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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 143      Dnr 2019KS190

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022 

 
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med 
riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
ska uppdateras och antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Syftet med 
riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 
Riktlinjerna ska främja för att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs.  
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 
bestämmelsen i plan- och bygglagen (PBL). Tidigare utgjorde bostadsförsörjningsprogrammet 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet har omarbetats 
och utgör nu en produktionsplan som antas årligen av kommunfullmäktige i samband med 
beslut om budget, lokalresursplanen och verksamhetsplan.
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-
2022.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 25 mars 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer 
för bostadsförsörjningen 2019-2022 i enlighet med föreliggande förslag.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för 
bostadsförsörjningen 2019-2022 med ändringen att punkt 2 under rubriken Markpolitiska mål 
på sidan 5 stryks.

Mikael Johannisson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022 med ändringen att ordet "ska" byts ut mot "kan" 
i punkt 2 under rubriken Markpolitiska mål på sidan 5.

Robert Langholz (S) instämmer i första hand i Patrik Lindes yrkande och i andra hand i 
Mikael Johannissons yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Mikael Johannissons 
ändringsyrkande. Därefter kommer ordföranden att ställa proposition på Per Vorbergs och 
Patrik Lindes yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner
Efter ställd proposition på Mikael Johannissons ändringsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S).

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022 med ändringen att 
ordet "ska" byts ut mot "kan" i punkt 2 under rubriken Markpolitiska mål på sidan 5.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-25 2019KS190  259

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022

Sammanfattning
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 
med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska uppdateras och antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska främja för att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 
bestämmelsen i plan- och bygglagen (PBL). Tidigare utgjorde 
bostadsförsörjningsprogrammet kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Bostadsförsörjningsprogrammet har omarbetats och utgör nu en produktionsplan som 
antas årligen av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget, lokalresursplanen 
och verksamhetsplan.
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 
2019-2022.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022 i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Ärendet
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anger att varje kommun 
med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska uppdateras och antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska främja för att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning innehålla följande uppgifter:
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• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och 
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 
bestämmelsen i plan- och bygglagen (PBL). Förenligt med Härryda kommuns politiska 
omorganisation samt förändrade styrsystem har kommunens bostadsförsörjningsprogram, 
som tidigare utgjorde kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning omarbetats. 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgör nu en produktionsplan som antas årligen av 
kommunfullmäktige i samband med beslut om budget, lokalresursplan och 
verksamhetsplan.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda 
kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet 
och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Inkomna yttranden kan innebära att 
riktlinjerna kan behöva revideras efter att de antagits i kommunfullmäktige.
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 
2019-2022.

Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2022

Page 10 of 168



 
  

  

  
  

 

 

 

 

Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 
 
  

Page 11 of 168



 
 

 

 

Innehållsförteckning 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 1 

Inledning 3 

Del 1. Utgångspunkter och nulägesbeskrivning 4 

Nationella mål ..................................................................................... 4 

Regionala planeringsförutsättningar ................................................... 4 

Kommunala mål och riktlinjer ............................................................ 4 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning ................................................................... 4 

Bostadspolitiska mål ................................................................ 5 

Markpolitiska mål .................................................................... 5 

Övriga strategiska dokument .................................................... 5 

Befolkning och bostäder ..................................................................... 6 

Befolkningsstatistik och demografi .......................................... 6 

Befolkningsprognos ................................................................. 6 

Befintligt bostadsbestånd ......................................................... 7 

Nyproduktion 2019-2023 ......................................................... 7 

Läget på bostadsmarknaden ..................................................... 8 

Läget på bostadsmarknaden efter olika gruppers behov .......... 8 

Del 2.  Kommunens verktyg och strategier 12 

Planering ........................................................................................... 12 

Förhandsbesked ................................................................................. 12 

Kommunalt markägande och aktiv markpolitik ................................ 12 

Riktlinjer för exploateringsavtal ....................................................... 12 

Riktlinjer för markanvisning ............................................................. 12 

Tomt- och bostadskö ......................................................................... 13 

Förbo 13 

Samarbeten med privata fastighetsägare i det befintliga 

fastighetsbeståndet ................................................................. 14 

Bostadsanpassning ............................................................................ 14 

 

  

Page 12 of 168



 
 

 

Inledning 

Detta dokument utgör Härryda kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning och 

har tagits fram i enlighet med lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar.  

Riktlinjerna ska bl.a. fungera som faktaunderlag och utgångspunkt för 

strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och 

bostadsutvecklingsprojekt.  

Riktlinjerna gäller för perioden 2019-2022 och antas av kommunfullmäktige 

varje mandatperiod.  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid 

tillämpningen av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Därmed ska det i 

kommunens översiktsplan redovisas hur hänsyn tagits till bl.a. det allmänna 

intresset för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunens 

riktlinjer för bostadsförsörjning innehålla följande uppgifter:  

 

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta 

mål och  

 

• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen  

 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 

grupper och marknadsförutsättningar.  
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Del 1. Utgångspunkter och nulägesbeskrivning 

Det finns ett antal statliga, regionala och kommunala riktlinjer och mål som 

tillsammans med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar utgör 

utgångspunkterna för kommunens arbete med bostadsförsörjning.  

Nationella mål 

Nationella övergripande mål för samhällsplanering och bostadsmarknad är att 

ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö 

där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt 

där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.  

Regionala planeringsförutsättningar  

Västra Götalandsregionens vision ”Vision Västra Götaland – Det goda livet” 

och Göteborgsregionens kommunalförbunds strategi ”Hållbar tillväxt” 

fastställer att regionen ska utvecklas till en stark och tydlig tillväxtregion i 

Europa. En region som är attraktiv att bo, leva och verka i och inte minst att 

besöka. Målsättningen är att den lokala arbetsmarknadsregionen ska växa till 

1,75 miljoner invånare till år 2030. 

Medlemskommunerna i GR har tillsammans kommit fram till en 

sammanfattande strukturbild som visar huvuddragen i regionens fysiska 

utveckling. Huvudstråken i strukturbilden utgör ryggraden i 

Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli 

långsiktigt livskraftiga.  

Kommunala mål och riktlinjer  

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning, varav ett avser bostadsbyggande och ett 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.  

 

Kommunfullmäktige har fastställt Strategisk plan för mandatperioden 2019-

2022. I den strategiska planen har följande inriktningar och målformuleringar 

lagts fast. 
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Bostadspolitiska mål 

 Härryda ska bidra till utvecklingen i linje med Göteborgsregionens 

strukturbild. 

 Kommunen skall 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. 

Övriga strategiska dokument  

Översiktsplan: I kommunens översiktsplan redovisas kommunens långsiktiga 

vision och grunddragen i användningen av mark och vatten, kommunens syn 

på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen 

tillgodoser riksintressen. Kommunen har under 2018 inlett ett arbete med ny 

översiktsplan.  

Agenda 2030: Härryda kommun tar fram en strategi för hur kommunen kan 

göra skillnad i arbetet med att uppnå de globala målen till år 2030. Under 

2019 sker en rad dialoger med näringsliv, föreningsliv och invånare om hur 

kommunen bör arbeta för att göra störst skillnad för att uppnå de globala 

målen till år 2030. Strategierna ska därefter bearbetas in i respektive 

kommunal verksamhet.  

Politisk inriktning under perioden 2019-2022: 

Härryda kommun vill under perioden uppmuntra till fler exploateringar med 

miljösmarta lösningar. Detta som ett led i arbetet med Agenda 2030. Se 

vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar samt riktlinjer för 

exploateringsavtal. 

Antalet personer som närmar sig 75+ i Sverige och i Härryda kommun ökar. 

Därav vill kommunen tillse att behovet av trygghetsbostäder säkerställs. Se 

vidare i kommunens riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. 

Kommunen vill även under perioden pröva frågan om byggnation av 

ägarlägenheter. Se vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar. 
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Befolkning och bostäder  

Befolkningsstatistik och demografi 

Folkmängden har sedan kommunreformen 1971, när Härryda kommun 

bildades, ökat för varje år, se bilaga 1. Folkökningen har varit kontinuerlig 

under lång tid och kontinuiteten har till stor del varit ett utfall av det jämna 

tillskottet av nya bostäder i kommunen. Härryda kommuns folkmängd den 31 

december 2018 var enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 37 806 personer.  

I relation till folkmängden har befolkningstillväxten i genomsnitt ökat med 

1,3 % under de senaste tio åren. I kommunens befolkningsprognos för 

perioden 2018-2027 bedöms den genomsnittliga befolkningstillväxten per år 

uppgå till drygt 600 personer vilket motsvarar ca 1,55 %.  

Befolkningsprognos  

Kommunens folkmängd förväntas fortsätta öka kommande år. Enligt den 

senaste befolkningsprognosen för 2018-2027 kommer folkmängden år 2027 

att uppgå till ca 43 000 personer. 

