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1 Upprop 
  

2 Fastställande av dagordning 
  

3 Val av justerare samt tillkännagivande av plats och tid för justering 
  

4 Avsägelse från Lisa Suvén (M) som ledamot i kommunfullmäktige 
2022KS20 
  

5 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ledamot i kommunfullmäktige 
2022KS20 
  

6 Avsägelse från Oskar Zarnowiecki (SP) som ersättare i kommunfullmäktige 
2022KS20 
  

7 Avsägelse från Sven Karlsson (M) som ledamot och 1:e vice ordförande i 
välfärdsnämnden 
2022KS20 
  

8 Val av ordförande samt en förste och en andre vice ordförande i kommunfullmäktige för 
tiden till och med den 14 oktober 2026 
2022KS499 
  

9 Val av valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2026 
2022KS499 
  

10 Val av revisorer för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026 
2022KS499 
  

11 Remittering av inkomna medborgarförslag 
  
Information 
Kfp föreslår att samtliga medborgarförslag remitteras till kommunstyrelsen och att 
kommunstyrelsen beslutar om förslagen. 
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12 Remittering av inkomna motioner 
  
Information 
Inga motioner har inkommit 
 

13 Inkomna interpellationer 
  
Information 
Inga interpellationer har inkommit 
 

14 Godkännande av avtalsbaserad samverkan gällande budget- och skuldrådgivning i 
Härryda, Mölndal och Partille 
2022KS234 
  

15 Svar på motion om att fullfölja översiktsplanen intentioner för Hällingsjö 
2022KS57 
  

16 Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid byggnation 
2022KS101 
  

17 Överläggning kring kommande uppdrag för fullmäktiges fasta beredning 
  
Information 
Överläggningen syftar till att fullmäktiges ledamot ska ges tillfälle att komma med 
förslag på ämne som beredningen för framtidens välfärd och samhällsberedning ska 
arbeta med under kommande mandatperiod. Ärendet kan komma att bordläggas till 
senare sammanträde. 
 

18 Inkomna frågor 
  
Information 
Inga frågor har inkommit. 
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Sida
(1 1)

Signeringsunderlag

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Anna Lotta Vylund

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Tillåta att föräldrar äter frukost på skolorna

Beskriv förslaget
Innan pandemin så kunde föräldrar till barn i backaskolan äta frukost tillsammans med sina barn för en kostnad. Detta medförde en 
utökad vuxennärvaro vilket bidrog till en lugnare start på dagen. För oss föräldrar innebar det en helt annan kontakt med mina barns 
klasskompisar och en större insyn i barnens vardag. Jag önskar att kommunen öppnar upp möjligheten att äta frukost tillsammans 
med sina barn igen för en tryggare skola.
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Inskickat av: Marie Elisabet Gustafsson
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#73961

Datum
2022-09-07 10:33

Ärendenummer: #73961 | Inskickat av: Marie Elisabet Gustafsson (signerad) | Datum: 2022-09-07 10:33

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Marie Elisabet Gustafsson

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Cykelväg från Hindås, Göteborgsvägen, mot Rya.

Beskriv förslaget
Hej! Det pågår nu ett stort arbete längs Göteborgsvägen med anledning av det nya vattenverket i Hindås. Jag anser att det närmast 
är en skandal att det inte samtidigt byggs en cykelbana längs vägen. Skrev till kommunen om detta när bygget startade och fick till 
svar att det inte var prioriterat. Tycker inte att det är ett svar som är acceptabelt 2022.
Sedan jag flyttade till Hindås har trafiken ökat markant på vägen. Hastigheten har också höjts från 70 till 80 km i timmen. Numera 
är det farligt att cykla längs denna väg. Varför kan inte cykelbana byggas samtidigt som arbetet med vattenledningar pågår? Det 
borde spara både resurser och tid. Jag vet att Trafikverket är inblandat men anser att frågan om cykelbana är så viktig att 
kommunens politiker och ansvariga borde göra sin röst hörd.
Jag har bott i Hindås i mer än 30 år och ingen utveckling alls har skett när det gäller cykelvägar ut från samhället. Med ökad trafik 
och hastighet har istället förhållandena för cykling försämrats avsevärt. Det har blivit omöjligt att på ett säkert sätt ta sig ut ur 
samhället om man inte åker kollektivt eller i bil. Hur går det ihop med vårt ansvar för miljön?
Inget parti i Härryda kommun har mig veterligen lyft frågan om cykelbanor längs Göteborgsvägen under de 30 år jag bott i 
kommunen. Varför inte?
Jag önskar återkoppling och svar på mina frågor.
Hälsningar Marie Gustafsson
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gällande budget- och skuldrådgivning i 

Härryda, Mölndal och Partille 
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2022KS234 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 314  Dnr 2022KS234 

Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens förslag, 
godkänner avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning enligt 
socialtjänstlagen med Mölndals stad och Partille kommun. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå samverkansavtal 
med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med 
kommunerna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Partille och Mölndal om 
behov av samverkan inom olika verksamhetsområden. Ett prioriterat verksamhetsområde som 
identifierades för eventuell samverkan var budget- och skuldrådgivningen. 
  
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. Enligt 5 kap 12 
§ första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen erbjuda budget- och 
skuldrådgivning till skuldsatta personer. Syftet med en sammanslagning är främst att öka 
möjligheten till service och säkerställa kompetensförsörjning genom dagligt samarbete med 
kollegor samt att minska sårbarheten i verksamheten. 
  
Kommunfullmäktige förslås godkänna en avtalsbaserad samverkan avseende gemensam 
budget- och skuldrådgivning. Kommunfullmäktige föreslås också uppdra till välfärdsnämnden 
att ingå samverkansavtal med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal 
kan träffas med kommunerna. För att ingå samverkansavtal behöver ett avtal tas fram som 
sedan välfärdsnämnden beslutar om. 
  
Den prognostiserade kostnadsökningen beror på finansiering för del av enhetschef för den nya 
gemensamma verksamheten och finansieras inom verksamhetens ram. Enhetschefen ska 
ansvara för att upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet samt arbeta för att 
uppnå kostnadseffektivitet. Förvaltningen bedömer att enhetschefstjänsten är avgörande för 
att den nya gemensamma verksamhetens ledning och styrning ska uppnå ändamålsenlighet. 
En gemensam verksamhet innebär fler anställda som exempelvis kan täcka upp vid 
sjukfrånvaro, utbildningar eller annan ledighet vilket säkrar tillgängligheten. 
  
Förvaltningen bedömer att en samlad budget- och skuldrådgivning är ändamålsenlig eftersom 
den kan öka och stärka möjligheten till service samt kan initiera fler förebyggande och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

utåtriktade aktiviteter. Förvaltningen bedömer också att det i avtalet är viktigt att lyfta 
tillgänglighetsaspekten genom att säkerställa möjligheten till fysiska möten i Härryda 
kommun för de invånare som inte har ekonomiska resurser för resor fram och tillbaka till 
Mölndal. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 31 augusti 2022 § 163, Avtalssamverkan för gemensam 

budget- och skuldrådgivning 
 Tjänsteskrivelse 27 juni 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Therese Wångblad 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-06-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN216 106 

 

 

 

Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning 
 

Förslag till beslut 
 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan för gemensam budget- 
och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen med Mölndals stad och Partille 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå 
samverkansavtal med Mölndals stad och Partille kommun under 
förutsättning att avtal kan träffas med kommunerna.  
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut  
Under förutsättning att kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att 
ingå samverkansavtal, uppdrar välfärdnämnden åt förvaltningen att ta fram 
ett förslag till avtal. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I maj 2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Partille 
och Mölndal om behov av samverkan inom olika verksamhetsområden. Ett 
prioriterat verksamhetsområde som identifierades för eventuell samverkan 
var budget- och skuldrådgivningen. 
 
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för 
kommunerna. Enligt 5 kap 12 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) 
ska kommunen erbjuda budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. 
Syftet med en sammanslagning är främst att öka möjligheten till service och 
säkerställa kompetensförsörjning genom dagligt samarbete med kollegor 
samt att minska sårbarheten i verksamheten. 
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Den 1 juni 2022 § 119 beslutade välfärdsnämnden att återremittera ärendet 
om avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning till 
förvaltningen för att förtydliga att ärendet gäller ett uppdrag att ta fram ett 
avtal samt att utifrån den prognostiserade kostnadsökningen och 
tillgänglighetsaspekten utvärdera ändamålsenligheten med samverkan. 
 
Kommunfullmäktige förslås godkänna en avtalsbaserad samverkan 
avseende gemensam budget- och skuldrådgivning. Kommunfullmäktige 
föreslås också uppdra till välfärdsnämnden att ingå samverkansavtal med 
Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas 
med kommunerna. För att ingå samverkansavtal behöver ett avtal tas fram 
som sedan välfärdsnämnden beslutar om. 
 
Den prognostiserade kostnadsökningen beror på finansiering för del av 
enhetschef för den nya gemensamma verksamheten och finansieras inom 
verksamhetens ram. Enhetschefen ska ansvara för att upprätthålla nödvändig 
kontinuitet, kompetens, kvalitet samt arbeta för att uppnå 
kostnadseffektivitet. Förvaltningen bedömer att enhetschefstjänsten är 
avgörande för att den nya gemensamma verksamhetens ledning och styrning 
ska uppnå ändamålsenlighet. En gemensam verksamhet innebär fler 
anställda som exempelvis kan täcka upp vid sjukfrånvaro, utbildningar eller 
annan ledighet vilket säkrar tillgängligheten. 
 
Förvaltningen bedömer att en samlad budget- och skuldrådgivning är 
ändamålsenlig eftersom den kan öka och stärka möjligheten till service samt 
kan initiera fler förebyggande och utåtriktade aktiviteter. Förvaltningen 
bedömer också att det i avtalet är viktigt att lyfta tillgänglighetsaspekten 
genom att säkerställa möjligheten till fysiska möten i Härryda kommun för 
de invånare som inte har ekonomiska resurser för resor fram och tillbaka till 
Mölndal. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 27 juni 2022 
• Kartläggning: Kommunal avtalssamverkan - gemensam budget- och 

skuldrådgivning för Härryda, Mölndal och Partille 
• Välfärdsnämndens beslut 1 juni 2022 §119, Avtalssamverkan för 

gemensam budget- och skuldrådgivning 
 
Ärendet 
Bakgrund återremittering 
Ärendet om avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning 
behandlades på välfärdsnämnden den 1 juni 2022 § 119. Välfärdsnämnden 
beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för att förtydliga att 
ärendet gäller ett uppdrag att ta fram ett avtal samt att utifrån den 
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prognostiserade kostnadsökningen och tillgänglighetsaspekten utvärdera 
ändamålsenligheten med samverkan. 

Ändamålsenligheten med samverkan 
Vad gäller den prognostiserade kostnadsökningen beror den på finansiering 
för del av enhetschef för den nya gemensamma verksamheten. I Härryda 
kommun finns det idag inte någon enhetschef. Enhetschefstjänsten är 
avgörande för att den nya gemensamma verksamhetens ledning och styrning 
ska uppnå ändamålsenlighet. Enhetschefen ska ansvara för att upprätthålla 
nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet samt arbeta för att uppnå 
kostnadseffektivitet. 

I dagsläget är endast en person anställd som budget- och skuldrådgivare i 
Härryda kommun vilket är sårbart ur ett serviceperspektiv. En gemensam 
verksamhet kommer att ha fler personal anställda som exempelvis kan täcka 
upp vid sjukfrånvaro, utbildningar eller annan ledighet vilket säkrar 
tillgängligheten. Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet 
vilket innebär att kommunen måste kunna upprätthålla en fungerande 
verksamhet. 

Kommunal avtalssamverkan 
Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 9 
kap. 37 § KL. Avtalssamverkan innebär inte någon förändring av 
huvudmannaskapet för de uppgifter som avtalet omfattar. Den kommun som 
åtar sig att utföra en uppgift för någon annan kommun övertar alltså inte det 
övergripande ansvaret för uppgiften.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i en rapportserie tittat särskilt 
på socialtjänstens område utifrån att det finns en del områden som kräver 
kvalificerad personal men där mindre kommuner kan ha svårt att komma 
upp i den mängd ärenden som krävs för att kunna ha en till två anställda, 
och där avtalssamverkan kan vara ett sätt att underlätta, effektivisera och 
öka kvaliteten.  

