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 18 maj 

2022. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till ju.L5@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2022/00396 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Walo von Greyerz 

Ämnesråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Grundläggande granskning 

Nämnden för 
överförmyndare i 
samverkan - 
sammanfattande PM 2021

Mölndal, Kungsbacka, Härryda samt Partille kommuner 

Februari 2022

Fredrik Carlsson
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2

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2021. Nämnden bedöms helt ha 
uppfyllt 3 av 4 mål. Målsättningen gällande informationsbesök i 
samtliga medlemskommuner har delvis uppnåtts till följd av 
pandemin. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: 0,5 mnkr. Överskottet här främst 
hänförligt till personalsidan (frånvaro och ej genomförd 
utbildning).

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021. Kontroller har utförts enligt nämndens 
planering utan väsentliga iakttagelser.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Inga rekommendationer lämnas. Vidareutveckling av internkontrollarbetet sker enligt tidigare noteringar. 
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. I 
gemensam nämnd väljs ledamöter och ersättare av fullmäktige i de samverkande kommunerna. Var och en av de 
samverkande kommunerna ska vara representerade i den gemensamma nämnden. Den gemensamma nämnden och 
dess enskilda ledamöter ska fullgöra de åtagande som anges i reglemente. Fullmäktige i de samverkande kommunerna 
prövar årligen frågan om ansvarsfrihet. Om fullmäktige i en kommun vägrar ansvarsfrihet till nämnden kan detta 
fullmäktige även entlediga den/de ledamöter som valts av detta fullmäktige.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har gemensam nämnds förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
med tillräcklig intern kontroll? Med gemensam nämnd avses Nämnden för överförmyndare i samverkan för Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda samt Partille kommuner.

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Valda ledamöters deltagande vid nämndens sammanträden.
2. Styrning, kontroll och åtgärder för verksamhet som bedrivs inom kommunens geografiska område. 
3. Måluppfyllelse för verksamheten.
4. Måluppfyllelse för ekonomin.

Nr 1-2 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till uppdrag i form av mål och 
budget 2021. Räkenskaperna granskas av nämndens värdkommuns revisorer. Detta PM är avstämt med enhetschefen. 

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

3

Inledning
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4

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Närvaro a) Har ledamot/ersättare medverkat på nämndens 
sammanträden?

Grön Nämnden har haft nio sammanträden under året. 
Beslut om digital medlyssning för ersättarna på 
årets sammanträden har fattats. Närvaro har skett 
i tillräcklig omfattning.

2. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har antagit verksamhetsplan samt 
internkontrollplan och riskanalys för 2021 
(2020-12-03). 

Delegationsordningen har uppdaterats med 
innebörden att “ärenden för uttag och placeringar 
över 100 000 kronor ska samråd med annan 
handläggare eller enhetschef, istället för endast 
med enhetschef som tidigare.” 

Beslut om ny dokumenthanteringsplan och 
tillhörande arkivbeskrivning har skett under året 
vilka bland annat beaktar möjligheten till 
elektronisk arkivering.

b) Omfattar plan den verksamhet som sköts inom 
samverkande kommuners geografiska område? 

Grön Utan anmärkning. Under året har beslut fattats att 
Öckerö kommun ansluts till den gemensamma 
nämnden från och med år 2023 under 
förutsättning att erforderliga beslut fattas i 
respektive fullmäktige. 

3. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har antagit budget 2021 i december 
2021 (§ 1). 

b) Omfattar budget den verksamhet som sköts i 
samverkande kommuns geografiska område?

Grön Budget omfattar alla medverkande kommuner. 
Kostnaden för externt dataskyddsombud var inte 
känd då budgeten fastställdes. Inför 2022 ingår 
kostnad för dataskyddsombud i budgeten.
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5

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Omfattar rapportering till nämnd den 
verksamhet som sköts i samverkande kommuners 
geografiska område?

Grön Återkommande information från verksamheten 
lämnas. Anmälan av delegationsbeslut redovisas. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för 
verksamhet respektive ekonomi?

Grön Återkommande information om såväl verksamhet 
som ekonomiskt utfall lämnas. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Utifrån nämndens protokoll samt från 
överläggningar med nämndens presidium kan 
noteras att styrningen bedöms som tillräcklig. 
Åtgärder har vidtagits löpande i anledning av 
pandemin för att säkerställa verksamheten. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

ET

e) Har nämnden återrapporterat till samverkande 
kommun enligt gällande direktiv?

Grön Nämndens protokoll har delgivits kommunen. 
Delårsrapport och årsbokslut har lämnats enligt 
direktiv. Nämndens presidium har haft 
överläggningar med KS i Härryda kommun. 
Verksamhetschefen har därutöver träffat KS i 
Partille kommun. Återrapportering har skett enligt 
gällande direktiv men nämnden bör överväga 
behovet av plan för samråd med respektive KS i 
medlemskommunerna alternativt företrädare för 
dessa. 
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6

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Måluppfyllelsen bedöms som god. Tre av fyra mål 
uppnås liksom nämndens övergripande mål. 
Målsättningen gällande årliga besök i respektive 
medlemskommuns socialtjänst uppnås inte fullt ut 
till följd av pandemin. Trendmässig utveckling av 
målen kan öka informationsvärdet till kommande 
år. 

Uppföljning av de strategier som anges i 
verksamhetsberättelsen sker i löptext i 
verksamhetsberättelsen och kan förtydligas. 