Enligt prognosen kommer antalet personer som i absoluta tal ökar mest vara i 

åldersgrupperna 15-24 år samt 55-64 år. Ökningen i åldersgruppen 15-24 år 

baseras delvis på den stora andelen barn i åldrarna 5-14 år som påverkar 

prognosens utfall. Tillskott av personer i förvärvsarbetande ålder är 

välkommet då åldersstrukturen i kommunen och även i Sverige som helhet 

innebär att andelen äldre ökar.  Att kommunen dessutom har och även 

fortsättningsvis bedöms att ha en stor andel barn och ungdomar innebär att 

den så kallade demografiska försörjningsbördan kommer att öka. Detta 

innebär att åldersgruppen 20-64 år, där den stora delen förväntas arbeta, 

behöver försörja allt fler i åldrarna 0-19 år och 65 år och äldre.  

Befolkningsutvecklingen leder till ett kontinuerligt nybyggnadsbehov i 

kommunen. 

Jämför man den befolkningsprognos som gjordes för ca tio år sedan med 

utfallet under perioden 2009-2017 är differensen mellan utfall och prognos 

inte särskilt stor, se bilaga 2. Differensen blir av naturliga skäl större ju 

längre fram i tiden man kommer. Det finns en rad olika faktorer som 

påverkar prognosens utfall, vilket bl.a. kan vara omvärldsförändringar som 

påverkar bostadsmarknaden och förändringar i flyttmönster. Det är främst för 

barn och unga vuxna som skillnaden mellan prognos och utfall är stort. Detta 

beror delvis på svårigheterna att uppskatta hur många unga vuxna och barn 

som flyttar till kommunen samt antalet nyfödda barn i kommunen. Detta 

ställer krav på att kommunen gör kontinuerliga uppföljningar för att kunna 

tillgodose behovet av skolor och förskolor.  
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Befintligt bostadsbestånd  

I kommunen fanns det år 2017 totalt ca 14 000 lägenheter1 varav 76 % finns 

i småhus. Av de drygt 3300 lägenheterna i flerbostadshus är ca 65 % upplåtna 

med hyresrätt och resterande med bostadsrätt. Drygt hälften av samtliga 

lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt ägs och förvaltas av 

Förbo2.  

I bilaga 3 finns kartbilder med redovisning av upplåtelseformer inom de fyra 

största tätorterna i kommunen.  

Flerbostadshusen i bostadsbeståndet är till övervägande del byggda under 

perioden 1961-1970. Bebyggelsen av småhus har varierat över tid men 

majoriteten av småhusen är byggda under perioden 1961-1980.  

De vanligaste storlekarna för lägenheter i flerbostadshus är mellan 60-80 kvm 

vilket förklarar varför andelen lägenheter om 3 rum och kök  

i flerbostadshus uppgår till ca 40 % av det totala beståndet. Det är relativt stor 

spridning på storlekar på småhus i kommunen vilket delvis kan förklaras av 

att många småhus sedan tidigare har använts som säsongsboende och är 

därmed mindre (60-90 kvm) än vad som är normalt i kommunen. De 

vanligaste storlekarna är 100-130 kvm.  

Ser man till den geografiska fördelningen så utgörs de västra delarna i 

kommunen, Mölnlycke och Landvetter, av en mer blandad bebyggelse. De 

östra och södra delarna i kommunen präglas av mer villabebyggelse.  

Nyproduktion 2019-2023 

Mellan åren 2009 till 2017 har det tillkommit 1105 nya lägenheter i 

kommunen varav 544 i flerbostadshus och resterande i småhus. I genomsnitt 

har det under samma period tillkommit 122 nya lägenheter per år.  

Kommunen har i bostadsförsörjningsprogrammet som är fastställt av 

kommunfullmäktige en plan för antalet lägenheter för vilka byggnation 

kommer att påbörjas under perioden 2019-2023. Under perioden beräknas det 

tillkomma ca 2 400 lägenheter varav ca 1 600 i flerbostadshus och ca 800 i 

småhus. 

De största volymerna i kommunens nybyggnation kommer fram till 2025 i 

huvudsak att utgöras av Mölnlycke fabriker, Wendelsstrand, Säteriet, 

Landvetter centrum, Björröd i Landvetter, Björkelid i Rävlanda samt enskilda 

bostäder utspridda i enlighet med kommunens arbete med förhandsbesked för 

bygglov. 

                                                 
1 Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp 

den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter. 
2 Förbo är ett bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums kommun samt Mölndals stad 
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Läget på bostadsmarknaden  

Västra Götalands län 

Enligt den bostadsmarknadsanalys som länsstyrelsen har framtagit råder det 

bostadsbrist i majoriteten av kommunerna i länet. Under 2017 färdigställdes 

7 200 nya bostäder i länet vilket är den högsta nivån sedan 1992 och 

befolkningen ökade med cirka 19 000 invånare. Baserat på Västra 

Götalandsregionens befolkningsprognos uppgår behovet av nya bostäder i 

länet till 8 000 per år de kommande tio åren3.  

Kommunen 

Från 2009 till 2017 har befolkningen i kommunen ökat med cirka 3 832 

invånare samtidigt som det har byggts 1 105 nya lägenheter under samma 

period.  

Att det 2018 råder bostadsbrist i kommunen speglas bl.a. i kötider för att få 

en hyreslägenhet via Förbo. I snitt tar det cirka 12 år att få en lägenhet i 

Härryda kommun via Förbo. Antalet sökande är i snitt per lägenhet ca 200 

personer. Eftersom bolaget ägs gemensamt av flera kommuner så finns det 

ingen särskild kö för Härryda kommun utan en allmän kö där cirka 100 000 

personer är registrerade och 28 000 av dem har varit aktivt sökande det 

senaste året.  

Att det finns få lediga bostäder, riskerar att leda till en minskad rörlighet på 

bostadsmarknaden vilket innebär försämrad möjlighet att byta boende när 

människors behov och preferenser förändras. Ett ökat tillskott av nya 

bostäder och en bostadsmarknad som förmår möta befolkningsutvecklingen 

och samtidigt bidrar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden är därför 

önskvärd.  

Läget på bostadsmarknaden efter olika gruppers behov  

Nedan beskrivs förutsättningarna för de grupper som bedöms ha svårast att 

etablera sig på bostadsmarknaden i kommunen. 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. I 

socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) anges det att Socialtjänsten har ett grundläggande 

ansvar för att människor med särskilda behov får bra bostäder.  

Unga vuxna  

Andelen unga vuxna (15-24 år) kommer att i absoluta tal vara den grupp som, 

enligt befolkningsprognosen för 2018-2027, ökar mest. Stigande 

nybyggnadshyror och bostadspriser, höga krav för att få ett 

förstahandskontrakt samt låga poäng i kösystem för hyresrätter, hög 

                                                 
3 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018, rapport 2018:40 
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insatsandel vid köp av bostadsrätter har under en tid gjort att många unga har 

svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få ett eget boende.  

Hyresgästföreningen har sedan 1997 genomfört undersökningar beträffande 

unga vuxnas (20-27 år) boende. Den främsta effekten av den bostadsbrist 

som finns i landet, likaså i Storgöteborg leder bl.a. till att unga vuxna har 

svårare att flytta hemifrån. Många unga vuxna tvingas därmed till ofrivilligt 

hemmaboende. Man har i Hyresgästföreningens undersökningar kommit fram 

till att hemmaboendet i Västra Götalandsregionen ökar som mest i 

kranskommunerna till Göteborg där majoriteten av befolkningen bor i 

småhus där man har möjligheten att anpassa boendet efter ytterligare en 

vuxen4.  

Enligt statistik hämtat från SCB utgör Härryda kommun en av de kommuner i 

regionen där stor andel (65 %) av unga vuxna (20-24 år) inte flyttat till eget 

boende.  

 

Kommunen genomförde tre medborgardialoger under hösten 2015 där syftet 

har varit att få mer kunskap om vad som är viktigt när unga vuxna (20-24 år) 

ska flytta till sitt första egna boende och var i kommunen man i så fall önskar 

bo. Sammanfattningsvis bor många unga gärna kvar i kommunen och främst i 

Mölnlycke, nära välfungerande kollektivtrafik. I första hand önskas små 

hyreslägenheter till låg hyra i ett integrerat bostadsbestånd. 

                                                 
4 Hyresgästföreningen 2017, Unga vuxnas boende. Hur påverkar situationen på bostadsmarknaden unga vuxnas möjligheter att 

skapa sin egen framtid?  

Andelen hemmaboende unga vuxna (20-24 år) SCB, år 1998 (till vänster) och 2015 (till höger) 
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Särskilt utsatta grupper 

Bostadsbristen i kommunen påverkar i första hand människor med svag 

ekonomi och/eller olika sociala problem.  

Nyanlända 

De personer som enligt bosättningslagen ska erbjudas hjälp att ordna boende 

är nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar. Hur många 

som anvisas till kommunen styrs av kommuntal som länsstyrelsen tar fram i 

enlighet med bosättningslagen.  

Boendelösningar som erbjuds i kommunen är vitt skilda och kan vara allt från 

boende i kommunägd bostadsrätt till boende på vandrarhem eller camping. I 

många fall är boendelösningarna tillfälliga.  

Ensamkommande flyktingbarn 

För ensamkommande flyktingbarn har kommunen i huvudsak löst 

boendefrågan genom placering i interna eller upphandlade familjehem. För 

barn med andra behov finns upphandlade HVB-hem eller stödboenden. 