I maj 2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Partille 
och Mölndal om behov av samverkan inom olika verksamhetsområden 
utifrån de aspekter som lyfts fram i SKR:s rapportserie. Syftet och 
grundtanken bakom eventuell samverkan var att inom ramen för befintliga 
resurser skapa förbättrade möjligheter att säkra och utveckla kvalitet, 
minska sårbarhet och uppnå en effektiv verksamhet. Ett prioriterat 
verksamhetsområde som identifierades för eventuell samverkan var budget- 
och skuldrådgivningen. 

Kommunerna har stora framtida behov av att klara kompetensförsörjning, 
att säkerställa tillgång till specialistkompetens, att minska sårbarhet och 
utveckla den kommunala servicen inom ramen för tilldelade resurser. 

Ansvarig verksamhetschef från Mölndal fick i uppdrag att sammankalla en 
styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från respektive 
kommun för kartläggning av kommunernas organisation och förutsättningar 
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för avtalssamverkan. Lerum valde att dra sig ur det fortsatta arbetet. 
Arbetsgruppen genomförde en utredning och kartläggning som 
färdigställdes i februari 2022 och presenterade för styrgruppen i mars 2022. 
Styrgruppen beslutade att föra frågan vidare till berörda förvaltningschefer.  

Efter sammanvägning av olika faktorer såsom ärendemängd, invånarantal, 
jämförelse av arbetssätt, tillgång till ändamålsenliga lokaler, avstånd mellan 
kommuner med mera, bedömde både arbetsgruppen och styrgruppen att en 
samlokalisering av budget- och skuldrådgivningen av berörda kommuner 
bör ske. Då resor utanför kommunen kan bli kostsamma för den enskilde är 
det viktigt att i den fortsatta avtalssamverkan beakta möjligheten för besök i 
den egna kommunens lokaler.  

Ekonomi 
Sammanslagningen innebär att tjänsten budget- och skuldrådgivare flyttas 
över till Mölndal, och därmed budget för den. En ökad kostnad uppstår för 
delfinansiering av chefstjänst i den nya organisationen. Kostnaden 
finansieras inom verksamhetens ram. En mer detaljerad redovisning av 
kostnader kommer att klargöras i ett samverkansavtal. 

Juridik 
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för 
kommunerna. Enligt 5 kap 12 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) 
ska kommunen erbjuda budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. 
För den enskilde är rådgivningen dock frivillig. Det är som namnet indikerar 
en rådgivande verksamhet och utgör därmed inte myndighetsutövning. 
Någon överföring av delegation är inte nödvändig, och därmed finns inget 
behov av översyn av respektive kommuns delegationsordning. Någon 
översyn av uttagande av taxor är inte heller nödvändig, då verksamheten är 
kostnadsfri för den sökande. Därför är det både möjligt och enklare att 
överlåta uppgiften till annan, men kommunen behåller ändå ett övergripande 
ansvar för rådgivningen. 

Övrigt 
Det är viktigt att kunna säkerställa möjlighet till service för 
kommuninvånarna. När det gäller budget- och skuldrådgivningen sker 
kommunikationen mellan rådgivarna och den skuldsatte huvudsakligen via 
fysiska möten efter kontakt via telefon. Kontakten kan sedan gå över till 
digitala möten, telefonsamtal och e-post. De fysiska mötena ska framöver 
främst äga rum i den kommun där samlokalisering ska ske, men det borde 
vara möjligt att fysiska möten även kan förekomma i respektive kommun 
för de kommuninvånare som har svårigheter vid långväga transporter. 
Mölndal stad bedöms utifrån faktorerna invånarantal, ärendemängd, 
kostnader, ändamålsenliga lokaler med mera ha bäst förutsättningar för att 
vara värdkommun för samlokaliseringen, men även för centrala Mölndals 
position som befolkningsmässigt centrum för de aktuella kommunerna. 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att en samlad budget- och skuldrådgivning bl. a. kan 
öka möjligheten till service och öka möjligheten att initiera fler 
förebyggande och utåtriktade aktiviteter. En samlad budget- och 
skuldrådgivning minskar också sårbarheten och ökar därmed kommunens 
förmåga att ge service till sina medborgare. Förvaltningen bedömer också 
att det i avtalet är viktigt att säkerställa möjligheten till fysiska möten i 
Härryda kommun för de invånare som inte har ekonomiska resurser för 
resor fram och tillbaka till Mölndal. 
 
 
 
 
Per-Arne Larsson Lars Jönsson 
Sektorschef Funktionschef 
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§ 163  Dnr 2022VFN216 

Återremitterat ärende: Avtalssamverkan för gemensam budget- och 
skuldrådgivning  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning 
enligt socialtjänstlagen med Mölndals stad och Partille kommun. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå samverkansavtal 
med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med 
kommunerna.  
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut  
Under förutsättning att kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att ingå 
samverkansavtal, uppdrar välfärdnämnden åt förvaltningen att ta fram ett förslag till avtal. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Partille och Mölndal om 
behov av samverkan inom olika verksamhetsområden. Ett prioriterat verksamhetsområde som 
identifierades för eventuell samverkan var budget- och skuldrådgivningen. 
  
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. Enligt 5 kap 12 
§ första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen erbjuda budget- och 
skuldrådgivning till skuldsatta personer. Syftet med en sammanslagning är främst att öka 
möjligheten till service och säkerställa kompetensförsörjning genom dagligt samarbete med 
kollegor samt att minska sårbarheten i verksamheten. 
  
Den 1 juni 2022 § 119 beslutade välfärdsnämnden att återremittera ärendet om 
avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning till förvaltningen för att 
förtydliga att ärendet gäller ett uppdrag att ta fram ett avtal samt att utifrån den 
prognostiserade kostnadsökningen och tillgänglighetsaspekten utvärdera ändamålsenligheten 
med samverkan. 
  
Kommunfullmäktige förslås godkänna en avtalsbaserad samverkan avseende gemensam 
budget- och skuldrådgivning. Kommunfullmäktige föreslås också uppdra till välfärdsnämnden 
att ingå samverkansavtal med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal 
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kan träffas med kommunerna. För att ingå samverkansavtal behöver ett avtal tas fram som 
sedan välfärdsnämnden beslutar om. 
  
Den prognostiserade kostnadsökningen beror på finansiering för del av enhetschef för den nya 
gemensamma verksamheten och finansieras inom verksamhetens ram. Enhetschefen ska 
ansvara för att upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet samt arbeta för att 
uppnå kostnadseffektivitet. Förvaltningen bedömer att enhetschefstjänsten är avgörande för 
att den nya gemensamma verksamhetens ledning och styrning ska uppnå ändamålsenlighet. 
En gemensam verksamhet innebär fler anställda som exempelvis kan täcka upp vid 
sjukfrånvaro, utbildningar eller annan ledighet vilket säkrar tillgängligheten. 
  
Förvaltningen bedömer att en samlad budget- och skuldrådgivning är ändamålsenlig eftersom 
den kan öka och stärka möjligheten till service samt kan initiera fler förebyggande och 
utåtriktade aktiviteter. Förvaltningen bedömer också att det i avtalet är viktigt att lyfta 
tillgänglighetsaspekten genom att säkerställa möjligheten till fysiska möten i Härryda 
kommun för de invånare som inte har ekonomiska resurser för resor fram och tillbaka till 
Mölndal. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 juni 2022 
 Kartläggning: Kommunal avtalssamverkan - gemensam budget- och skuldrådgivning 

för Härryda, Mölndal och Partille 
 Välfärdsnämndens beslut 1 juni 2022 §119, Avtalssamverkan för gemensam budget- 

och skuldrådgivning 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Inledning 
2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Mölndal och 
Partille om behov av samverkan inom olika verksamhetsområden. I 
samband med detta bildades ett nätverk för avtalsbaserad samverkan. 
Grundidén är att den kommun som har de bästa förutsättningarna inom ett 
område tar på sig uppdraget att driva en samlad verksamhet och övriga 
kommuner kan ansluta genom ett samverkansavtal.  
 
Syftet med samverkan är att inom ramen för befintliga resurser skapa 
förbättrade möjligheter för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet, 
samt uppnå en effektiv verksamhet. Kommunerna har stora framtida behov 
av att klara kompetensförsörjning och kompetensutveckling, att säkerställa 
tillgång till specialistkompetens, minska sårbarhet och utveckla den 
kommunala servicen inom ramen för tilldelade resurser. 
 
Nätverket har identifierat budget- och skuldrådgivningen som ett prioriterat 
samverkansområde där förutsättningarna för en samlokalisering och 
avtalssamverkan behöver utredas. Lerum kommun har valt att inte ingå i 
eventuell kommunsamverkan för budget- och skuldrådgivningen. Ansvarig 
verksamhetschef från Mölndals stad har därför fått uppdraget att 
sammankalla en styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från 
respektive kommun för kartläggning av kommunernas organisation och 
förutsättningar för avtalssamverkan. 
 
I arbetsgruppen har det ingått en planeringsledare från Härryda, en 
utvecklingsledare från Mölndal och en controller från Partille. Den 
färdigställda utredningen presenterades för styrgruppen i mars 2022.  
 
Budget och skuldrådgivning  
Definition 
Enligt 5 kap 12 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen 
erbjuda budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Budget- och 
skuldrådgivning är därmed en obligatorisk verksamhet för kommunerna, 
men för den enskilde är rådgivningen frivillig och bygger på dennes egen 
önskan och medverkan.  
 
Kommunens skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och 
till dess att en beviljad skuldsanering eller skuldsanering för företagare (F-
skuldsanering) är helt avslutad.  
 
Budget- och skuldrådgivning utgör socialtjänst oavsett i vilken del av den 
kommunala verksamheten som tjänsten erbjuds. Det är kommunerna själva 
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som avgör omfattning, hur och var budget- och skuldrådgivningen ska 
utföras. 
 
Budget- och skuldrådgivning är en rådgivande verksamhet och utgör 
därmed inte myndighetsutövning. Därför är det både möjligt och enklare att 
överlåta uppgiften till annan, men kommunen behåller ändå ett övergripande 
ansvar för rådgivningen. 
 
Av nedanstående text, som är hämtad ur propositionen till de nya 
skuldsaneringslagarna, framgår den rättsliga grunden och 
rekommendationer för budget- och skuldrådgivningen.  
 
“Med budget- och skuldrådgivning avses att invånarna ska ha tillgång till 
kvalificerad rådgivningsverksamhet. Kommunerna måste därför förvissa sig 
om att rådgivarna har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget 
samt att de ges möjlighet till regelbunden fortbildning. Kommunerna måste 
även se till att rådgivningsverksamheten har sådan kapacitet att en 
hjälpsökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål. En gäldenär måste 
snabbt få hjälp att t.ex. ansöka om skuldsanering eller att på annat sätt 
erbjudas stöd för att lösa sina ekonomiska problem.” 
 
Nationella rekommendationer 
För att kunna förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att 
finna en lösning på sin situation anser Konsumentverket att budget- och 
skuldrådgivning bör innefatta budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd inför 
och under skuldsanering, samverkan och utåtriktade insatser. 
 
Konsumentverket har utformat nationella rekommendationer för budget- 
och skuldrådgivningens verksamhet. Enligt rekommendationerna behöver 
budget- och skuldrådgivningen ha en kapacitet och ett innehåll som 
motsvarar samtliga rekommendationer för att verksamheten ska vara 
kvalificerad. De nationella rekommendationerna redovisas i senare avsnitt, 
följt av beskrivning av budget- och skuldrådgivarnas arbetssätt i respektive 
kommuner. Informationen om kommunernas arbetssätt bygger på intervjuer 
med samtliga budget- och skuldrådgivare, totalt fyra personer. Två är 
verksamma i Mölndal och en var i Härryda och Partille. Intervjuerna 
genomfördes i december 2021.  
 
Organisation 
Organisatoriskt skiljer sig Härryda från de två övriga kommunerna. Partille 
och Mölndals verksamheter befinner sig organisatoriskt på likvärdiga 
förvaltningar och enheter. I Härryda är verksamheten organiserad under 

Page 22 of 86



  
 
 

4

sektorn för teknik och förvaltningsstöd, i Partille och Mölndal under en 
socialförvaltning. 
  
Kommun   Sektor/Förvaltning   Chefsbefattning   

Härryda   Sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd,   
Servicefunktionen 
   

Servicechef*   

Partille   
   

Social- och arbetsförvaltningen,  
Enheten för ekonomiskt bistånd  
 

Enhetschef   

Mölndal  Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen,   
Enheten för ekonomiskt bistånd   
  

Enhetschef   

* Lyder egentligen under enhetschef, men denna befattning är i dagsläget inte tillsatt. 
 