Härryda kommun har inte efterfrågat något besök. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Ett överskott på 0,5 mnkr redovisas.  

6. Övrigt Överläggningar mellan nämndens presidium och 
revisionen

ET Revisorerna har under året haft särskilda 
överläggningar med nämndens presidium. 
Verksamhetens mål, styrning och uppföljning 
diskuterades bland annat liksom revisionens 
särskilda fördjupade granskning från föregående 
år. Under året har presidiemöte införts inför 
nämndmötena som ett led i att vidareutveckla 
nämndens arbetsformer.
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Postadress: 
 

Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
 

 

 
Mottagare: 
Härryda kommun 

  

Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete 
Länsstyrelsens beslut är att avsluta detta uppföljningsärende.  

 

Redogörelse för ärendet 

Länsstyrelsen har genomfört uppföljning av Härryda kommuns arbete enligt 

lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).  

 

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp kommunernas tillämpning av LEH 

och hur kommunen arbetar med aktuella överenskommelser mellan Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap (MSB).  

 

Syftet med LEH är att kommunerna ska vidta åtgärder för att minska sårbar-

heten i sin verksamhet och skapa en god förmåga att hantera krissituationer. 

Enligt LEH 2 kap. 9§ ska kommunen hålla Länsstyrelsen informerad om 

vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapslä-

get. 

 

Länsstyrelsen har följt upp kommunens verksamhet genom att granska års-

redovisning och relevant dokumentation, samt genom ett uppföljningsbesök 

torsdagen den 31 mars 2022. 

 

Länsstyrelsens bedömning  

Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH.  

  

Kommunen har genomfört förebyggande och förberedande åtgärder som 

stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Kommunen sam-

verkar och samarbetar med lokala och regionala aktörer.   

 

Kommunen kan överväga att skapa en delegation gällande beslut enligt 

LEH kap 4, till exempelvis kommundirektören.  

 

Länsstyrelsen bedömer att Härryda kommun genomför ett strukturerat ar-

bete med krisberedskap, känner till sina risker och sårbarheter och därmed 

har en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta arbetet.  

  

Sammanfattning av kommunens arbete enligt LEH 
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De anteckningar som delats med kommunen efter uppföljningsbesöket redo-

visar mer detaljerade slutsatser. Nedan följer en sammanfattning av kommu-

nens arbete när det gäller de uppgifter som regleras i LEH.  

 

Analys och planering, 2 kap. 1§ 

Kommunen har redovisat en risk- och sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen en-

ligt de nu gällande föreskrifterna (MSBFS 2015:5).  

 

Kommunen har ett styrdokument för krisberedskap (Policy för krisbered-

skap) som antagits av fullmäktige, en ledningsplan för samhällsstörning och 

extraordinär händelse samt en utbildnings- och övningsplan.  

 

Krisledningsnämnd, 2 kap. 2-6§§ 

Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsen och har ett för mandatpe-

rioden aktuellt reglemente.   

 

Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till enskilda, 4 kap. 

Kommunen är medveten om möjligheten att begära bistånd från annan kom-

mun/regionen, kunna lämna bistånd till annan kommun/regionen och en-

skild som har drabbats.  

 

Geografiskt områdesansvar, 2 kap. 7§ 

Kommunen är medveten om vad uppgiften gällande geografiskt områdesan-

svar innebär och arbetar aktivt med detta. Kommunen har samarbete med 

Swedavia, Landvetter flygplats, som är en samhällsviktig aktör i kommu-

nens geografiska område. Kommunen har egen TIB-funktion i förvalt-

ningen, vilket Länsstyrelsen ser positivt på.   

 

Utbildning och övning, 2 kap. 8§ 

Kommunen har en plan för mandatperiodens utbildningar och övningar som 

huvudsakligen har kunnat följas. Kommunen har deltagit vid samtliga kvar-

talsvisa regionala samverkansövningar som länsstyrelsen anordnat. 

 

Rapportering, 2 kap. 9§ 

Kommunen har rapporterat den obligatoriska årsredovisningen, en risk- och 

sårbarhetsanalys, ett styrdokument, en krisledningsplan, en övnings- och ut-

bildningsplan samt ett reglemente för krisledningsnämnden.  

 

Kommunen bedöms ha förmåga att hantera Rakel och WIS och därmed 

kunna rapportera sitt läge till länsstyrelsen vid en pågående kris. 

 

Statlig ersättning, 5 kap. 

Kommunen har redovisat hur den statliga ersättningen använts enligt Läns-

styrelsens och MSB:s anvisningar. Den statliga ersättningen används i enlig-

het med kommunöverenskommelsen. 

 

Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap, 3 kap 

Kommunen har påbörjat arbetet utefter överenskommelsen om civilt försvar 

Page 489 of 554



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
 
 

 
 

 
Sida 
3(3) 

 

 

2018-2020. Kommunen har organiserat sitt arbete med säkerhetsskydd och 

har deltagit i TFÖ 2020. 

 

 

I detta ärende har funktionschef Pontus Rotter beslutat och beredskapshand-

läggare Anne-Lii Kivi varit föredragande.  

 

 

 

 

Pontus Rotter 

    

   Anne-Lii Kivi 

    

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 
Bilaga 
Anteckningar från uppföljningsbesök. Anteckningarna har sedan tidigare 

kommunicerats med kommunen inför beslutet. 
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