Under de senaste åren har antal ensamkommande barn som kommit till 

kommunen varierat kraftigt. Våren 2019 är det svårt att prognostisera 

framtida behov av boenden för den här gruppen.  

Hemlösa 

Socialstyrelsen gör kartläggningar av omfattningen av hemlöshet och den 

senaste kartläggningen genomfördes 2017.  Definitionen av hemlöshet enligt 

Socialstyrelsen omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i för 

en kortare eller längre tid.  

Fyra olika situationer för individen identifieras 

 akut hemlöshet (exempelvis sover ute, på härbärgen, jourboende, 

skyddade boenden eller motsvarande) 

 institutionsvistelse och stödboende (t.ex. kriminalvårdsanstalt, HVB 

eller familjehem) och kategoriboende där personen inte har någon 

egen bostad inför utskrivning eller utflyttning 

 långsiktiga boendelösningar som kommunen ordnat (t.ex. 

träningslägenhet via kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund 

av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden) 

samt  

 personer som socialtjänsten känner till med eget ordnat kortsiktigt 

(kortare än tre månader) boende t.ex. inneboende hos vänner. 

Majoriteten av hemlösa i kommunen är personer som har ordnat boende via 

sociala kontrakt via kommunen (ca 56 %)5 enligt kartläggningen från 2017. 

                                                 
5 Socialstyrelsen 2017, antal hemlösa per kommun och län. https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet  
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Det totala antalet hemlösa vid kartläggningen 2017 var 90 personer i 

kommunen. 

Jämfört med kartläggningen som genomfördes 2011 har antalet hemlösa ökat 

med 31 personer varav gruppen som har ordnat boende via sociala kontrakt 

genom kommunen står för majoriteten av ökningen. Detta kan delvis 

förklaras av tillskottet av nyanlända till kommunen.  

Äldre  

Med hjälp av statistik och befolkningsprognoser är det möjligt att förutspå 

hur många äldre som kommer att bo i kommunen i framtiden. Vad som 

däremot är svårare att veta är hur deras önskemål och behov kommer att se 

ut.  

För exempelvis särskilda boenden för äldre har prognosen för antalet 

lägenheter baserats på genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år 

bakåt i tiden samt kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. 

Med detta som grund har kommunen haft beredskap och kunnat tillgodose 

det behov som föreligger under lång tid. I lokalresursplanen för 2019-2023 

som kommunfullmäktige har antagit finns det dock ett bedömt kvarstående 

behov som behöver lösas på annat sätt. 

Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas 

bl.a. av tidiga satsningar på seniorbostäder, trygghetsbostäder och andra 

boendeformer som riktar sig till äldre. Dessa boendeformer och andra 

åtgärder kan öka möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet.  

De ordinära boendeformerna, så som trygghetsboende och seniorboende är 

boendeformer som inte är biståndsbaserade och omfattas därmed inte av 

någon särlagstiftning. I lokalresursplanen för 2019-2023 som 

kommunfullmäktige har antagit finns det 80-90 lägenheter som ska byggas i 

form av trygghetsboende.  

Förvaltningen har i uppdrag att under 2019 genomföra en undersökning för 

att kartlägga efterfrågan på trygghetsbostäder i kommunen.  

Funktionsnedsatta 

För personer med funktionsnedsättning ska kommunen tillhandahålla 

boenden enligt LSS. Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är 

prognostiserat dels utifrån idag kända behov samt med hänsyn tagen till 

övriga förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet. 

Svårigheterna i bedömningen av behovet för den här gruppen är delvis när 

den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den 

enskilde har behov av. I dagsläget finns det en obalans mellan olika typer av 

boendeformer.   
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Del 2.  Kommunens verktyg och strategier 

Planering 

Kommunen ansvarar för och har befogenhet att planlägga mark- och 

vattenanvändningen inom sina geografiska gränser.  

Förhandsbesked 

Syftet med ett förhandsbesked för bygglov är att den sökande ska kunna få ett 

bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs 

ner på t.ex. ritningar. Kommunfullmäktige har fastställt särskilda principer 

för hantering av förhandsbesked § 82/2018. Syftet är att kunna utöka 

bostadsbebyggelsen i samtliga delar av kommunen.  

Kommunalt markägande och aktiv markpolitik 

Kommunens markinnehav är idag i huvudsak koncentrerat till områden i 

direkt anslutning till kommunens tätorter men även mark som utpekats som 

utvecklingsområden enligt översiktsplanen. Kommunen äger även skog- och 

jordbruksmark som utgör kommunens markreserv. Kommunens markinnehav 

är markerat med rosa färg i bilaga 4.  

I egenskap av markägare har kommunen möjlighet att påverka bebyggelsen i 

tid, utformning och upplåtelseformer.  

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Enligt plan- och bygglagen 6 kap, 39-42 § ska en kommun ha riktlinjer för 

exploateringsavtal. I Härryda kommuns riktlinjer för exploateringsavtal 

framgår kommunens utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. För att 

uppnå kommunens övergripande mål om blandade upplåtelseformer ställs 

krav på viss fördelning av upplåtelseformer efter de behov som finns i 

respektive område.   

Kommunen använder sig, förutom egen detaljplanering, av en modell där 

exploatören tar fram handlingar till detaljplan, utredningar m.m. och att 

kommunen har rollen som granskande part. Syftet och målsättningen med 

modellen är att möjliggöra planläggning av flera områden och därmed bidra 

till ett ökat bostadsbyggande.  

Riktlinjer för markanvisning 

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 

kommuner som anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. 

Markanvisning definieras enligt samma lag som  

”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande”. 
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I Härryda kommuns riktlinjer för markanvisning framgår kommunens 

utgångspunkter och mål för markanvisning. Riktlinjerna är övergripande och 

vägledande men får i det enskilda fallet frångås. Riktlinjerna omfattar endast 

markanvisningar för mark som ska bebyggas med bostäder. 

Inriktningen är att markanvisning i huvudsak sker genom 

konkurrensförfarande. Markanvisning kan även ske genom direkttilldelning. 

Direkttilldelning beslutas av kommunfullmäktige eller kommunal nämnd. 

Tomt- och bostadskö 

I princip samtliga kommunägda tomter för bebyggelse av småhus förmedlas 

via kommunens tomtkö. Även gruppbyggda småhus förmedlas via 

kommunens tomtkö. I tomtkön är 2 407 personer registrerade per 31 

december 2018.  

Via kommunens bostadskö förmedlas nyproducerade lägenheter i 

kommunen. I bostadskön är 2 093 personer registrerade per 31 december 

2018. Många företag som bygger bostäder i kommunen har egna köer och 

förmedlar även lägenheter via Boplats.  

Förbo  

Förbo ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums kommun samt 

Mölndals stad. Cirka 5 600 hushåll bor i Förbos fastigheter i 58 områden på 

18 orter, i de fyra kommunerna.  

Härryda kommun äger 42 % i Förbo AB och bolaget styrs genom så kallade 

ägardirektiv. Bolagets övergripande uppdrag är att i allmännyttigt syfte 

främja kommuners behov av bostadsförsörjning. I ägardirektiven står det 

även att bolaget ska 

 tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan 

attrahera olika hyresgäster 

 samverka med ägarkommunerna kring boende för grupper som har 

särskilda behov 

 bidra till integration och mångfald, samt 

 genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för 

bostadsmarknaden i ägarkommunerna.  

Genom delägandet av Förbo har kommunen tillgång till ett viktigt verktyg för 

att förverkliga de bostadspolitiska målsättningarna.  

Ägardirektivet kan uppdateras och justeras utifrån behovet på 

bostadsmarknaden och i överensstämmelse med de delägande kommunernas 

mål.  
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Samarbeten med privata fastighetsägare i det befintliga 

fastighetsbeståndet 

Ett verktyg som kommunen använder är att teckna hyresavtal med privata 

hyresvärdar som ger kommunen rätt att upplåta lägenheter i andra hand till 

grupper med särskilda behov. Samarbeten med privata aktörer är också en 

nyckelfaktor i att lösa boende åt grupper där prognoser för behov många 

gånger inte blir utfall och där man är tvungen att hitta snabba lösningar.  

Kommunen har bl.a. tecknat avtal med Förbo om att ett antal lägenheter i 

deras befintliga bestånd ska tilldelas kommunen i den mån behov finns.  

Kommunens sociala sektor har kontinuerliga avstämningar med privata 

fastighetsägare om behov och utbud i det befintliga bostadsbeståndet.  

Bostadsanpassning  

Att kunna anpassa och ha en fungerande bostad när man får någon typ av 

funktionshinder eller då man blir äldre är en grundläggande trygghet för den 

enskilda individen.   

Bostadsanpassningsbidrag erläggs av kommunen till sökanden efter prövning 

enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. Detta är ett verktyg som underlättar 

anpassningar ekonomiskt och praktiskt för den enskilde och ökar 

möjligheterna till kvarboende.  
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Bilaga 1: Antal inflyttade, utflyttade, avlidna och födda i kommunen 1971-2017 
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Bilaga 2 
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  13.12.2018

Skala:  1:30000 600 m Page 27 of 168
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 144      Dnr 2019KS192

Riktlinjer för markanvisning 

 
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som 
anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. Denna lag innebär att varje kommun som 
ämnar använda markanvisningar för tilldelning av kommunal mark ska ha i 
kommunfullmäktige antagna riktlinjer för markanvisning.