Bemanning 
Handläggningen utförs i samtliga kommuner av en person. Under perioden 
2019–2021 har samtliga kommuner budgeterat för 1,00 handläggare för 
respektive år.  
 
Härryda har för perioden haft 1,00 handläggare som är i linje med budget. 
Partille har för perioden haft 0,85 handläggare vilket är 0,15 handläggare 
lägre jämfört med budget. Mölndal har för åren 2019–2020 haft 0,85 
handläggare, också 0,15 lägre jämfört respektive års budget.  
 
Från och med april 2021 ökade Mölndal bemanningen med 0,50 
handläggare vilket innebär att årssnitt på 1,35 handläggare för 2021. 
Mölndal förväntas fortsätta öka sin bemanning för att vid år 2023 ha 2,00 
handläggare i syfte att möta behovet från kommuninvånarna.  
 
Partille och Mölndal har budgeterade kostnader för del av enhetschef. Ingen 
arbetstidmätning har genomförts för denna tjänst, därav finns inga uppgifter 
för utfallet. Viktigt att uppmärksamma är att under 2021 har Mölndals 
enhetschefstjänst varit vakant vilket påverkat kostnaderna. 
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*Uppgift saknas 
 
 
Ekonomi  
Kostnader kopplade till verksamheten är personalkostnader för 
handläggningen samt del av enhetschef och administrativa kringkostnader. I 
administrativa kostnader ingår kostnader för lokaler, utbildning, IT, telefoni 
med mera.  
  
Samtliga kommuner har samma budgeterad tjänstgöringsgrad för 
handläggare, men Partille och Mölndal har också del av enhetschef vilket 

Bemanning i årsarbetare (åa) 
 
År 2019 2020 2021 
Härryda    
Budget 
handläggare 

1,00  1,00 1,00 

Utfall 
handläggare 

1,00 1,00 1,00 

Budget 
enhetschef 

- - - 

Utfall 
enhetschef 

* * * 

Partille    
Budget 
handläggare 

1,00 1,00 1,00 

Utfall 
handläggare 

0,85 0,85 0,85 

Budget 
enhetschef 

0,09 0,09 0,09 

Utfall 
enhetschef 

* * * 

Mölndal    
Budget 
handläggare 

1,00 1,00 1,00 

Utfall 
handläggare 

0,85 0,85 1,35 

Budget 
enhetschef 

0,09 0,09 0,09 

Utfall 
enhetschef 

* * * 

Page 24 of 86



  
 
 

6

gör att personalkostnader är högre för dessa två kommuner. Mölndals 
budgeterade handläggarlönenivå är högst, följt av Härryda och slutligen 
Partille. 
 
Större avvikelser mot budget för perioden 2019–2021 är framför allt lägre 
personalkostnader för handläggare i Partille för perioden 2019–2021 och i 
Mölndal för perioden 2019–2020. Den i Mölndal utökade bemanningen i 
april 2021 förklarar kostnadsökningen för året, både i relation till budget 
och jämfört med föregående år. Under 2021 är Mölndals enhetschefstjänst 
vakant vilket innebär lägre kostnader.  
 
Avvikande budget och utfall under 2020 för Partille var en planerad och 
implementerad IT-tjänst som inte fortsatte att nyttjas. 
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Befolkning 
Enligt senaste statistik från Statistiska centralbyrån uppgår folkmängden till 
närmare 70 000 invånare i Mölndals kommun, närmare 40 000 i Partille 

samt närmare 39 000 i Härryda. För perioden 2019–2021 har befolkningen 
ökat i samtliga kommuner. Härrydas befolkningsökning är för perioden 
högre än för de övriga kommunerna, både procentuellt och i invånarantal. 
Statistik för kvartal 4 år 2021 saknas. 
 
*Befolkningsstatistik endast för Kvartal 1-3 2021. 
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Kostnad per invånare och analys 
För jämförbarhet mellan kommunerna har kostnaderna satts i relation till 
befolkningsmängden. Under 2021 har Härryda högst kostnad per invånare, 
följt av 
Partille. 
Mölndal har 
under hela 
perioden haft 
lägst 
kostnader 
men under 
2021 är en 
ökning tydlig 
jämfört med 
tidigare år på 
grund av den 
utökade 
bemanningen. 
Att Mölndal 
haft lägst kostnad per invånare under åren 2019–2021 speglar den 
underdimensionering av verksamheten som funnits under perioden och som 
till fullo inte var helt justerad till under 2021. Med den förstärkning till två 
heltidstjänster som planeras att genomföras under kommande år, förväntas 
denna kommun på sikt få ökade kostnader per invånare.  
 
Arbetssätt enligt de nationella rekommendationerna 
Rekommendation 1 – Verksamhetens innehåll  
Budget- och skuldrådgivning bör vara likvärdig och för detta innehålla 
budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd inför och under skuldsanering, 
samverkan med andra yrkeskategorier och övriga interna och externa 
partners samt utåtriktade insatser i form av information på kommunens 
webbplats eller andra kännedomshöjande insatser.  
 
Budget- och skuldrådgivarna i alla tre kommuner har uppgett att 
verksamheten erbjuder alla delar i rekommendationen. 
 
Enligt budget- och skuldrådgivaren i Härryda kommun har även personer 
som inte är skuldsatta använt sig av budgetrådgivning, ex. i samband med 
separation, pension eller för att få bättre ekonomi.  
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Förutom stöd inför, under och efter skuldsanering erbjuder budget-och 
skuldrådgivarna även stöd vid frivilliga överenskommelser med 
fordringsägare.  
 
Kommunernas hemsidor och eventuella broschyrer är uppdaterade med 
aktuell information.  
 
Samverkan med interna och externa partners samt andra yrkeskategorier är 
god i alla tre kommuner. 
 
Alla fyra budget- och skuldrådgivare arbetar förebyggande och utåtriktat i 
olika stor utsträckning. Som exempel på aktiviteter har nämnts föreläsningar 
och samarbete med kyrkan, pensionärsföreningar, skola, bostadsbolag, 
deltagande på näringslivsdagar och uppvisning på allmänna platser lokalt. 
Av genomförda intervjuer har arbetsgruppen fått uppfattningen om att 
Härryda särskiljer sig markant när det gäller det utåtriktade arbetet. Det är 
prioriterat och har bedrivits i större utsträckning än i Mölndal och Partille, 
där det förbyggande och utåtriktade arbetet sker i mån av tid. 
 
Rekommendation 2 – Utbildning och kompetens  
Budget- och skuldrådgivaren bör ha en utbildning och kompetens som 
motsvarar högskoleexamen inom ekonomi, juridik eller beteendevetenskap, 
specifik kompetens i yrkesrollen samt god förmåga att bemöta och 
kommunicera med olika individer. 
 
Kommunernas budget- och skuldrådgivares utbildning, erfarenhet och 
kompetens är helt i linje med rekommendationen. Budget- och 
skuldrådgivarna är antingen ekonomer eller socionomer, har mer än 10 års 
specifik arbetslivserfarenhet och god förmåga att bemöta olika individer, 
speciellt de som befinner sig i utsatta situationer.  
 
Rekommendation 3 – Likvärdigt arbetssätt och säkerställa 
kompetens  
Budget- och skuldrådgivarna bör arbeta likvärdigt och säkerställa 
kompetens genom att delta regelbundet i fortbildning, använda 
arbetsverktygen Portalen och Boss, samt delta i regelbunden handledning. 
 
Budget- och skuldrådgivarna i de tre kommunerna har genomgått 
Konsumentverkets grund- och fortbildning samt andra kurser i bl.a. 
motiverande samtal, spelberoende, juridik m.m. Samtliga använder 
arbetsverktygen Portalen och Boss+.  
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I Härryda och Mölndal deltar inte budget- och skuldrådgivarna i renodlad 
handledning, utan diskuterar ärenden i det regionala samverkansnätverket. 
Budget- och skuldrådgivaren i Partille deltar i handledning tillsammans med 
medarbetare på enheten för ekonomiskt bistånd och ingår i 
samverkansnätverket. I övrigt vänder sig budget- och skuldrådgivarna till 
närmaste chef, kollegor eller t.ex. Kronofogdens telefonlinje för 
handledning. 
 
Rekommendation 4 – Kapacitet och uppföljning  
Budget- och skuldrådgivningen bör utgå från behovet och därför ha 
kapacitet som grundar sig på regelbundna behovsanalyser i den egna 
kommunen samt tydliga och mätbara mål för verksamheten som följs upp.  
 
Budget- och skuldrådgivaren i Härryda skriver årligen en 
verksamhetsberättelse och gör en behovsanalys utifrån den. Kapaciteten 
bedöms vara fullt tillräcklig i förhållande till inflödet av ärenden för 
rådgivning. En del av det förebyggande arbetet har blivit inställt under 
pågående pandemi, men budget- och skuldrådgivaren har uttryckt, att det 
under ordinarie omständigheter, hade varit önskvärt med utökad tid för det 
förebyggande arbetet, helst tillsammans med en konsumentvägledare. 
Väntetid är det nyckeltal som nämnden följer upp och den ska uppgå till 
max fyra veckor. I dagsläget finns ingen kö och klienter tas emot inom en 
vecka från första kontakt. 
 
I Partille upprättar budget- och skuldrådgivare en verksamhetsrapport i 
slutet av året. Under årets gång sätter budget- och skuldrådgivaren upp 
mätbara mål tillsammans med ansvarig chef och följer upp dessa. 
Väntetiden får vara max fyra veckor och budget- och skuldrådigvaren 
signalerar till ledningen om kö uppstår. Andra nyckeltal som följs upp är 
antal nya och avslutade ärenden, pågående skuldsaneringar m.fl. Ett 
fokusområde utifrån identifierat behov har varit att arbeta förebyggande i 
ärenden där familjer med barn riskerar uppsägning av hyresavtal och 
avhysning från bostaden. 
 
Budget- och skuldrådgivarna i Mölndal har uppgett att utifrån ökat inflöde 
av ärenden har verksamheten varit underbemannad med endast en budget- 
och skuldrådgivare under en längre tid. Från och med april 2021 har 
verksamheten förstärkts med en halvtidstjänst vilket inneburit en förbättring 
i att uppfylla grunduppdraget. Uppföljning av verksamheten sker månadsvis 
genom information och avstämning med ansvarig chef. Väntetiden följs upp 
och målet är max fyra veckor. 
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Rekommendation 5 – Tillgänglighet  
För att säkerställa god tillgänglighet bör budget- och skuldrådgivningen 
informera om vilket stöd verksamheten kan ge, vilka kontaktmöjligheter 
som finns och under vilka tider verksamheten kan nås. Budget- och 
skuldrådgivningen bör erbjuda den rådsökande olika sätt att ta kontakt, vara 
nåbar inom några dagar och vara lokaliserad med hänsyn tagen till den 
rådsökandes integritet. 
 
Budget- och skuldrådgivaren i Härryda har alltid öppen telefon och svarar 
inom 24 timmar helgfria vardagar. Klienter kan lämna meddelande på 
telefonsvarare eller via Kontaktcenter. Besöken sker huvudsakligen i 
kommunhuset. Besöken tas emot via kommunens reception och därefter 
antingen på budget- och skuldrådgivarens kontor eller i något av 
kommunens besöksrum. Budget- och skuldrådgivaren har uppgett att 
tillgång till dator behövs vid de flesta möten, då ekonomiska beräkningar 
och ifyllnad av ansökningar förekommer. Digitala möten har blivit mer 
förekommande under pandemin, men dessa fungerar bättre för klienter som 
har tillgång till egen dator eller mobil. Budget- och skuldrådgivaren har 
upplevt det digitala arbetssättet som mindre effektivt när det gäller 
relationsbyggandet med klienten samt att tiden för inlämning och 
komplettering av dokument blir längre. Enstaka klienter föredrar digital 
rådgivning, men de allra flesta vill ha ett personligt möte.  
Partilles budget- och skuldrådgivare erbjuder telefonrådgivning 45 minuter 
per dag. Övrig tid kan klienter lämna meddelande på telefonsvarare eller 
använda kommunens e-tjänst för kontakt alla tider på dygnet. Mail besvaras 
dagligen och ett möte erbjuds inom en vecka. Budget- och skuldrådgivarens 
fysiska placering är i kulturhuset, som är åtskilt från kommunhuset. Besök 
tas emot på det egna kontorsrummet och ibland i ett separat besöksrum. I 
intervjun har budget- och skuldrådgivaren lyft fram säkerhetsaspekten i 
utformningen av besökslokal och att lokaliseringen inte får vara för avskild 
ifall en hotfull situation skulle uppstå. Under pandemiåren har cirka hälften 
av besöken skett digitalt. Många klienter har upplevt det positivt vad gäller 
flexibilitet. Undantaget är några enstaka tillfällen när det inte har varit 
lämpligt. 
 