Med en markanvisning avses, enligt 1 § lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, 
en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande, d.v.s. ett avtal om 
möjlighet till marköverlåtelse eller markupplåtelse. 

Syftet med riktlinjerna är att ge en likabehandling av byggherrar, öka transparensen i 
marktilldelningsprocessen samt att beskriva kommunens utgångspunkter och mål för 
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna är inte 
bindande utan ska ge en vägledning om hur kommunen hanterar markanvisningar. 
Kommunen har därmed rätt att i enskilda fall frångå riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar endast 
markanvisningar av mark som ska bebyggas med bostäder, dock inte försäljningar som sker 
genom kommunens tomtkö för enskilda småhustomter. 

Härryda kommun har vad det gäller överlåtelser av egen mark historiskt till största delen 
arbetat med marköverlåtelser i sent skede i detaljplaneprocessen, utan föregående 
markanvisning. Med nya politiska inriktningar kommer andelen markanvisningar att öka 
varför behovet av riktlinjer idag är större. Tidigare har ett fåtal ärenden behandlats var för sig.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 26 mars 2019.

Kommunstyrelsen behandling

Yrkanden
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
riktlinjer för markanvisning med ändringen att ordet "bra" läggs till i sista punkten under 
rubriken Direktanvisning på sidan 5, så att meningen får följande lydelse "Unikt och bra 
förslag där aktören redovisar en idé eller läge som inte tidigare har prövats eller övervägts".
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer 
för markanvisning i enlighet med föreliggande förslag.

Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för markanvisning i enlighet med föreliggande förslag. 

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-26 2019KS192  260

Riktlinjer för markanvisning 

Sammanfattning
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som 
anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. Denna lag innebär att varje kommun 
som ämnar använda markanvisningar för tilldelning av kommunal mark ska ha i 
kommunfullmäktige antagna riktlinjer för markanvisning. 

Med en markanvisning avses, enligt 1 § lagen om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande, d.v.s. ett avtal om möjlighet till marköverlåtelse eller markupplåtelse. 

Syftet med riktlinjerna är att ge en likabehandling av byggherrar, öka transparensen i 
marktilldelningsprocessen samt att beskriva kommunens utgångspunkter och mål för 
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner, 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna är inte 
bindande utan ska ge en vägledning om hur kommunen hanterar markanvisningar. 
Kommunen har därmed rätt att i enskilda fall frångå riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar 
endast markanvisningar av mark som ska bebyggas med bostäder, dock inte försäljningar 
som sker genom kommunens tomtkö för enskilda småhustomter. 

Härryda kommun har vad det gäller överlåtelser av egen mark historiskt till största delen 
arbetat med marköverlåtelser i sent skede i detaljplaneprocessen, utan föregående 
markanvisning. Med nya politiska inriktningar kommer andelen markanvisningar att öka 
varför behovet av riktlinjer idag är större. Tidigare har ett fåtal ärenden behandlats var för 
sig.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för markanvisning i enlighet med föreliggande 
förslag. 
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Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund 

Mark- och bostadschef

Bilagor
Förslag till riktlinjer för markanvisning
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markanvisning

Antagna av kommunfullmäktige 2019-06-17, § XX
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Bakgrund och syfte

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 
kommuner som anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. 
Markanvisning definieras enligt samma lag som 

”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande”

Riktlinjerna är övergripande och vägledande men får i det enskilda fallet 
frångås. Riktlinjerna omfattar endast markanvisningar för mark som ska 
bebyggas med bostäder. Försäljningar som sker genom kommunens tomtkö 
för enskilda småhustomter omfattas inte av dessa riktlinjer.

Markanvisning i olika skeden

Allmänna villkor för markanvisning i tidiga skeden
För de fall kommunen väljer att anvisa mark innan detaljplan för ett område 
har vunnit laga kraft eller innan detaljplanens huvudsakliga innehåll 
fastställts ska ett markanvisningsavtal tecknas. Nedan följer allmänna villkor 
som gäller för en markanvisning i tidiga skeden. 

 En markanvisning är tidsbegränsad. Kommunen har rätt att återta en 
markanvisning under den angivna perioden om det är uppenbart att 
aktören inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på 
det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller om kommunen och 
aktören inte kan komma överens om villkoren för en marköverlåtelse.

 Samtliga utredningar och projekteringsunderlag genomförda av aktören 
bekostas av aktören.

 Vid återtagen markanvisning äger aktören inte rätt till kompensation för 
nedlagt arbete eller bekostade utredningar mm. 

 Aktören ska medverka aktivt under detaljplaneprocessen. För de fall 
aktören ska ta fram handlingar till detaljplan ska samtliga utredningar och 
underlag bekostas av aktören. 

 Markanvisning får inte överlåtas till annan part.

 Hänsyn kan tas till aktörens ekonomiska stabilitet vid bedömning om 
aktören kan bli aktuell för markanvisning. Samt vid bedömda fall uppvisa 
genomförda referensprojekt.

 Om tidigare markanvisning inte fullföljts med marköverlåtelseavtal till 
aktören och detta inte berodde på kommunen kan detta vägas in i 
kommunens bedömningar om aktören kan bli aktuell för ny 
markanvisning.
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 Vid tecknande av markanvisningsavtal ska en avgift betalas av aktören 
till kommunen. Avgiften för markanvisningen ska motsvaras av en årlig 
ersättning om 0,5 % av marknadsvärdet för den förändrade 
markanvändningen. Om markanvisningen inte leder till överlåtelse eller 
upplåtelse av fastigheten har kommunen rätt att behålla avgiften. För de 
fall markanvisningen fullföljs med marköverlåtelseavtal ska avgiften 
avräknas köpeskillingen.

Markanvisning i sena skeden
Markanvisningar kan genomföras i sena skeden då detaljplan för ett 
markområde vunnit laga kraft och allmän platsmark är utbyggt i området.
I dessa fall ska detaljplanens bestämmelser vara generella och inte allt för 
styrande. För markanvisningar som genomförs i sena skeden tecknas 
vanligtvis marköverlåtelseavtal direkt och föregås inte av 
markanvisningsavtal.

Tillvägagångssätt 

En markanvisning gällande bostäder genomförs genom konkurrensförfarande 
som direktanvisning. Vad som följer av punkterna 3-5 gäller både för 
markanvisningar i tidiga och sena skeden.
Antalet personer som närmar sig 75+ i Sverige och Härryda kommun ökar. 
Därav vill kommunen tillse att behovet av trygghetsbostäder i kommunen 
säkerställs. 
Inriktningen är att markanvisning i huvudsak sker i konkurrens, det vill säga 
att flera aktörer ska ha möjligheten att lämna intresseanmälan och delta i en 
urvalsprocess.

Konkurrensförfarande
För de fall konkurrensförfarande tillämpas anpassas urvalsförfarandet till 
bedömt marknadsläge för tiden och platsen. Vid hög efterfrågan används en 
mer omfattande process och vid låg efterfrågan eftersträvas en enklare 
process. Vid en mer omfattande markanvisningsprocess genomförs 
förfarandet på följande sätt: 

 Information om villkoren för markanvisningen sammanfattas i ett 
prospekt/PM tillsammans med tidplan, uppgifter, förutsättningar och 
utvärderingsmall för det aktuella området. Detta skickas ut till 
kommunens kontaktlista för intresserade aktörer samt publiceras på 
kommunens hemsida samt annonseras i relevanta medier, tidningar.

 Anbud enligt prospekt/PM lämnas in av aktörer.

 Kommunen gör efter utvärdering val av aktör/er
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 Bekräftelse av markanvisningen sker genom tecknande av ett 
marköverlåtelsesavtal med utvald aktör/er

Varje bostadsprojekt har sina egna förutsättningar och ska ses individuellt. 
Kommunen förbehåller sig därför rätten att lägga fast specifika 
bedömningsgrunder för markanvisning i varje enskilt område. Kriterierna är 
bland annat ett hjälpmedel för att kommunen ska uppnå den inriktning på 
byggnation som önskas. Exempel på kriterier som kan komma att användas 
är följande: 

 Behovet av trygghetsbostäder i kommunen ska beaktas.

 Byggnation av miljösmarta lösningar. Detta som ett led i kommunens 
arbete med Agenda 2030.

 Kriterier för mångfald kan komma att ställas. Detta bidrar till en variation 
när det gäller upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar. 

 Markanvisningen kan användas för att locka aktörer som är villiga att 
bygga bostäder av god kvalitet till låga boendekostnader.

 Idéer kring utformning och arkitektonisk kvalitet kan bli aktuellt för 
aktören att redovisa och presentera i anbud/förslag till 
markanvisningstävling. I prospekt/PM kan exempelvis ett antal 
gestaltningsmässiga parametrar anges.

 Kommunens tidplan för byggnation redovisas i anbud/förslag.