I Mölndal har verksamheten öppet för telefonrådgivning måndag-torsdag kl. 
8.30-9.30 och torsdag-fredag kl. 9-10. Kontaktcenter är vägen in för klienter 
utanför ordinarie telefontider. Klienterna får lämna meddelande och blir 
uppringda i efterhand. Vid brådskande situationer såsom överklaganden 
eller liknande återkopplar budget- och skuldrådgivarna samma eller 
nästkommande dag. Besök tas emot efter anmälan i socialtjänstens 
gemensamma reception och genomförs i kommunens besöksrum. Budget- 
och skuldrådgivarna använder inte dator i samband med besök. Fokus ligger 
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på klienten och egenhändiga anteckningar förs in i verksamhetssystemen 
efter mötet. Synpunkter som klienter har lämnat till budget- och 
skuldrådgivarna i Mölndal är att de kan uppleva det stigmatiserande att 
komma till socialkontoret om de inte är aktuella hos socialtjänsten i övrigt. 
De flesta klienter vill träffas och mötena har därför för det mesta skett i 
fysisk form. Budget- och skuldrådgivarna i Mölndal upplever i likhet med 
Härryda att digitala möten riskerar att försämra relationsbyggandet och 
samarbetet med klienterna. 
 
Gemensamt för samtliga kommuners budget- och skuldrådgivare är att de 
beaktar barnperspektivet i sin yrkesutövning. Klienter med barn är 
prioriterade vid bokning av rådgivning och rådgivarna begär förkortade 
betalningsplaner i samband med ansökningar enligt skuldsaneringslagen 
(2016:675). Samverkan sker också med andra inom kommunernas egna 
organisation vid behov, för barnets och familjens bästa. 
 
Rekommendation 6 – Stöd utan oskäligt dröjsmål 
Verksamheten måste kunna erbjuda stöd utan oskäligt dröjsmål. Kommunen 
bör därför erbjuda ett första möte inom fyra veckor, tider med kort varsel 
samt löpande stöd till dem som har pågående skuldsanering, F-
skuldsanering eller frivilliga uppgörelser.  
 
Samtliga tre kommuner erbjuder stöd utan oskäligt dröjsmål enligt 
rekommendationen. 
 
Övriga synpunkter från budget- och skuldrådgivarna 
Budget- och skuldrådgivarna har i samband med intervjuerna även lämnat 
några synpunkter att beakta vid eventuell avtalssamverkan och 
samlokalisering av verksamheten.  
 
Den första synpunkten handlar om att delade rum eller kontorslandskap kan 
försvåra arbetet eftersom budget- och skuldrådgivarna tar emot flera 
telefonsamtal med klienter och samverkanspartners på daglig basis. Det är 
därmed önskvärt med egna rum, både av hänsyn till sekretess och arbetsro. 
 
Den andra synpunkten har lyfts från Mölndals budget- och skuldrådgivare 
som har haft en delad tjänst och där akuta situationer med anledning av 
ansökningar om ekonomiskt bistånd uppstår frekvent. Kombinationen 
upplevs inte vara optimal för verksamheten då budget- och skuldrådgivning 
av icke-brådskande karaktär riskerar bli en sekundär arbetsuppgift. 
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I övrigt har budget- och skuldrådgivarna uppmärksammat att vid eventuell 
kommunsamverkan kan närheten till funktionerna för befintlig intern 
samverkan (ex. myndighetsutövande enheter, skola m.fl.) inom den egna 
kommunen äventyras.  
 
Även klientperspektivet och behovet av närhet till den egna kommunen har 
tagits upp i samband med intervjuerna. Personer som söker sig till budget- 
och skuldrådgivningen kan leva på knappa resurser och då är kostnad för 
transport och tidspillan viktiga aspekter att beakta inför ett beslut.  
 
Budget-och skuldrådgivarna har uttryckt att de inte upplever sårbarhet i 
verksamheten i samband med ledigheter eller sjukdom. Det grundas på att 
verksamheten är av rådgivande karaktär och att de nationella 
rekommendationerna medger en väntetid upp till fyra veckor.  
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Ärenden och ärendemängd 
Härryda 2018 2019 2020 2021 

Påbörjade 83 78 81 93 

Avslutade 84 81 91 83 

Pågående* 51 48 38 48 

Inskickade skuldsaneringar 28 29 32 27 

Besök 201 215 188 197 

Telefonrådgivning 75 59 95 69 

Förbyggande arbete, antal 
genomförda aktiviteter 

16 21 9 5 

 

Partille 2018 2019 2020 2021 

Påbörjade 86 56 80 104 

Avslutade 86 87 57 100 

Pågående* 63 34 41 45 

Inskickade skuldsaneringar 19 21 28 15 

Besök 133 114 99 138 

Telefonrådgivning 30 74 100 Uppgift 
saknas 

Förbyggande arbete, antal 
genomförda aktiviteter 

Uppgift 
saknas 

6 3 2 

 

Mölndal 2018 2019 2020 2021 

Påbörjade 107 92 104 122 

Avslutade 106 108 86 84 

Pågående* 97 81 65 103 

Inskickade skuldsaneringar 25 22 23 24 

Besök 181 209 220 258 

Telefonrådgivning 77 84 96 72 

Förbyggande arbete, antal 
genomförda aktiviteter 

6 14 2 2 
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* Med pågående avses hur många ärenden som var aktiva den sista december det år som 
stapeln avser. 
** Då det inte gått att få fram ett värde för Partille har en skattning skett som baseras på de 
andra kommunernas utveckling och Partilles tidigare ärendemängd. 
 
Av tabellerna ovan kan i grova drag utläsas att Mölndal är den kommun som 
sammanlagt har genomfört flest besök och telefonrådgivningar. Härryda har 
genomfört flest förebyggande aktiviteter, även i pandemitider. I förhållande 
till de andra kommunerna kan det tyckas att Mölndals statistik uppvisar ett 
något lågt antal inskickade ansökningar om skuldsanering. Härryda och 
Partille är jämförelsevis ganska lika varandra på flera punkter, men skiljer 
sig åt i det sammanlagda antalet besök, där Partille har haft minst av alla tre 
kommuner. Med tanke på kommunstorlek är det inte helt oväntat med 
Mölndals höga siffror i statistiken. Dessa uppvägs av att det numera finns 
1,35 tjänst, och än mer framöver med 2,0 tjänst. 
 
Läget i landet 
Konsumentverket gör årligen en kartläggning av kommunernas budget-och 
skuldrådgivning. Den senast publicerade rapporten från 2021 som blickar 
tillbaka på 2020 visar att kommunerna erbjuder olika mycket tid till budget-
och skuldrådgivning. Årsarbetskrafterna fortsätter att öka och nästan hälften 
av rådgivarna arbetar mer än 32 timmar per vecka. Den genomsnittliga 
väntetiden är knappt tre veckor.  
 
Vid årsskiftet 2020/2021 hade i genomsnitt 3,8 procent av landets invånare 
som är 18 år eller äldre en skuld hos Kronofogden. Det sammanlagda 
skuldbeloppet och antalet personer med skulder hos Kronofogden har ökat 
ständigt genom åren. Vid årsskiftet 2020/2021 hade 50 968 personer 
pågående skuldsanering.  
 

Totalt mängd ärenden 
för samtliga kommuner 

2018 2019 2020 2021 

Påbörjade 276 226 265 319 
Avslutade 276 276 234 267 
Pågående* 211 163 144 196 
Inskickade skuldsaneringar 72 72 83 66 
Besök 515 538 507 593 
Telefonrådgivning** 182 217 291 221 
Förbyggande arbete, antal 
genomförda aktiviteter** 

26 41 14 9 
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Den senast publicerade statistiken från Kronofogden från januari 2022, visar 
ett trendbrott under 2021: antalet personer med skulder hos Kronofogden är 
det lägsta på 30 år. Det beror främst på minskade skulder till staten, s.k. 
allmänna mål. De samlade skulderna är dock större än någonsin och växer 
snabbt. Vid årsskiftet 2021/2022 noterades en ny rekordnivå för svenskarnas 
skulder hos Kronofogden: 94 miljarder kronor. Det är en ökning med 
ungefär sju miljarder sedan förra året, eller närmare 20 miljoner om dagen.  
På tio år har skuldberget vuxit med över 32 miljarder kronor.  
 
De som har skulder hos Kronofogden är skyldiga allt större summor på 
grund av höga krediter och räntor kopplade till enskilda mål. De som har 
skulder hos Kronofogden betalar i regel först räntor och avgifter. Många 
skuldsatta betalar år efter år genom utmätning i lön. Trots det är 
grundskulden kvar. Många fastnar på så vis i en långvarig skuldsättning 
utan ände, och med skuldsanering som en av få utvägar. Situationen för den 
skuldsatta blir svår eftersom det numera också är ovanligt att borgenärer 
beviljar enskilda överenskommelser och avbetalningsplaner. 
 
Med hänsyn till ovanstående anses behovet av budget- och skuldrådgivning 
i kommunerna kvarstå, även till och med öka, samt vara av stor betydelse i 
framtiden för kommunernas skuldsatta invånare.  
 
Läget i berörda kommuner 
Statistik från Kronofogden visar vidare att antalet skuldsatta i Härryda, 
Partille och Mölndal har minskat de senaste åren. Precis som den nationella 
utvecklingen har utvecklingen av sammanlagda skulden rört sig i motsatt 
riktning, d.v.s. ökat. Nedanstående tabeller ger en bild av läget i 
kommunerna vid årsskiftet 2021/2022. 

 
 
 Antal personer med pågående 

skuldsaneringsbeslut 2020  
Härryda 112 
Partille 183 
Mölndal 130 

 Antal skuldsatta 
personer 
 

Andel skuldsatta 
av kommunens 
vuxna invånare 

Sammanlagd 
skuld i kronor 

Härryda 638 2,22 145 804 163 
Partille 805 2,68 305 682 880 
Mölndal 1247 2,21 333 501 820 
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Omvärldsbevakning 
Var fjärde kommun köper budget- och skuldrådgivning av en annan 
kommun eller konsult.  Arbetsgruppen har gjort en omvärldsbevakning och 
tagit del av samverkansavtal för nedanstående kommuner i samverkan. 
 
Konsument Gästrikland erbjuder budget- och skuldrådgivning samt 
konsumentvägledning för bosatta i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och 
Älvkarleby kommun. Samarbetet mellan de fem kommunerna har pågått 
under lång tid och regleras i ett samverkansavtal. Verksamheten besöks i 
första hand i Gävle. Vid behov kan enskilda samtal hållas i den rådsökandes 
hemkommun. Det sammanlagda invånarantalet är ca 160 000 och fyra 
budget- och skuldrådgivare erbjuder servicen. 
 
Järfälla, Sollentuna och Upplands-Bro är också ett exempel på avtalsbaserad 
kommunsamverkan och har pågått sedan 2013. Järfälla kommun är 
huvudman för verksamheten. Vid behov kan enskilda samtal hållas i den 
rådsökandes hemkommun. 
 
Öckerö kommun köper budget- och skuldrådgivning från Göteborgs stad.  
 
Konsument Borås erbjuder budget- och skuldrådgivning till invånare i 
Borås, Bollebygd, Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns kommun. 
Utåtriktat och förebyggande arbete ingår ej enligt samverkansavtalen. 
Kontaktvägarna till rådgivarna är via hemsidans e-tjänst, e-post och 
telefonrådgivning måndag-torsdag. Verksamheten tar inte emot spontana 
besök.  
 
Det är vanligt att kommuner samverkar på budget- och skuldrådgivningens 
område eller att tjänsten köps in. Avstånden mellan ovannämnda 
samverkanskommuner varierar och kan vara 10–60 kilometer. Avtalen ser 
olika ut, i vissa fall har kommunerna valt bort det förebyggande arbetet. 
 
Lokalisering  
Närhetsprincipen är viktig för att kunna säkerställa god tillgänglighet av 
service till kommuninvånarna. En frågeställning som har aktualiserats under 
utredningen är betydelsen av ändamålsenliga lokaler, kollektivtrafik och 
restidens längd. 
 
Gällande budget- och skuldrådgivning sker den mesta kommunikationen 
med klienterna genom fysiska besök. Klienterna kan också ta kontakt via 
telefon, e-post och vanlig post. Majoriteten befinner sig i utsatta situationer 
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och det fysiska mötet är en viktig komponent i det motiverande arbetet och 
stödet under processen för den skuldsatta.  
 
Tillgången på kontorslokaler ser olika ut i berörda kommuner. Kanske blir 
det svårt att återgå helt till “det normala” efter pandemin när de flesta har 
vant sig vid digitala möten. Det kan finnas möjligheter att dela kontorsplats 
utefter ett rullande schema och genom att delvis arbeta hemifrån kan 
situationen lösas. I Partille och Härryda kommun är tillgången till extra rum 
som kan inhysa fyra budget- och skuldrådgivare knapp. I Mölndal är det 
aktuellt med mer flexibelt anpassade lokallösningar, men det finns möjlighet 
till att inhysa fyra budget- och skuldrådgivare inom nuvarande lokalisering. 
 
För personalens del innebär det att de kan behöva dela rum med varandra 
och att besök endast tas emot i för kommunen utsedda besöksrum, ej på 
rådgivarnas egna. 
 
Fysiska möten med klienter skulle kunna ske på kontoret i den kommun där 
en eventuell gemensam budget- och skuldrådgivning lokaliseras, då de 
kollektiva kommunikationerna generellt är goda i storstadsregionen 
Göteborg. Finns tillgång till bil minskas restiden betydligt mellan 
kommunerna. Mölndals centrum kan betraktas lite som ett 
befolkningsmässigt centrum, till viss del beroende på att Mölndal är den 
befolkningsmässigt största kommunen med närmare hälften av det 
sammanlagda kommuninvånarantalet. Men också för att stora delar av de tre 
kommunernas invånare bor i delar som gränsar mot Göteborg. Cirka 70 
procent av de tre kommunernas invånare kan ta sig till kontoret på Södra 
Ågatan 4 i Mölndal på 15–20 minuter med egen transport. Med 
kollektivtrafiken fördubblas tiden. 
 
En restid på över timmen är dock ingen orimlighet för vissa besökare. Det 
kan därför vara viktigt att möjliggöra för viss mobilitet av budget- och 
skuldrådgivarna och vid särskilda behov möjliggöra för besök i respektive 
kommun för att underlätta för de mest utsatta eller andra som exempelvis är 
fysiskt begränsande. En sådan klausul och omfattningen av den skulle kunna 
ingå som villkor i ett kommande samverkansavtal eller alternativt 
överlämna den bedömningen till ansvarig verksamhetschef för 
kommunsamverkan. 
 
Avtalssamverkan mellan kommuner  
Kommunallagen 
Kommuner och landsting har möjlighet att ingå samverkansavtal enligt 
bestämmelser som infördes i kommunallagen (2017:725) den 1 juli 2018.  
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Bestämmelserna innebär i korthet att: 
1. En kommun kan inom ramen för avtalssamverkan utföra en tjänst åt 
en annan kommun  
2. Kommuner kan när de samverkar delegera beslutanderätt till en 
anställd i en annan kommun eller annat landsting, så kallad extern 
delegering  
3. Vissa uppsikts- och rapporteringskrav ställs avseende den 
verksamhet som bedrivs enlig bestämmelserna. Kommunstyrelsen ska 
ha uppsikt över verksamheten och rapportera till fullmäktige om den 
avtalssamverkan som kommunen ingår i.  

 
Samverkansavtal  
För att inte behöva riskera att minska en av de stora fördelarna med avtal 
som samverkansform, nämligen möjligheten att anpassa dessa till den 
aktuella verksamheten och lokala förhållanden, har lagstiftaren valt att inte 
ställa några formella krav avseende innehållet. Följande omständigheter bör 
dock beaktas när kommuner ska ingå i ett samverkansavtal:   
 

 Avtalets parter   
 Vilka uppgifter eller tjänster som avtalet omfattar   
 Omfattningen av eventuell extern delegering av beslutanderätt   
 Avtalstiden och former för förlängning av denna   
 Ordning för lösandet av tvister mellan parterna   
 Ekonomiska villkor och former för redovisning med mera   
 Villkoren för avtalets upphörande.   

 
Ovanstående är exempel på väldigt allmänna förhållanden som i praktiken 
gäller för alla, eller i vart fall många samarbets- och samverkansavtal.   
 
Sammanfattning 
Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtals-
samverkan i kommunallagen, varigenom samverkansmöjligheterna för 
kommuner har förbättrats. Budget- och skuldrådgivningen har identifierats 
som ett prioriterat samverkansområde av socialchefer i Härryda, Mölndal 
och Partille. Ansvarig verksamhetschef i Mölndals kommun har lett arbetet 
med att utreda förutsättningarna för en samlokalisering, varvid styrgrupp 
och arbetsgrupp bildats med representanter från kommunerna.  
 
Denna rapport innehåller sammanställd information och statistik från 
kommunernas förvaltningar om organisation, personal, ekonomi, budget-
och skuldrådgivningens innehåll, omvärldsbevakning och kort om 
avtalssamverkan enligt kommunallagen. 
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I stora drag framgår följande av den genomförda kartläggningen. 
 
Budget- och skuldrådgivningen är en obligatorisk verksamhet för 
kommunerna och av rådgivande karaktär. Verksamheten är organiserad 
inom olika förvaltningar och sektorer i kommunerna. Budget- och 
skuldrådgivarnas arbetssätt och verksamhetssystem är likvärdiga. 
Kommunerna uppfyller de nationella rekommendationerna i skiftande 
utsträckning utan större skillnader. Det innebär att samtliga kommuner 
uppfyller god nivå på kvalitet, men att Mölndal och Partille har potential att 
förbättra och utöka sitt förebyggande och utåtriktade arbete, speciellt med 
den kommande förstärkningen till två heltidstjänster i Mölndal. 
 
Vid rätt dimensionering av personalstyrka upplever inte budget- och 
skuldrådgivarna sårbarhet vid frånvaro och ledigheter. Det kan bero på att 
verksamheten utgörs av rådgivning, ej myndighetsutövning, samt att skäligt 
dröjsmål sträcker sig upp till fyra veckor enligt nationella 
rekommendationer. 
 
Köp av budget- och skuldrådgivning och avtalsbaserad kommunsamverkan 
på området är vanligt bland kommuner i landet. Syftet med 
kommunsamverkan är att gemensamt nyttja resurser för att få en 
organisation som långsiktigt klarar av att upprätthålla nödvändig kontinuitet, 
kompetens, kvalitet samt uppnå kostnadseffektivitet.  
 
Fördelar som skulle följa med en samlokalisering av budget- och 
skuldrådgivningen kan vara: effektivisering av verksamheten då den sker i 
större drift, ökad tillgänglighet, större kollegialt utbyte, högre gemensam 
kompetens samt möjligheter till flera förebyggande och utåtriktade 
aktiviteter, totalt sett. En ytterligare fördel kan vara förbättrad långsiktig 
kompetensförsörjning.  
 
De aktuella kommunerna har en historia av att kommunicera och samverka 
på olika områden, vilket bör bidra till en smidig övergång vid eventuell 
samverkan. Den geografiska närheten och de goda kommunikationerna 
mellan kommunerna medför att de fysiska utmaningarna gällande lokal 
närhet med relativ lätthet ska kunna hanteras. Vid utformandet av en 
gemensam organisation bör möjligheten till kontaktytor och mötesplatser i 
de avtalskommunerna beaktas, om inte permanent så åtminstone under en 
övergångsperiod. 
 
Med beaktande av ovanstående resonemang bedömer arbetsgruppen att: 
budget- och skuldrådgivningen är en verksamhet som lämpar sig för 
kommunsamverkan och att beslut om samlokalisering av verksamheten för 
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kommunerna Härryda, Mölndal och Partille kan tas. Arbetsgruppen förordar 
Mölndal som värdkommun, dels utifrån tillgången till kontorslokaler, men 
även för centrala Mölndals position som befolkningsmässigt centrum.
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§ 324  Dnr 2022KS57 

Svar på motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för 
Hällingsjö  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Lena Fredriksson (S) och Mats Werner (S) om att fullfölja översiktsplanens 
intentioner för Hällingsjö. Enligt motionärerna är intresset för att bo i Hällingsjö stort 
samtidigt som det under de senaste åren endast byggts ett fåtal villor i Hällingsjö. 
Motionärerna menar att detta beror på att kommunen inte kunnat bevilja lov för byggande i 
Hällingsjö då det saknas detaljplaner. Utifrån detta yrkar motionärerna att förvaltningen ska få 
i uppdrag att utarbeta detaljplaner för Hällingsjö i enlighet med intentionerna i 2012 års 
översiktsplan.  
  
Fram till att den nya översiktsplanen är antagen arbetar förvaltningen utefter de målsättningar 
och ställningstaganden som fattades i översiktsplanen som antogs 2012. I gällande 
översiktsplan beskrivs att utbyggnaden av Hällingsjö i första hand bör ske mot sydost och att 
utbyggnaden bör ske i små etapper och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, 
struktur och skala. Detta avspeglas även i bostadsförsörjningsprogrammet där det pekas ut att 
området söder om skolan kommer detaljplaneläggas. Innan detta är möjligt måste dock 
överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda driftsättas och vattenskyddsområdet i 
Hällingsjö fastställas.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö  
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 126 
 Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj 2018 § 82  
 Översiktsplanens förslag till utveckling i Hällingsjö (ÖP 2012) 
 Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-08-24 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS57 008 

 

 

Svar på motion om att fullfölja översiktsplanen intentioner 
för Hällingsjö 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till 
kommunstyrelsen remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Mats 
Werner (S) om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö. 
Enligt motionärerna är intresset för att bo i Hällingsjö stort samtidigt som 
det under de senaste åren endast byggts ett fåtal villor i Hällingsjö. 
Motionärerna menar att detta beror på att kommunen inte kunnat bevilja lov 
för byggande i Hällingsjö då det saknas detaljplaner. Utifrån detta yrkar 
motionärerna att förvaltningen ska få i uppdrag att utarbeta detaljplaner för 
Hällingsjö i enlighet med intentionerna i 2012 års översiktsplan.  
 
Fram till att den nya översiktsplanen är antagen arbetar förvaltningen utefter 
de målsättningar och ställningstaganden som fattades i översiktsplanen som 
antogs 2012. I gällande översiktsplan beskrivs att utbyggnaden av 
Hällingsjö i första hand bör ske mot sydost och att utbyggnaden bör ske i 
små etapper och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, struktur 
och skala. Detta avspeglas även i bostadsförsörjningsprogrammet där det 
pekas ut att området söder om skolan kommer detaljplaneläggas. Innan detta 
är möjligt måste dock överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda 
driftsättas och vattenskyddsområdet i Hällingsjö fastställas.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö  
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 126 
 Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj 2018 § 82  
 Översiktsplanens förslag till utveckling i Hällingsjö (ÖP 2012) 
 Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till 
kommunstyrelsen remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Mats 
Werner (S) om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö. 
Enligt motionärerna är intresset för att bo i Hällingsjö stort samtidigt som 
det under de senaste åren endast byggts några fåtal villor i Hällingsjö. 
Motionärerna menar att detta beror på att kommunen inte kunnat bevilja lov 
för byggande i orten eftersom att det saknas detaljplaner. Utifrån detta yrkar 
motionärerna att förvaltningen ska få i uppdrag att utarbeta detaljplaner för 
Hällingsjö i enlighet med intentionerna i 2012 års översiktsplan.   

Härryda kommuns översiktsplan 
I samband med att kommunfullmäktige antog budget för 2018 den 13 
november 2017 § 193 fick även förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet 
med en ny översiktsplan. Fram tills att den nya översiktsplanen antagits och 
fått laga kraft är översiktsplanen från 2012 gällande. I översiktsplanen från 
2012 definieras Hällingsjö som ett utvecklingsområde. Tanken med 
utvecklingsområdena är att kommunens bostadsutveckling främst ska ske 
inom dessa. I översiktsplanen beskrivs även att en utbyggnad av samhället i 
första hand bör ske mot sydost och att utbyggnaden bör ske i små etapper 
och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, struktur och skala.  