 Kommunen eftersträvar en långsiktigt hållbar utveckling varför olika 
typer av hållbarhetskriterier kan tillämpas i samband med 
markanvisningstävlingar. Kriterierna kan t.ex. omfatta lösningar som 
underlättar och uppmanar till en hållbar livsstil (cykling, återvinning 
m.m.) och livscykelperspektiv. 

 För de fall kommunens sociala sektor har behov av att hyra lägenheter 
förbinder sig aktören att hyra ut del av bostäderna inom markområdet till 
kommunen.

Direktanvisning
Som alternativ till markanvisning genom konkurrensförfarande kan 
markanvisning ske genom direkttilldelning. Direkttilldelning kan ske i 
följande fall: 

 Byggnation av ägarlägenheter.

 Säkerställande av behov gällande trygghetsbostäder.

 Byggnation av exploateringar med miljösmarta lösningar, som ett led i 
kommunens arbete med Agenda 2030.

 Unikt förslag där aktören redovisar en idé eller läge som inte tidigare har 
prövats eller övervägts.
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 Vid markbyte med kommunen.

 Mindre kompletteringar eller utbyggnad av befintligt bostadsbestånd där 
aktören är etablerad på platsen.

 Direkttilldelning beslutas av kommunfullmäktige eller kommunal nämnd.

Prissättning av mark

Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser. Markpriset uttrycks 
beroende på fastighetstyp i kr/kvm BTA (bruttoarea) eller i kr/kvm tomtareal. 
Kommunen anlitar extern värderare för värdebedömning av pris för de 
enskilda marköverlåtelserna.
För de fall markanvisningsavtal tecknas kan marknadsvärde komma att 
justeras fram till undertecknande av marköverlåtelseavtal. 

Intresseanmälan 

För att kunna bevaka kommande markanvisningar samt få direkt information 
om pågående arbete med kommunens bostadbyggnation kan bostadsaktörer 
anmäla intresse till kommunens kontaktlista för aktörer intresserade av 
Härryda kommun till följande e-postadress: markochbostad@harryda.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 145      Dnr 2019KS191

Riktlinjer för exploateringsavtal 

 
Riktlinjer för exploateringsavtal ska finnas i en kommun och regleras i 6 kap. § 39-42 plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL. Exploateringsavtal definieras i lagen som ett avtal om 
genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare 
avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om 
utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet med 
riktlinjer är att beskriva Härryda kommuns utgångspunkter och mål för exploateringsavtal 
samt för att fastighetsägare ska få kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs i 
samband med detaljplaneprocessen och genomförandet av detaljplaner. 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 25 mars 2019.
 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver gällande riktlinjer för exploateringsavtal fastställd den 18 maj 
2015 § 82.

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för exploateringsavtal i enligt med föreliggande förslag. 

----------------------

Page 1 of 1Page 45 of 168



Sektorn för samhällsbyggnad 
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-25 2019KS191 251

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Sammanfattning
Riktlinjer för exploateringsavtal ska finnas i en kommun och regleras i 6 kap. § 39-42 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Exploateringsavtal definieras i lagen som ett avtal 
om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en 
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 

Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet med 
riktlinjer är att beskriva Härryda kommuns utgångspunkter och mål för exploateringsavtal 
samt för att fastighetsägare ska få kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs i 
samband med detaljplaneprocessen och genomförandet av detaljplaner. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver gällande riktlinjer för exploateringsavtal fastställd den 18 
maj 2015 § 82. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för exploateringsavtal i enligt med föreliggande 
förslag. 

Ärendet
Riktlinjer för exploateringsavtal ska finnas i en kommun och regleras i 6 kap. § 39-42 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Exploateringsavtal definieras i lagen som ett avtal 
om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en 
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. 

Enligt lagen ska riktlinjerna ange grundläggande principer för 
 fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 
 medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och 
 andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå 

exploateringsavtal
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Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet med 
riktlinjer är att beskriva Härryda kommuns utgångspunkter och mål för exploateringsavtal 
samt för att fastighetsägare ska få kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs i 
samband med detaljplaneprocessen och genomförandet av detaljplaner. 

Största skillnaden mellan 2015 års riktlinjer och förslaget till nya riktlinjer för 
exploateringsavtal är skrivningen om kommunens inriktning om strategisk planering för 
bostadsbyggnation, där det i förslaget till nya riktlinjer utelämnas. I förslaget till riktlinjer 
ställer kommunen också högre krav på exploatörers medfinansiering av anläggningar 
utanför detaljplaneområdet samt finansiering av upprättande av detaljplan genom 
planavtal. Kommunen öppnar även upp för att exploatörer själva ska upprätta 
detaljplanehandlingar och bygga ut allmänna anläggningar inom ramen för gällande 
lagstiftning. 

Ett exploateringsavtal reglerar till exempel vilka åtaganden en exploatör behöver vidta 
eller hur anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser, anläggningar för 
vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder ska finansieras. Åtgärderna ska vara 
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras och ska stå i rimligt förhållande till 
exploatörens nytta av planen.

Riktlinjerna är endast vägledande och är inte bindande för kommunen eller för de 
exploatörer som kommunen avser att ingå avtal med. Kommunen kan därmed i enskilda 
fall frångå riktlinjerna.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund 

Mark- och bostadschef

Bilagor

Förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer exploateringsavtal, protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2015-05-02, § 82
Riktlinjer exploateringsavtal 2015
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Riktlinjer för 
exploateringsavtal

Antagna av kommunfullmäktige 2019-05-23, § XX
Ersätter tidigare antagna riktlinjer om exploateringsavtal 2015-05-18, § 82
Diarienummer: 
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Bakgrund och syfte
Exploateringsavtal har sedan den 1 januari 2015, definierats i PBL (plan- och 
bygglagen 2010:900) som
”avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning 
mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark 
som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om 
utbyggnad av statlig transportinfrastruktur”

Att riktlinjer för exploateringsavtal ska finnas i en kommun regleras i plan- 
och bygglagen 6 kap, 39-42 §.
Syftet med riktlinjerna är att beskriva Härryda kommuns utgångspunkter och 
mål för exploateringsavtal för att fastighetsägare ska få kännedom om vilka 
krav och förväntningar som ställs i samband med detaljplaneprocessen och i 
samband med genomförandet av detaljplaner. 
Riktlinjerna är vägledande och förarbetena till bestämmelser om riktlinjer 
medger att den kommunala nämnd eller kommunfullmäktige som ingår 
exploateringsavtal får i det enskilda fallet frångå riktlinjerna då det krävs för 
att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan. 
Riktlinjerna gäller oavsett om det är kommunen eller fastighetsägaren som 
arbetar fram detaljplanehandlingar. 
I samband med antagande av dessa riktlinjer upphör tidigare antagna 
riktlinjer från 2015-05-18 att gälla. 

Exploateringsavtal
Härryda kommun avser att ingå exploateringsavtal vid varje projekt och i 
varje geografiskt område när det krävs för att säkerställa genomförandet av 
en detaljplan och därtill erforderliga åtgärder. 
I exploateringsavtal ska kommunens och fastighetsägarens mål med 
genomförande av detaljplanen tydligt framgå. Exploateringsavtal ska 
innehålla syfte, bakgrund, översiktlig beskrivning av detaljplanens innehåll 
samt parternas åtagande och skyldigheter. I Härryda kommun omfattas 
exploateringsavtalen vanligtvis av:

Kostnader för framtagande av detaljplan
Samtliga kostnader för detaljplaneläggning och tillhörande utredningar ska 
finansieras av de fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. Kostnader för 
framtagande av detaljplan finansieras antingen via plankostnadsavtal eller för 
tiden gällande plantaxa i samband med bygglov. 

Kostnader för utbyggnad av allmän platsmark
Utbyggnaden av allmänplatsmark bekostas av fastighetsägaren utefter den 
nytta som uppstår genom detaljplaneläggningen. I exploateringsavtalet ska 
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utformning och standard på gator, vägar och annan allmän platsmark 
beskrivas översiktligt. 
De kostnader som uppstår utanför planområdet fördelas av de fastighetsägare 
som har nytta av anläggningen.

Kostnaden för vatten och avlopp 
Inom detaljplanen fakturerar kommunen fastighetsägaren enligt för tiden 
gällande VA-taxa.
De kostnader som uppstår utanför planområdet fördelas av de fastighetsägare 
som har nytta av anläggningen.

Medfinansieringsersättning
För de fall kommunen medfinansierar utbyggnad av väg eller järnväg som 
staten eller landstinget ansvarar för, får kommunen förhandla med 
fastighetsägare om att de ska erlägga medfinansieringsersättning. 

Ekonomisk säkerhet för kommunens kostnader
Fastighetsägaren ska ställa säkerhet (pantbrev i fastigheten, bankgaranti eller 
motsvarande) till kommunen för fullgörande av finansiering av utbyggnad av 
allmän plats i samband med undertecknade av exploateringsavtal. 