Härryda kommuns riktlinjer gällande förhandsbesked  
För att möjliggöra en ökad bostadsbyggnation utanför planlagt område 
antog kommunfullmäktige den 2 maj 2018 § 82 principer om 
förhandsbesked. Dessa principer innebär bland annat att nya bostäder ska 
ligga i nära anslutning till befintlig bebyggelse och att det vid avstyckning 
av nya fastigheter utanför planlagt område ska säkerställas att det finns 
tillräcklig tomtyta för bland annat enskild VA-lösning och infrastruktur. Det 
finns även generella bestämmelser som kan försvåra eller förhindra att 
förhandsbesked lämnas. Sådana bestämmelser är till exempel bebyggelse av 
jordbruksmark, fastigheter inom järnvägskorridoren, inom skyddsområde 
för vattentäkt, inom natura 2000-område, naturreservat, landskapsbildskydd, 
riksintresse och influensområde för Landvetter flygplats eller inom övriga 
riksintresseområden.   

Utökat vattenskyddsområde i Hällingsjö  
För att Hällingsjö samhälle ska kunna växa behöver tillgången till 
dricksvatten säkerställas. Därför har det anlagts en ny grundvattentäkt för 
dricksvatten i Hällingsjö. För att säkerställa att dricksvattnet håller en god 
kvalitet arbetar Härryda Vatten och Avfall AB (HVAAB) med att revidera 
Hällingsjö vattenskyddsområde. Revideringen av vattenskyddsområdet 
beräknas vara klar i slutet av 2022. Fram till dess anser HVAAB att det inte 
är lämpligt att bevilja bygglov eller förhandsbesked inom det område av 
Hällingsjö som ingår i det utökade vattenskyddsområdet.   
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Överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda   
Avloppsreningsverket i Hällingsjö har nått dimensionerad kapacitet och kan 
inte ta emot mer spillvatten från Hällingsjö samhälle. Samtidigt har 
Hällingsjö vattentäkt en begränsad kapacitet som saknar reservmöjlighet. 
Till följd av detta tog kommunstyrelsen den 2 maj 2017 § 126 beslut om att 
ge förvaltningen i uppdrag att projektera för en samförläggning av gång- 
och cykelbana med VA-överföringsledningar mellan Hällingsjö och 
Rävlanda kyrka. Enligt den preliminära tidsplanen för projektet kommer 
driftsättning ske under 2024. Under tiden som projektet pågår är det svårt att 
öka bostadsbyggnationen i Hällingsjö. 

Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram   
I Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram för 2021–2025, antaget av 
kommunstyrelsen den 19 november 2020 § 427, är det utpekat att det på sikt 
kommer tas fram detaljplaner för området söder om skolan i Hällingsjö för 
att möjliggöra byggnation av cirka 20 bostäder. Innan detta är möjligt måste 
dock överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda driftsättas och 
vattenskyddsområdet i Hällingsjö fastställas. Utöver dessa bostäder 
beräknas det byggas cirka fem bostäder på enskilda tomter per år under 
kommande år.   
 
Förvaltningens bedömning 
Fram till att den nya översiktsplanen är antagen arbetar förvaltningen utefter 
de målsättningar och ställningstaganden som fattades i översiktsplanen som 
antogs 2012. I gällande översiktsplan beskrivs att utbyggnaden av 
Hällingsjö i första hand bör ske mot sydost och att utbyggnaden bör ske i 
små etapper och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, struktur 
och skala. Detta avspeglas även i bostadsförsörjningsprogrammet där det 
pekas ut att området söder om skolan kommer detaljplaneläggas. Innan detta 
är möjligt måste dock överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda 
driftsättas och vattenskyddsområdet i Hällingsjö fastställas.  
 
 
 
 
 
 
 
Peter Lönn Mariana Andersson  
T.f. Samhällsbyggnadschef Plan- och bygglovschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 126      Dnr 2016KS641

Överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Hällingsjö 
och Rävlanda. 

 
Avloppsreningsverket i Hällingsjö har nått den dimensionerande kapacitet och kan inte ta 
emot mer spillvatten från Hällingsjö samhälle. Hällingsjö vattentäkt har en begränsad 
kapacitet som saknar reservmöjlighet. En förprojektering har påbörjats avseende 
överföringsledningar för vatten och avlopp (VA) mellan Hällingsjö och Rävlanda för att 
undersöka tekniska förutsättningar, kostnader, påverkan på miljö och fastigheter. I 
förprojektering ingår även att utreda möjligheten att samordna anläggandet av VA-ledningar 
med en gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda. Sektorn har utrett två förslag på 
ledningsdragningar mellan Hällingsjö och Rävlanda, där båda alternativen har undersökts och 
resulterat i tre alternativa förslag.

Sektorn anser att anläggandet av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan 
Hällingsjö och Rävlanda bör samordnas med en byggnation av gång- och cykelbana mellan 
orterna.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 mars 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att projektera för en samförläggning av gång- och 
cykelbana med VA-överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda kyrka enligt 
föreliggande förslag alternativ 3.

Kommunstyrelsen noterar att finansiering ska ske i samband med antagande av budget/plan 
2018-2022.

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

Sammanträdesdatum
2018-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 82      Dnr 2017KS363

Utredning som förvaltningen gjort , med anledning av uppdrag från 
kommunfullmäktige, avseende principer för förhandsbesked 

 
Kommunstyrelsen beslutade i § 181/2017 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram principer 
för förhandsbesked som kompletterar gällande översiktsplan, ÖP2012. Det finns en politisk 
vilja i kommunen att möjliggöra en ökad mängd bostadsbyggnation utan att gå via detaljplan 
genom att i större omfattning pröva förhandsbesked istället för att begära planbesked och/eller 
inleda en detaljplaneprocess för ett fåtal bostäder. Prövningen av förhandsbesked avser 
lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Prövningen 
motsvarar prövningen vid upprättande av en detaljplan, men i begränsad omfattning.
Riktlinjerna i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP 2012, har en restriktiv hållning till 
tillkommande bostäder utanför detaljplanelagt område. I vissa områden av kommunen tillåter 
inte ÖP någon nybyggnation av bostäder utanför planlagt område. Sektorn för 
samhällsbyggnad föreslår därför generella förutsättningar inom hela kommunen, vilka kan 
utgöra underlag vid en prövning av en ansökan om förhandsbesked. Exempel på generella 
förutsättningar är att lucktomter ska kunna bebyggas, nya bostäder ska ligga i nära anslutning 
till befintlig bebyggelse, och bör ligga i närheten av kollektivtrafik. Förutsättningarna är 
generella och måste alltid prövas i det enskilda fallet. Effekterna är bland annat att det öppnas 
upp för möjligheter för ökad nybyggnation utanför planlagt område i hela kommunen, men 
också att det kan bli en oplanerad utveckling av kommunen med avsaknad av social service så 
som skola, vård och omsorg.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 29 januari 2018.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 153/2018 och beslutade då föreslå 
kommunfullmäktige att anta principer för förhandsbesked med hänvisning till skrivelse 
daterad den 29 januari 2018 från sektorn för samhällsbyggnad med följande ändringar:
att i stycke 6 rad 4 på sidan 3 i tjänsteskrivelsen stryka ”och därmed ska den minsta tomtarea 
vara 2000 kvm” och sätta punkt efter ”säkerställas” på rad 3. Meningen får således följande 
lydelse:
De generella förutsättningarna innebär att nya bostäder ska ligga i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse och att vid avstyckning av nya fastigheter utanför planlagt område ska 
tillräcklig tomtyta för bland annat enskild VA-lösning och infrastruktur säkerställas samt att i 
stycke 2 rad 8 på sidan 2 lägga till följande text ”Möjligheten för att ett område någon gång i 
framtiden kan bli föremål för detaljplan, får inte förhindra att ett förhandsbesked kan ges.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Mats Werner (S) och Per Vorberg (M).

Yrkande

Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta principer för förhandsbesked med hänvisning till 
skrivelse daterad den 29 januari 2018 från sektorn för samhällsbyggnad med följande 
ändringar:
att i stycke 6 rad 4 på sidan 3 i tjänsteskrivelsen stryka ”och därmed ska den minsta tomtareal 
vara 2000 kvm” och sätta punkt efter ”säkerställas” på rad 3. Meningen får således följande 
lydelse:
De generella förutsättningarna innebär att nya bostäder ska ligga i nära anslutning till befintlig 
bebyggelse och att vid avstyckning av nya fastigheter utanför planlagt område ska tillräcklig 
tomtyta för bland annat enskild VA-lösning och infrastruktur säkerställas samt att i stycke 2 
rad 8 på sidan 2 lägga till följande text ”Möjligheten för att ett område någon gång i framtiden 
kan bli föremål för detaljplan, får inte förhindra att ett förhandsbesked kan ges.”

----------------------
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BEBYGGELSEUTVECKLING

bebyggelseutveckling

Hällingsjö
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BEBYGGELSEUTVECKLING
HÄLLINGSJÖ

Historia
Västgötavägen mellan Göteborg och Borås gick genom Häl-
lingsjö. Därifrån gick också vägar till Skene, Kungsbacka och 
Lindome. Resor skedde oftast till häst och transporter med häst 
och vagn. Hällingsjö ligger fyra mil från Göteborg vilket gjorde 
det till ett lämpligt ställe att rasta och byta hästar. Gästgiveriet 
startades på 1700-talet och gjorde Hällingsjö till en betydelsefull 
ort under 1700- och 1800-talet. Verksamheten utvecklades med 
posthantering och lanthandel. Nya verksamheter som garveri 
och kvarn startades i anslutning till gästgiveriet. Järnvägen och 
nya vägar, som tillkom under 1900-talet, medförde att Hälling-
sjö minskade i betydelse. 

Hällingsjö idag
Hällingsjö ligger vackert beläget vid Gingsjöns strand. Sydost 
om Hällingsjö finns ett öppet jordbrukslandskap med gamla torp 
och gårdar. I nordväst finns stora skogsområden där bebyggel-
sen till stor del består av tidigare fritidshus från 1950-talet och 
framåt.  

Hällingsjö är den minsta av de tätorter som definieratas som 
utvecklingsområde i ÖP2012. Det finns omvandlingsområden 
med lika stor befolkning. Hällingsjö är dock av tradition en be-
tydande ort i området. Där finns också viss service som skiljer 
det från omvandlingsområdena t ex skola, förskola och livsmed-
elsbutik. I Hällingsjö finns också möjlighet att ansluta ny bebyg-
gelse till kommunens vatten- och avloppsnät.

Hällingsjö

gästgiveriet i Hällingsjö.
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BEBYGGELSEUTVECKLING
HÄLLINGSJÖ

service
För Hällingsjöborna är Landvetter kommunens naturliga cen-
trum för närservice. Tidigareskola, förskola och fritidshem finns 
i Hällingsjö. 

Allmänna kommunikationer
På Väg 156 går busstrafik mellan Kinna och Göteborg. Möjlig-
heterna till arbetspendling för Hällingsjö och andra orter vid 
vägen är därför goda.

vägar
Vägarna inom samhället sköts av Furubergsortens vägsamfällig-
het. Det finns för närvarande inga planer på att kommunen ska 
överta ansvaret för vägarna i Hällingsjö.

När samhället byggs ut mot öster behövs en bättre anslutning till 
Väg 156 vid Björkängsvallen. Furubergsvägen är mycket brant 
och kan inte fungera som tillfartsväg till nya bebyggelseområ-
den. Björkängsvägen behöver förlängas så att den kan användas 
som ny tillfartsväg för ny och befintlig bebyggelse.

vatten och avlopp
Samhället, Kyrkhult och Eriksmyst är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. Hällingsjö har en grundvattentäkt sydost om 
skolan. Hela samhället ingår i tillrinningsområdet. Det är därför 
inte möjligt att avstå från utbyggnad för att skydda vattentäkten. 
Reningsverket  ligger öster om idrottsplatsen. Det pågår utred-
ningar om att flytta både vattentäkt och reningsverk. Det finns 
planer att i framtiden ansluta Hällingsjö till ett kommunomfat-
tande spillvattensystem.

vy över gingsjön mot eriksmyst.

schematisk bild över Hällingsjö som visar 
samhället med omgivande sjö, grönska och 
åkerlandskap.
källa: grön plan.
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BEBYGGELSEUTVECKLING
HÄLLINGSJÖ

Inom utvecklingområdet
Ny bebyggelse ska tillkomma inom gränsen för utvecklings-
området. Gingsjön är en naturlig avgränsning av samhället 
mot nordväst. En senare avgränsning är Väg 156 mot sydväst. 
I nordost finns ett kuperat skogsparti, som sträcker sig ända till 
Rävlanda. En utbyggnad av samhället bör därför i första hand 
ske mot sydost. Hällingsjö är en liten ort, som lyckats bevara sin 
lantliga karaktär. All utbyggnad bör därför ske i små etapper och 
anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende,  struktur och 
skala.

centrum
I de bebyggda områdena vid Garverivägen finns möjligheter till 
viss förtätning av bostäder. Vid Garvarbostaden och mitt emot 
skolan finns två områden som är redovisade som ”Utbyggnads-
område på kort sikt” på markanvändningskartan. Områdena 
kommer att studeras i detaljplan.