Anläggningar och åtgärder inom kvartersmark
Inom kvartersmark utför och bekostar fastighetsägaren samtliga anläggningar 
enligt detaljplanens anvisningar. När så erfordras upprättar kommunen 
gestaltningsprinciper som ska följas vid genomförandet. Även andra mål- och 
policydokument kan utgöra underlag och villkor för genomförandet.
Fastighetsägaren ansvarar normalt även för samtliga åtgärder för 
bullerdämpning, säkerhet/risk, sanering, arkeologi och liknande som kan 
krävas för detaljplanens genomförande.

Trygghetsbostäder
Behovet av trygghetsbostäder i kommunen ska beaktas och kommunen kan 
komma att ställa krav på att byggnation av trygghetsbostäder säkerställs.

Upplåtelseformer
Andelen bostäder upplåtna med hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt ska 
framgå i exploateringsavtalet. Fördelningen mellan upplåtelseformerna 
bestäms efter förutsättningarna i området. Syftet med reglering av 
upplåtelseformerna är att uppnå kommunens verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning om blandade upplåtelseformer. 
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Uthyrning av bostäder för kommunala behov
För de fall kommunens sociala sektor har behov av att hyra lägenheter 
förbinder sig fastighetsägaren efter överenskommelse att hyra ut delar av 
bostäderna inom exploateringsområdet till kommunen. 

Förmedling av bostäder genom kommunens tomt- och bostadskö
Fastighetsägaren förbinder sig att förmedla de nyproducerade bostäderna 
genom kommunens tomt- och bostadskö. 

Överlåtelse av avtal
Exploateringsavtalet får inte utan kommunens skriftliga medgivande 
överlåtas till annan part. 

Områdesspecifika förutsättningar
Till ovan generella avtalspunkter tillkommer eventuella områdesspecifika 
förutsättningar. Dessa blir kända under detaljplanearbetet för området.

Tillvägagångssätt
Framtagande av exploateringsavtal sker genom kommunens mark- och 
bostadsverksamhet. Arbetet sker parallellt med framtagande av detaljplan och 
initieras när detaljplanearbetet startar. Exploateringsavtalet antas av 
kommunfullmäktige eller kommunal nämnd tillsammans med detaljplanen 
för området.
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2015-04-01 Dnr 2014KS579 012
Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I HÄRRYDA KOMMUN

Enligt 1 kap 4§ plan och bygglagen (PBL) definieras exploateringsavtal som ett avtal 
som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen.

Härryda kommuns strategiska planering för bostadsbyggnation

Härryda kommun har ett politiskt inriktningsmål om att bygga bostäder för att möta en 
befolkningsökning om ca 1,5 % per år. I Härryda kommun motsvarar detta ca 200 
bostäder per år (2015). Genom en väl fungerande strategisk bostadsplanering har 
kommunen lyckats uppnå en befolkningsökning motsvarande i snitt 1,4 % de senaste 30 
åren. Några av framgångsfaktorerna i en omfattande samhällsbyggnadsprocess är 
politisk majoritet i strategiska samhällsbyggnadsfrågor, kommunens långsiktiga 
strategiska markförvärv, detaljplaneläggning på kommunägd mark, 
markanvisningstävlingar i olika former på detaljplanerad byggklar mark tillsammans 
med krav på exploatören på snar byggstart. Detaljplaner och tävlingar utformas så att 
exploateringsgraden begränsas men att kreativitet och nytänkande från marknaden 
uppmuntras. Härryda kommun vill gärna ligga i framkant vad gäller teknik, arkitektur 
och sociala perspektiv i bostadsbyggnationen med hjälp av privata aktörer. 

Vilka bostadsprojekt som är planerade inom de närmaste fem åren finns angivna i 
kommunens årligen reviderade bostadsförsörjningsprogram, tillgänglig på kommunens 
hemsida. Bostadsförsörjningsprogrammet har sin utgångspunkt i utbyggnadsområden 
för bostäder redovisade i kommunens översiktsplan 2012.

Härryda kommun bygger ut gator, vatten och avlopp i egen regi. Härryda kommun 
arbetar med sk förskjutna genomförandetider i detaljplanen, dvs bygglov ges först då 
gator, vatten och avlopp är utbyggt inom området. Samtliga kostnader som uppstår 
inom ett detaljplaneområde bekostas av den part som har nytta av anläggningen eller 
åtgärden. Härryda kommun arbetar med gatukostnadsutredningar och ersättningar för 
iordningställande av allmänplatsmark i enlighet med PBL 6 kapitlet § 24-38, VA-taxa, 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) samt plan- och bygglovtaxa. Kostnader för 
övrig infrastruktur som till exempel el, bredband eller eventuell fjärrvärme erläggs till 
respektive huvudman. Kostnader för iordningställande av gator och annan 
allmänplatsmark fördelas efter nyttan i enlighet med gällande lagstiftning förarbeten 
och rättsfall. 

I de fall det finns privata markägare inom detaljplaneområdet som omfattas av mer än 
ca 3-5 byggrätter upprättas vanligen exploateringsavtal. Exploateringsavtalen krävs 
inom respektive detaljplaneområde för att säkerställa detaljplanens genomförande.
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Exploateringsavtal

Varje exploateringsavtals innehåll anpassas till områdets unika förutsättningar samt 
projektets storlek. Ett exploateringsavtal upprättat med Härryda kommun innehåller 
dock alltid:

 Kostnader för detaljplaneläggning (planavgift) faktureras vanligtvis i samband 
med fakturering av bygglovsavgift i enlighet med av kommunfullmäktige 
fastställd taxa.

 Exploatörens skyldighet att avstå allmänplatsmark till kommunen.

 Skyldighet att erlägga gatukostnader i enlighet med upprättad gatukostnads-
utredning och andelstal.

 Till kommunen erlägga säkerhet för gatukostnader eller andra åtaganden i      
exploateringsavtalet som är beroende av att detaljplanen kan genomföras.

 Skyldighet att ansluta till och betala förbindelsepunkt för kommunalt vatten och 
spillvatten i enlighet med, för tidpunkten för upprättande av förbindelsepunkt, 
gällande taxa.

 Lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark, se kommunens policy 
om lokalt omhändertagande av dagvatten.

 Eventuella andra krav på teknisk egenskapskrav som är nödvändiga för byggna-
tionen, till exempel bullerskydd.

 Eventuella gestaltningsfrågor.

 Avtalets giltighet villkorat med att det godkänns av kommunfullmäktige samt att 
detaljplanen vinner laga kraft.

I större projekt (mer än ca 10 bostäder) tillkommer:

 Iordningställande av sophantering.

 Utbyggnad av parkeringsplatser.

 Upplåtelseform (hyresrätt/bostadsrätt/äganderätt).

 Upplåtelse av lägenheter i hyresrätt för flyktingar (kommunen som hyresgäst).

 Eventuell upplåtelse av servicelägenheter (kommunen som hyresgäst).

 Ersättning för övergripande infrastruktur som krävs för detaljplanen.

 Förmedling av bostäder genom kommunens tomt/småhus- samt bostadskö.

 Tidplan för byggnation i enlighet med gällande bostadsförsörjningsprogrammet.
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 Avtalet får inte överlåtas till annan part utan skriftligt medgivande från chefen 
för sektorn för samhällsbyggnad.

Administration

Framtagande av exploateringsavtal sker genom kommunens mark- och 
bostadsverksamhet vilken är ansvarig för genomförandet av detaljplanerna. Arbetet sker 
parallellt med framtagande av detaljplan och initieras när detaljplanearbetet startar. 
Exploateringsavtalet antas av kommunfullmäktige tillsammans med detaljplanen för 
området.

Härryda kommun har rätt att frångå riktlinjerna för exploateringsavtal i det enskilda 
fallet om det föreligger skäl till det för att kunna genomföra en detaljplan på ett 
ändamålsenligt sätt.
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HÄRRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2015-05-18 lO

Kf§ 82

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSA VTAL

Dm 20l4KS579 012

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat am ändringar i plan- och bygglagen
sam bland annat innefattar riktlinjer am exploateringsavtal. De nya reglema
trädde i kraft den 1 januari 2015 och gäller bland annat krav pâ att kommunen
ska upprätta riktlinjer för exploateringsavtal som rör genomförande av detalj
planer, am kommunen avser att upprätta exploateringsavtal.

Riktlinjema ska upprättas omsorgsfullt och pâ ett övergripande sätt. Syftet
är att öka transparensen för framtida exploatörer inför tecknande av exploate
ringsavtal. Exploateringsavtal tecknas med markägare i de fall kommunen
själv inte äger större markomrâden sam ska exploateras.

Eftersom varje detaljplan och exploateringsavtal behandlar en specifik plats
med sina unika förutsättningar ach riktlinjema ska vara övergripande har
kommunen rätt att franga riktlinjema i enskilda fall när det krävs för att ge
nomföra en detaljplan pâ ett ändamálsenligt sätt.

Sektom fôr samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för exploate
ringsavtal. Riktlinjema är upprättade utefter gällande lagstiftning, kommunala
inriktnings- och verksamhetsmâl samt tidigare upprättade exploateringsavtal.

Fran sektom för sarnhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 19 mars 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 141/2015.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för exploateringsavtal enligt före
liggande förslag.

Signatur justerande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 141      Dnr 2016KS484

Antagande av detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., Skola, i Hindås 

 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., i Hindås. 
Uppdraget att upprätta en detaljplan för en ny skola kommer från lokalresursplan 2017-2021 
antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148. Planområdet är utpekat i 
Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012, som utbyggnadsområde på kort sikt, det vill säga 
inom en 10 årsperiod.

Planområdet är beläget i sydvästra Hindås cirka 1,2 kilometer från Hindås centrum, mellan 
Fagervallen och Fagerhultsvägen och cirka 100 meter från Hindås idrottshall. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola i Hindås med närhet till 
idrottshallen, god tillgång till yta för utevistelse för eleverna samt för ett mindre antal 
kompletterande småhustomter längs Fagerhultsvägen.

Detaljplanen möjliggör för en byggnation av en skola för cirka 450 elever och vidare byggrätt 
som möjliggör en utbyggnad av skolan, om behov uppstår i framtiden. I södra delen av 
planområdet möjliggörs för cirka sex nya bostadsfastigheter.

Angöring till planområdet avses ske genom en utbyggnad av en ny väg från Slalomvägen/ 
Sportvägen till Fagerhultsvägen med en längsgående gång- och cykelbana. Vägområdet ingår 
i den angränsande detaljplanen P177 som fick laga kraft den 18 december 2009. Vägen har 
dock inte byggts ut än. Parkering för skolans verksamhet samt område för skolskjuts och 
hämta/lämna avses främst lösas genom en utbyggnad av parkeringsområdet vid idrottshallen i 
enlighet med detaljplan P177. Kommunalt vatten och avlopp byggs ut i den nya vägen samt 
genom den östra och södra delen av planområdet.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 13 mars 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., Skola i Hindås, Härryda 
kommun i enlighet med föreliggande förslag.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Maria Lejdebro

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-13 2016KS484  214

Antagande av detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., Skola, i Hindås

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., i 
Hindås. Uppdraget att upprätta en detaljplan för en ny skola kommer från lokalresursplan 
2017-2021 antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148. Planområdet är 
utpekat i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012, som utbyggnadsområde på kort sikt, 
det vill säga inom en 10 årsperiod. 

Planområdet är beläget i sydvästra Hindås cirka 1,2 kilometer från Hindås centrum, 
mellan Fagervallen och Fagerhultsvägen och cirka 100 meter från Hindås idrottshall. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola i Hindås med 
närhet till idrottshallen, god tillgång till yta för utevistelse för eleverna samt för ett 
mindre antal kompletterande småhustomter längs Fagerhultsvägen. 

Detaljplanen möjliggör för en byggnation av en skola för cirka 450 elever och vidare 
byggrätt som möjliggör en utbyggnad av skolan, om behov uppstår i framtiden. I södra 
delen av planområdet möjliggörs för cirka sex nya bostadsfastigheter.

Angöring till planområdet avses ske genom en utbyggnad av en ny väg från Slalomvägen/ 
Sportvägen till Fagerhultsvägen med en längsgående gång- och cykelbana. Vägområdet 
ingår i den angränsande detaljplanen P177 som fick laga kraft den 18 december 2009. 
Vägen har dock inte byggts ut än. Parkering för skolans verksamhet samt område för 
skolskjuts och hämta/lämna avses främst lösas genom en utbyggnad av 
parkeringsområdet vid idrottshallen i enlighet med detaljplan P177. Kommunalt vatten 
och avlopp byggs ut i den nya vägen samt genom den östra och södra delen av 
planområdet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., Skola i Hindås, 
Härryda kommun i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., i 
Hindås. Uppdraget att upprätta en detaljplan för en ny skola kommer från lokalresursplan 
2017-2021 antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148. Planområdet är 
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utpekat i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012, som utbyggnadsområde på kort sikt, 
det vill säga inom en 10 årsperiod. 

Planområdet är beläget i sydvästra Hindås cirka 1,2 kilometer från Hindås centrum. 
Planområdet begränsas i öster och väster av befintliga bostadsfastigheter, i norr av 
Fagervallen och det närliggande idrottsområdet samt i söder av Fagerhultsvägen. 
Planområdets areal är cirka 2 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola i Hindås med 
närhet till idrottshallen, god tillgång till yta för utevistelse för eleverna samt för ett 
mindre antal kompletterande småhustomter längs Fagerhultsvägen. 

Detaljplanen möjliggör för en byggnation av en skola för cirka 450 elever. Planen ger 
också möjlighet att bygga ut skolan, om behov uppstår i framtiden. Skolbyggnaden 
föreslås få uppföras i upp till tre våningar och del av verksamheten avses inrymmas i 
Hindås idrottshall som är belägen cirka 100 meter norr om planområdet.

Angöring till skolan och villafastigheterna föreslås ske genom en utbyggnad av en ny väg 
med gång- och cykelbana från Slalomvägen/Sportvägen till Fagerhultsvägen. 
Vägområdet ingår i den angränsande detaljplanen P177 som fick laga kraft den 18 
december 2009. Vägen har dock inte byggts ut än. Kommunalt vatten och avlopp föreslås 
byggas ut till planområdet i den nya vägen samt genom östra och södra delen av 
planområdet.

Parkering för skolans verksamhet samt område för skolskjuts och hämta/lämna avses 
främst lösas genom en utbyggnad av parkeringsområdet vid idrottshallen i enlighet med 
detaljplan P177. Genom ett samnyttjande av parkeringsplatser vid idrottshallen och 
genom att bygga skolan på höjden frigörs större friytor för utevistelse för skolans elever. 
På skolfastigheten föreslås handikapparkeringar och område för leveranser uppföras. 
Längs Fagerhultsvägen i södra delen av planområdet föreslås cirka sex nya 
villafastigheter, som ska komplettera den befintliga bebyggelsen längs vägen. De nya 
bostäderna föreslås kunna uppföras i två våningar.

Förslaget till detaljplan har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL under tiden 5 februari till 7 mars 2019. 

Efter granskning av detaljplanen har planhandlingarna redaktionellt justerats med 
anledning av inkomna synpunkter. I plankartan har grundkartan reviderats med 
borttagandet av en elledning som inte finns. Planbeskrivningen har förtydligats i 
avseendet att kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning samt att befintlig 
elledning tvärs planområdet försörjer tre bostadsfastigheter. Fastighetshetförteckningen 
har även justerats för att tydliggöra att fastigheten Hindås 1:123 är belägen utanför 
planområdet. 

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP 2012 och med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds.
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Antagandehandling för del av Älmhult 1:101, SKOLA, i Hindås 

Planområdets läge i Hindås markerat i rött. 

 

INLEDNING 
I Härryda kommuns Lokalresursplan 2017-2021 anges att behov finns av en ny 
senareskola (åk 4-9) i Hindås för cirka 450 elever med verksamhetsstart 2019-2020.  En 
plats mellan Fagervallen och Fagerhultsvägen, har bedömt som lämplig för den nya 
skolan. En av anledningarna är närheten och möjligheten till verksamhetssamordning 
med den befintliga idrottshallen. Platsen är även utpekad som utvecklingsområde i 
kommunens översiktsplan.  
 
För att möjliggöra en byggnation av skolan behöver en ny detaljplan upprättas, som 
reglerar hur marken i området ska användas. 
 
 
Uppdrag 

Uppdraget att upprätta en detaljplan för en ny skola kommer från lokalresursplan 2017-
2021 (antagen av kommunfullmäktige 2016-11-14). 
 
 
Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola med närhet till 
idrottshallen, god tillgång till yta för utevistelse för eleverna samt för ett mindre antal 
kompletterande småhustomter längs Fagerhultsvägen i sydvästra Hindås.  
 
 

Västr
a 

Fagervallen 

Västra 

Nedsjön 

Hindås 
skola 

Hindås 
centrum 
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Detaljplanens huvuddrag 

Detaljplanen möjliggör för en byggnation av en senareskola för cirka 450 elever. Planen 
ger också möjlighet att bygga ut skolan för ytterligare cirka 225 elever om behov uppstår 
i framtiden. Skolbyggnaden föreslås uppföras i två till tre våningar och del av 
verksamheten kunna inrymmas i Hindås idrottshall cirka 100 meter norr om planområdet. 
Parkering för skolans ändamål föreslås samnyttjas med idrottshallens samt på 
skolfastigheten. Genom ett samnyttjande av parkeringsplatser och genom att bygga 
skolan på höjden möjliggörs större friytor för utevistelse för skolans elever.  
 

Längs Fagerhultsvägen i södra delen av planområdet föreslås ett mindre antal nya 
villafastigheter, som ska komplettera den befintliga bebyggelsen längs vägen. De nya 
bostäderna föreslås kunna uppföras i två våningar. 
 

Angöring till skolan och villafastigheterna föreslås ske genom en utbyggnad av en ny väg 
från Slalomvägen med en längs gående gång- och cykelväg. Vägområdet ingår i den 
angränsande detaljplanen P177 som vann laga kraft 2009-12-18. Vägen har dock inte 
byggts ut än.  
 

Kommunalt vatten och avlopp föreslås byggas ut till planområdet i den nya vägen och 
sedan genom östra delen och södra delen av planområdet. 
 