Hällingsjö finns med i Förslag till kulturmiljöprogram som en       
säterimiljö, gästgiverimiljö samt bevarande av byggnader som 
kan knytas till äldre industri. 

källarbacken
I anslutning till Källarbacken planeras ett mindre resecentrum, 
utökad pendelparkering samt eventuellt tillkommande service. 

björkäng
Om vattentäkt och reningsverk flyttas finns det goda möjlighe-
ter att bygga vidare i området mellan skolan och idrottsplatsen. 
Det är det mest centralt belägna bebyggelseområdet på orten, 
varför detta område bör prioriteras vid en fortsatt utbyggnad. 
Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på 
markanvändningskartan. 

Annelund
Vid Annelundsvägen kan viss förtätning med nya bostäder ske. 
Områdets omfattning begränsas av skyddszonen för en ny fram-
tida vattentäkt. Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på 
lång sikt” på markanvändningskartan. 

se  nummer 21 i Förslag till kul-
turmiljöplan för mer information.

ny bebyggelse i lantlig miljö vid Munters väg.
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BEBYGGELSEUTVECKLING
HÄLLINGSJÖ

se grön plan för mer information.

basåsvägen, kyrkhult
Området kring Basåsvägen finns med i Avloppsförsörjningspla-
nen och har prioriterats för utbyggnad av kommunalt VA om 
10-20 år. Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på lång 
sikt” på markanvändningskartan. Kyrkhult ligger avskilt från öv-
riga samhället och långt från busshållplatsen vid Väg 156. I sam-
band med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut vid Basås-
vägen kan nya tomter avstyckas i sydost. Möjligheterna till detta 
kommer att studeras i detaljplan.

Fokusområde
Det område som  är fokusområde för grönyta är dammanlägg-
ningen centralt i Hällingsjö. 

Verksamhetsområde
Kommunen äger ett markområde mellan Väg 156 och Björ-
kängsvallen. Till följd av de höga bullernivåer som uppstår från 
trafiken lämpar sig området inte för bostäder. Området redovi-
sas som ”Utvecklingsområde på kort sikt” på markanvändnings-
kartan. Redan i ÖP1990 redovisades området som ett framtida 
verksamhetsområde.   

Utanför utvecklingsområdet
I norr, längs vägen mot Rävlanda och i öster, längs Furubergsvä-
gen, finns jordbruksmarker, som fortfarande brukas. I dessa om-
råden kan enstaka nya bostäder tillåtas om de uppfyller kraven 
på sid. 137. Delar av Storåns dalgång räknas också till Hälling-
sjö, se sid 73.

I nordväst , längs Väg 156, ligger Eriksmyst, som anslöts till det 
kommunala VA-nätet i början av 1990-talet. Längre västerut 
finns flera områden med en blandning av gamla småjordbruk, 
torp och fritidshus, som numera används som helårsbostäder. 
Nästan hela området omfattas av flygplatsens influensområde 
för buller, varför nya bostäder utanför detaljplan inte bör tillåtas.

stora bugärde
Stora Bugärde ligger inom flygplatsens influensområde för bul-
ler. Det är i Avloppsförsörjningsplanen prioriterat för utbyggnad 
av kommunalt VA om 10-20 år. Nya bostäder bör för närvarande 
inte tillåtas. Möjligheterna till planläggning för större bostäder i 
samband med utbyggnad av kommunalt VA tas upp i nästa över-
siktsplan.
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Härryda kommun 

Förslag på bostadsförsörjningsprogram, 1 oktober 2020 
Behandlas på kommunstyrelsen 19 november 2020  
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1. Inledning

Härryda kommun har haft positiv befolkningsutveckling under lång tid och har även uttalat 
mål om att växa i invånarantal i framtiden. För att kunna uppnå tillväxtmålet krävs bl.a. ett 
kontinuerligt tillskott av nyproducerade bostäder. 

Detta bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg för långsiktig planering av 
nyproduktion av bostäder i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör tillsammans 
med lokalresursplanen (LRP), budget/plan inklusive verksamhetsplan och befolkningsprognos 
de styrdokument som redovisar långtidsplaneringen i kommunen. Samtliga dokument 
revideras årligen. 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör ett verktyg för kommunen att prioritera vilka 
bostadsprojekt som ska genomföras inom tidsperioden 2021 2025 medutblick till 
tidsperioden 2026 2030. Programmet utgör därmed underlag för planering av detaljplaner, 
kommunala investeringar i form av vägar, vatten-och avloppsledningar samt annan kommunal 
infrastruktur och service. Programmet utgör även underlag för framtagande av 
befolkningsprognoser. 

Lokalresursplanen, som bygger på bostadsförsörjningsprogrammet och 
befolkningsprognosen, redovisar behovet av verksamhetslokaler under tidsperioden 2021
2025. I planen redovisas behov och lösningar, till exempel placering, omfattning och tidplan 
för nyproduktion för förskole-och skolverksamhet, bostäder för funktionsnedsatta och äldre 
samt redovisas lokalutnyttjande av befintliga lokaler. Bostäderna finns med i 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

2. Utgångspunkter

2.1 Kommunens mål och övriga styrdokument 
Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål, finansiella mål och mål för god ekonomisk 
hushållning. I samband med beslut om budget/plan ger kommunfullmäktige förvaltningen 
specifika uppdrag som förvaltningen ska arbeta med under budget/planperioden. 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra mål för god ekonomisk hushållning, varav ett av målen 
avser bostadsbyggande och ett avser bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med
bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer.
Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och
funktionsnedsattas bedömda behov.

Bostadspolitiska mål 

Härryda ska bidra till utvecklingen i linje med Göteborgsregionens strukturbild.
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Kommunen ska utvecklas i alla delar (tätort och landsbygd) i hela kommunen med
bostäder för olika behov och olika åldrar.
Lägenheter med kommunal förtur ska tas fram i kommunala detaljplaner eller efter
frivillig överenskommelse med respektive exploatör.

Markpolitiska mål 

Med Härryda kommuns strategiska läge ska kommunen bidra till en hållbar
tillväxtregion.
Planering ska ske med olika arbetsmetoder utifrån vem som är markägare och vad som
ska planläggas.
Helhetssyn, miljöhänsyn och kulturhänsyn ska vara viktiga riktmärken utifrån varje
orts förutsättningar och särart.
Tillgången till infrastruktur och kapacitet för vatten, el och väg ska styra var det är
möjligt att bygga.

I samband med beslut om budget för2019 och planer för 2020 2021harkommunfullmäktige 
bl.a. gett följande uppdrag till förvaltningen: 

Antalet personer som närmar sig 75+ i Sverige och i Härryda kommun ökar. Därmed
ska förvaltningen tillgodose behovet av trygghetsbostäder genom att arbeta in minst
200 trygghetsbostäder i pågående och kommande projekt och planerunder
mandatperioden 2019-2022. Se vidare i kommunens riktlinjer för exploateringsavtal
och markanvisningar.

Förvaltningen har fått i uppdrag att försöka stimulera till byggnation av
ägarlägenheter. Se vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar.

För att uppmuntra till fler exploateringar med miljösmarta lösningar har förvaltningen
fått i uppdrag att öppna upp för möjligheten att kunna direktanvisa mark till projekt
och/eller arkitekttävlingar som arbetar med miljösmarta lösningar. Ambitionen ska
också prövas i markanvisningstävlingar. Se vidare i kommunens riktlinjer för
markanvisningar.

Kommunfullmäktige har fastställt särskilda principer för hantering av förhandsbesked
§ 82/2018. Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta vidare efter de fastställda
principerna.

Förvaltningen ska organisera sig för att kunna arbeta och stödja fler exploatörsdrivna
detaljplaner. Syftet och målsättningen med modellen med exploatörsdrivna
detaljplaner är att möjliggöra planläggning av flera områden och därmed bidra till ett
ökat bostadsbyggande.

2.2 Befolkningsprognoser 
Förvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som bygger på utfall av 
bostadsförsörjningsprogrammets tabellbilaga. I det fall samtliga projekt färdigställs i enlighet 
med tabellerna i bilaga 1, kommer befolkningen i kommunen enligt befolkningsprognosen att 
växa med 7 170 personer under perioden 2020 2029, från 37 977 till ca 45 150 invånare. 
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I diagrammet nedan redovisas den årliga befolkningsökningen. Ökningstakten är lägre under 
början av prognosperioden med ca 400 personer år 2020, för att senare ökar till ca 920 
personer år 2024. 

3. Nyproduktion av bostäder

I nedanstående bild anges samtliga faser i samhällsbyggnadsprocessen som ett projekt 
genomgår från idé till inflyttning. Programmets tabeller i bilaga 1 innehåller 
bostadsbyggnation som skett under 2019, prognos för utbyggnad 2020 och därefter förslag på 
bostadsbyggnation under de följande fem åren 2021 2025 samt därefter möjligt framtida 
byggande områdesvis ytterligare en femårsperiod. Detta innebär att majoriteten av 
bostadsprojekten som finns angivna under tidsperioden 2021 2025 antingen har passerat eller 
är långt framme i planeringsfasen eller är i genomförandefasen. Bostadsprojekt som finns 
angivna under tidsperioden 2026 2030 kommer att vara i planeringsfasen under tidsperioden 
2021 2025.
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Enligt förslaget till bostadsförsörjningsprogram 2021 2025 bedöms antalet påbörjade 
byggnationer uppgå till 3405 varav ca 2800 lägenheter bedöms byggas i flerbostadshus. 
Fördelat på kommunens orter kommer majoriteten av nyproduktionen vara centrerad till 
Mölnlycke (ca 58 % av all nyproduktion). Av de bostäder som kommer att påbörja byggas 
under perioden 2021 2025 bedöms ca 17 % upplåtas med hyresrätt, ca 59 % med bostadsrätt 
och ca 24 % med äganderätt. Fördelningen mellan upplåtelseformerna kan komma att ändras 
på grund av marknadsförutsättningar. 

Beroende på bland annat konjunktursvängningar kan avvikelser i 
bostadsförsörjningsprogrammet vad gäller antalet planerade byggstarter, upplåtelseformer och 
projektinnehåll uppstå.  

Till följd av de fastställda principerna för förhandsbesked har antalet ansökningar om 
förhandsbesked ökat. I kartan i bilaga 3 framgår det var i kommunen ansökningar har gjorts 
under 2019. Hur många av dessa som resulterar i nyproduktion av bostäder är svårt att 
uppskatta men de fastställda principerna har lett till ett ökat antal ansökningar om 
förhandsbesked vilket på sikt kan leda till ett betydande tillskott av nya bostäder utanför 
planlagda områden. 

Page 63 of 86



Bilagor 

Bilaga 1: Planerade byggstarter för bostäder 2021 2025 
Bilaga 2: Kartbilder tillhörande tabeller i bilaga 1 
Bilaga 3: Utlämnade nyttjanderättskartor 2019 inför ansökan om förhandsbesked 
Bilaga 4: Planerad inflytt för bostäder 2021 2025 
Bilaga 5: Antal byggrätter i antagna detaljplaner 
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Bilaga 2
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Svar på motion om policy för träd i park och 
gator samt vid byggnation 

16 

2022KS101 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 325  Dnr 2022KS101 

Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid 
byggnation  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet i bilaga 3. 
  
Patrik Linde (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Roland Jonsson (MP) gällande policy för träd i park och gator samt vid 
byggnation. I motionen yrkas att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en trädpolicy. Enligt 
motionären är syftet med policyn att få ett samlat dokument där det är lätt att hitta information 
för medborgare, förvaltning, byggherrar och entreprenörer.  
  
Förvaltningen håller med motionären om att det är en bra idé att samla all information om träd 
på ett ställe så det blir lätt för förvaltningen, medborgare, byggherrar och entreprenörer att 
hitta relevant information om hur trädbeståndet i kommunen kan vårdas och utvecklas. I 
dagsläget anser förvaltningen inte att det finns behov att ta fram en trädpolicy utan anser att 
kommunen ska först göra en översyn av de bestämmelser och rekommendationer som finns 
gällande trädhantering. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om policy för träd i park och gator samt byggnation 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att 
bifaller motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 4.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-29  

 

Voteringslista: § 326 
Ärende: Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid byggnation,  
2022KS101 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll 2022-09-29 § 325 

 

Kommunstyrelse 2022-09-29 

Ärende 20 Policy för träd, i park och gator samt vid byggnation 
 

Miljöpartiet vill lämna följande skriftliga reservation. 
 

Vi reserverar oss mot att vår motion om Policy för träd, i park och gator samt vid byggnation inte 
bifalles. 

I tjänsteskrivelsen skriver förvaltningen: ”Förvaltningen håller med motionären om att det är en bra 
idé att samla all information om träd på ett ställe så det blir lätt för förvaltningen, medborgare, 
byggherrar och entreprenörer att hitta relevant information om hur trädbeståndet i kommunen kan 
vårdas och utvecklas. I dagsläget anser förvaltningen inte att det finns behov att ta fram en 
Trädpolicy utan anser att kommunen ska först göra en översyn av de bestämmelser och 
rekommendationer som finns gällande trädhantering”. 

Förvaltningen skriver också:  I dagsläget anser inte förvaltningen att det finns behov att ta fram en 
Trädpolicy. Kommunen kommer att göra en översyn av de bestämmelser och rekommendationer 
som finns gällande trädhantering och göra en översyn och tydligare sammanställning av denna på 
kommunens hemsida. Detta arbete kommer att medföra en ökad tydlighet och kan ske inom 
ordinarie verksamhet. 

I vår motion hänvisade vi till ett flertal dokument Referenser från Länsstyrelsen och andra kommuner 

SKYDDA TRÄDEN VID ARBETEN, Länsstyrelsen 
STADENS TRÄD Policy för park- och gatuträd i Göteborg. 2016 
Trädpolicy – Gävle kommun 
Borgholms kommuns policy för träd på kommunens mark 

I dessa dokument finns många goda exempel på hur en Trädpolicy kan utformas. 

I förvaltningens bedömning sammanfattas ärendet:  ”Kommunen kommer att göra en översyn av de 
bestämmelser och rekommendationer som finns gällande trädhantering och göra en översyn och 
tydligare sammanställning av denna på kommunens hemsida. Detta arbete kommer att medföra en 
ökad tydlighet och kan ske inom ordinarie verksamhet”. 

Vi tycker att vår motion i alla fall har flyttat fram kommunens rekommendationer och bestämmelser 
som gäller vid trädfrågor. 

Vi kommer att följa upp förvaltningens fortsatta arbete och även ha en dialog med berörda 
tjänstemän. 

Roland Jonsson 
MP Härryda
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-08-24   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS101 008 

 

 

Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid 
byggnation 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Roland Jonsson (MP) gällande 
policy för träd i park och gator samt vid byggnation. I motionen yrkas att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en trädpolicy. Enligt motionären är 
syftet med policyn att få ett samlat dokument där det är lätt att hitta 
information för medborgare, förvaltning, byggherrar och entreprenörer.  

Förvaltningen håller med motionären om att det är en bra idé att samla all 
information om träd på ett ställe så det blir lätt för förvaltningen, 
medborgare, byggherrar och entreprenörer att hitta relevant information om 
hur trädbeståndet i kommunen kan vårdas och utvecklas. I dagsläget anser 
förvaltningen inte att det finns behov att ta fram en trädpolicy utan anser att 
kommunen ska först göra en översyn av de bestämmelser och 
rekommendationer som finns gällande trädhantering. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om policy för träd i park och gator samt byggnation 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Roland Jonsson (MP) gällande 
policy för träd i park och gator samt vid byggnation. I motionen beskrivs att 
det i Härryda kommun finns många skyddsvärda träd och att träd har ett 
stort värde för både människors fysiska hälsa och för den biologiska 
mångfalden. Vidare nämns även att äldre träd har ett kulturhistoriskt värde 
och är betydelsefulla för många lavar, insekter och fåglar. Utifrån detta 
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yrkas att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en trädpolicy som kan 
omfatta: 

- Vad som är viktigt för att förbli och fortsätta att bevara och utveckla 
en kommun med ett rikt trädbestånd. 

- Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och 
ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer. 

- Information och hänsyn vid planering och projektering av 
byggnationer eller ledningsdragningar. Vid utförande av grävarbeten 
eller beläggningsarbeten i närheten av träd. 

Enligt motionären är syftet med policyn att få ett samlat dokument där det är 
lätt att hitta information för medborgare, förvaltning, byggherrar och 
entreprenörer. 
 
Bakgrund 
Idag finns det ett flertal regleringar och rekommendationer inom olika 
områden för att bevara och skydda träd.  

Enligt Naturvårdsverket bedöms jätteträd, mycket gamla träd och grova 
hålträd av naturligt förekommande trädslag vara särskilt skyddsvärda träd. 
Åtgärder på dessa, som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken anmälas för samråd hos den myndighet som 
utövar tillsynen enligt 26 kap. miljöbalken. Utöver att åtgärder på särskilt 
skyddsvärda träd regleras i miljöbalken ska åtgärder på träd där det kan leva 
arter som är fridlysta enligt 4, 6, 7–9 §§ prövas enligt artskyddsförordningen 
(2007:845). 

Enligt 4 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) kan kommuner i 
detaljplaner införa skydd av träd som är värdefulla för bebyggelsemiljön. 
Exempelvis har detaljplanen för Wendelsbergsparken ett sådant skydd vilket 
innebär att det krävs marklov för att fälla träd inom planområdet. 

Härryda kommuns arbete med att bevara och utveckla trädbeståndet 

Under 2021 genomfördes en inventering av skyddsvärda träd inom 
kommunens geografiska gränser. Resultatet av denna inventering finns idag 
i kommunens digitala kartjänster och en rapport från inventeringen håller 
för tillfället på att sammanställas. Genom att träden finns med i kommunens 
databaser och karttjänster blir det möjligt för stadsplanerare, exploatörer och 
privatpersoner att i ett tidigt stadie visa hänsyn åt dessa träd.  

Kommunen är generellt sätt restriktiv till nertagning av träd på kommunens 
mark och tar främst ner träd som är skadade, sjuka eller farliga för 
allmänheten. Att på eget intuitiv ta ner ett träd på kommunens mark utan 
kommunens tillåtelse är inte tillåtet och kan bedömas som egenmäktigt 
förfarande. För att få ta ner ett träd på kommunens mark måste en ansökan 
om tillstånd godkännas av kommunen. 

På kommunens hemsida finns det idag ett flertal rekommendationer med 
syfte att bevara och utveckla trädbeståndet i kommunen. Många av dessa 
skrifter är riktade till invånare och markägare för att öka kunskapen om 
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skyddsvärda träd och deras värde. Utöver detta finns det även länkar till 
information kring hur man i byggprocessen kan agera för att skydda träd.  
 
Förvaltningens bedömning 
Motionären lyfter ett flertal frågor som anses borde hanteras i en trädpolicy. 
Flera av dessa frågor hanteras i kommunens arbete med detaljplaner och 
utbyggnad av gator och vägar. Förvaltningen håller med motionären om att 
det är en bra idé att samla all information om träd på ett ställe så det blir lätt 
för förvaltningen, medborgare, byggherrar och entreprenörer att hitta 
relevant information om hur trädbeståndet i kommunen kan vårdas och 
utvecklas.  

Vad gäller framtagandet av en trädpolicy kan konstateras att hanteringen av 
träd omfattas av flera olika intressen och det kan vara svårt att skapa en 
heltäckande bild i ett enda dokument. I dagsläget anser inte förvaltningen att 
det finns behov att ta fram en trädpolicy. Kommunen kommer att göra en 
översyn av de bestämmelser och rekommendationer som finns gällande 
trädhantering och göra en översyn och tydligare sammanställning av denna 
på kommunens hemsida. Detta arbete kommer att medföra en ökad tydlighet 
och kan ske inom ordinarie verksamhet.  

 

 

 
Peter Lönn Henrik Yngve 
T.f. Samhällsbyggnadschef T.f. Trafikchef 
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Motion: Policy för träd, i park och gator samt vid byggnation 
 

Beslut 
Miljöpartiet de gröna i Härryda yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att: 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en trädpolicy som kan omfatta: 

- Vad som är viktigt för att förbli och fortsätta att bevara och utveckla en kommun med ett rikt 

trädbestånd. 

- Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos 

stadens träd och trädmiljöer. 

- Information och hänsyn vid planering och projektering av byggnationer eller 

ledningsdragningar. Vid utförande av grävarbeten eller beläggningsarbeten i närheten av 

träd. 

Bakgrund 
I Härryda kommun finns många skyddsvärda träd. Fler än 1300 har inventerats. Och nu pågår ett 

projekt att följa upp hur situationen ser ut idag. 

Många kommuner har en trädpolicy och där policyn kan vara: 

- Den beskriver vad som är viktigt för att förbli och fortsätta att bevara och utveckla en 

kommun med ett rikt trädbestånd. 

- Huvudmål kan vara: Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och 

ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer. 

Värdet av träd 
Träd betyder till exempel mycket för människor och vi mår fysiskt bra av att ha träd i vår närhet.  

Träd har ekologiska värden och en mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden. De är viktiga 

såväl som en samling i ett enhetligt område (biotop), som huvudbeståndsdel i en skog (ekosystem) 

eller som enskilda individer 

Trädens historia är en del av stadens historia och kulturhistoriska värden. Trädplanteringar av olika 

slag har under flera epoker fungerat som förskönande stadsbyggnadselement. Integrerad grönska i 

staden har länge ansetts ha förfriskande och hälsogynnande effekter och träden är på så vis levande 

berättelser om människans närvaro 

Forskning har visat att träd och parker är bra för människor genom att de ger en känsla av 

välmående, sänker stressnivåer och till och med får människor att återhämta sig snabbare efter 

sjukdom. Träd kan även förbättra mikroklimatet på en plats och göra den mer behaglig, till exempel 

genom att skugga, dämpa vind och minska upplevelsen av buller 

Träd i staden kommer i framtiden att få en allt viktigare roll. och träd. Trädens värden kallas med ett 

gemensamt ord för ekosystemtjänster och i detta begrepp ligger även att tjänsterna har ekonomiska 

värden. Genom att jämföra vad motsvarande tjänst skulle kosta, om ekosystemtjänsten skulle 

ersättas av mänskligt arbete. 

Ärendenummer: #58542 | signerad | Datum: 2022-02-10 13:59 Bilaga 1 sida 1 av 2
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Länsstyrelsen har också tagit fram en information om att skydda träden vid arbete: 

o TRÄD I STÄDER ÄR VIKTIGA ATT BEVARA. De ger karaktär till områden och skapar värdefulla 

funktioner så som skugga, insynsskydd och temperaturreglering som både är svåra och dyra 

att ersätta. Äldre träd kan också ha ett kulturhistoriskt värde och är dessutom betydelsefulla 

för många lavar, insekter och fåglar som bor där. 

Nuvarande styrdokument eller rekommendation i Härryda 
Härryda kommun har nu ett antal publikationer om trädhantering 

- Gamla träd (naturguiden) 

- Broschyr markägare 

- Broschyr medborgare 

- Skyddsvärda träd, inventering Härryda kommun 2008 

- Skyddsvärda träd, inventering Härryda kommun 2020 

- Naturvårdsplan 

o Värdefulla träd 

o Suboceanisk granskog och hedekskog 

o Koppling mellan skog och rödlistade arter 

o Översiktsplan 2012 

Referenser från Länsstyrelsen och andra kommuner 
- SKYDDA TRÄDEN VID ARBETEN, Länsstyrelsen 

- STADENS TRÄD Policy för park- och gatuträd i Göteborg. 2016 

- Trädpolicy – Gävle kommun 

- Borgholms kommuns policy för träd på kommunens mark 

Syfte med ”policyn” (eller om den ska benämnas något annat) 
Syftet är ett få ett samlat dokument där det är lätt att hitta information för medborgare, förvaltning, 

byggherrar och entreprenörer. 

Det vore värdefullt om även information finns när åtgärder/hänsyn måste vidtas i planprocessen 

 

Mölnlycke 2022-02-10 

 

Roland Jonsson 

Miljöpartiet de gröna i Härryda 
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