 

Planhandlingar 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen 
fogas illustrationskarta, planbeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse 
med utlåtande över inkomna synpunkter och efter granskning ett utlåtande.  
 

Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
att redovisa de förutsättningar och de syften planen har liksom de organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningen och 
illustrationskartan har ingen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid 
tolkning av planen. 
 
Planhandlingar 

 Plankarta med bestämmelser 

 Illustrationskarta 

 Planbeskrivning med genomförande (denna handling) 

 Fastighetsförteckning 

 Grundkarta 

 Samrådsredogörelse 

 Utlåtande 
 

Bilagor 
 Trafikbullerutredning, 2018-10-24 

 Kapacitetsberäkning Göteborgsvägen/Slalomvägen i Hindås, 2018-09-13 

 Dagvattenutredning, 2018-03-09 

 Arkeologisk utredning, 2018 

 Geoteknisk utredning, 2017-10-25 
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Karta över närområdet. Röd linje markerar planområdet.  
 
 

PLANDATA 
Läge, avgränsning och storlek 

Planområdet är beläget i sydvästra Hindås cirka 1,2 kilometer från Hindås centrum. 
Planområdet begränsas i öster och väster av befintliga bostadsfastigheter, i norr av 
Fagervallen och det närliggande idrottsområdet samt i söder av Fagerhultsvägen. I norr 
mellan planområdet, Fagervallen och Slalomvägen finns en planlagd men ej utbyggd väg. 
Planområdets areal är cirka 2 hektar. 
 
 
Markägoförhållanden 

Kommunen är ägare till fastigheten Älmhult 1:101. Hindås 1:124 är enskilt ägd. Se vidare 
under rubriken Fastighetsrättsliga frågor nedan. 
 
 
 

  

Idrottshall 

Fagervallen 

Tennishall 
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ÄNDRINGAR  
Efter granskning 

Efter granskningen har redaktionella ändringar/kompletteringar gjorts i plankarta, 
planbeskrivning och fastighetsförteckning. Ändringarna/kompletteringarna är en följd av 
information från granskningen och är enligt följande: 
 
Plankarta 

 Kartan har kompletterats med information om utskriftsformat 

 I grundkartan har en av de redovisade elledningarna tvärs genom planområdet 
tagits bort, eftersom som den inte finns. 

 
Planbeskrivning 

 Genomförandebeskrivningen har kompletterats med information om att 
elledningen tvärs genom planområdet försörjer även Hindås 1:283. 

 Genomförandebeskrivningen revideras så att det framgår att kommunen ansvarar 
för att ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning av fastigheter, 
ledningsrätt och anslutning till gemensamhetsanläggning. 

 
Fastighetsförteckning 

 Fastigheten Hindås 1:123 redovisas rätteligen som en fastighet utanför 
planområdet 

 
 
Efter samrådet 

Sedan samrådet har ändringar/kompletteringar gjorts i plankarta, illustrationskarta och 
planbeskrivning. Ändringarna/kompletteringarna är en följd av information från samrådet 
samt framtagna utredningar samt en vidareutveckling av förslaget. Efter samrådet har 
utredningar tagits fram avseende trafikbuller, Göteborgsvägen/Slalomvägen. Trafikmät-
ningar har även genomförts. Nedan sammanfattas ändringarna i plankarta och illustration:  
 
Plankarta 

 Högst utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea har justerats till 25% av  
både för skola och för bostäder. 

 Högsta tillåtna höjd för staket/plank längs fastighetsgräns i sydost har höjts från 
2,5 till 3,0 meter. Plankets längd har kortas av fem meter mot Fagerhultsvägen 
av trafiksäkerhetsskäl. Bestämmelsen om planket har ändrats från m1 till f5 av 
plantekniska skäl och har fått ett eget avsatt egenskapsområde inom 
användningsområdet Bostäder. Bestämmelsen f5 har även placerats inom plus-
prickat område för att förtydliga rättigheten att uppföra planket inom detta 
område. 

 Plangränsen mot Fagerhultsvägen har flyttas så att den ligger i fastighetsgräns 
mellan Älmhult 1:101 och Hindås 1:123 istället för längs vägkant 

 Tomtmarken för bostäder har utökats mot väster fram till plangräns mot befintlig 
bostadsfastighet. 
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 Ny egenskap, mark får inte förses med byggnad, har förlagts inom B-området i 
dess sydvästra del. 

 Bestämmelsen b2, har tillkommit vilken reglerar att magasin för brandvatten får 
anläggas under byggnad. 

 Möjligheten att köra ut mot den nya vägen från bostadsfastigheter har av 
plantekniska skäl ändrats till n1 

 Egenskapslinjer runt u-områden har av plantekniska skäl ändrats till 
administrativ linje i kombination med egenskapslinje 

 Grundkartans teckenförklaring har kompletterats med luftledning 
 
 
Illustration 

 Trafikförsörjningen för skolan (hämta/lämna/skolskjuts) har flyttats från norra 
delen av planområdet till idrottshallen (utanför planområdet) 

 Ny utformning av skolan och skolgård till följd av parallella arkitektuppdrag 

 Gång- och cykelvägen genom östra delen av skolområdet har tagits bort 

 En plats transformatorstation föreslås mellan Fagervallen och den nya vägen 
(utanför planområdet) 

 In- och utfartsmöjligheter från Älmhult 1:49 har tagits bort (utanför planområdet) 

 Utbyggnadsmöjligheten för skolan redovisas i karta i planbeskrivningen 
 

  

Page 71 of 168



8 (31) 

 

Antagandehandling för del av Älmhult 1:101, SKOLA, i Hindås 

Utdrag ur ÖP 2012, markanvändningskarta för Hindås. 
Planområdet är markerat med gul ring. 

 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP2012 

Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012), antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 
2012. Enligt målen i ÖP2012 ska de befintliga tätorterna utvecklas, byggnation ske kring 
kollektivtrafik/infrastruktur och en noggrann avgränsning göras mellan vad som ska 
exploateras och vad som ska bevaras. Vidare anges planområdet i markanvändnings-
kartan till översiktsplanen som utbyggnadsområde på kort sikt, det vill säga inom 0-10 
år. Tillsammans med översiktsplanen tog kommunen även fram fler planer. Dessa utgör 
fristående dokument men är även planeringsunderlag för översiktsplanen. Dessa är 
kulturmiljöplan, Naturvårdsplan, Grönplan och Vindbruksplan. 
 
Kulturmiljöplan 
Planområdet omfattas inte av några utpekade kulturmiljöer i Härryda kommuns 
Kulturmiljöplan (2012). 
 
Naturvårdsplan 
Inom eller angränsande planområdet finns inga utpekade naturvärden eller hänsynsnivåer 
enligt kommunens Naturvårdsplan (2012). 
 
Grön plan 
Grön plan formulerar en vision, beskriver en målbild och klargör riktlinjer för 
utvecklingen av våra grönytor inom tätorterna samt anger ett antal fokusområden i 
kommunens tätorter. Planområdet omfattas inte av några utpekade fokusområden i Grön 
plan. 
 
Vindbruksplan 
I Härryda kommun finns inga utpekade områden för vindbruk. 
 
Den föreslagna utvecklingen enligt denna detaljplan bedöms förenlig med översikts-
planens samt tillhörande planers intentioner. 
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Programkarta för sydvästra Hindås från år 2006. Planområdet markerat med 
rött. 

 

 

 
 
Program för sydvästra Hindås 

Ett detaljplaneprogram för sydvästra Hindås godkändes av kommunfullmäktige år 2006. 
Delar av område har därefter detaljplanelagts och byggts ut med bostadsbebyggelse, 
förskola samt idrottsanläggningar. 
 
Det nu aktuella området anges i programmet som ett område för framtida förtätning längs 
Fagerhultsvägen. Programmet anger även en möjlighet att i lämpliga lägen tillåta mindre 
verksamheter inom bostadsområdena. Den föreslagna utvecklingen med skola och 
bostäder enligt denna detaljplan bedöms vara förenlig med intentionerna i programmet. 
 
 
Lokalresursplan 

I Härryda kommuns Lokalresursplan 2017-2021, fastställd av kommunfullmäktige den 
14 november 2016, föreslås en ny skola i Hindås. Utbyggnaden är planerad att omfatta 
nya verksamhetslokaler för 225 elever fram till 2019 och ytterligare 225 fram till 2020. 
Utbyggnaden avses dock ske i en etapp. 
 
Förslaget motiveras av en prognostiserad ökning av för elever i Björketorp varav ungefär 
hälften beräknas från Hindås. Genom att skapa en skolgång från förskoleklass till årskurs 
9 i Hindås avlastas även skolor i övriga delar av kommunen som tidigare tagit emot elever 
från Hindås exempelvis Rävlandaskolans senaredel som anges inte ha kapacitet att ta 
emot ökningen. Upptagningsområdet för skolan är Hindås tätort med omnejd. 
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Göteborgsregionens strukturbild 

Göteborgsregionens kommunförbund, GR, 
där Härryda, Göteborg och elva andra 
kommuner ingår, är överens om hur den 
regionala strukturen ska utvecklas. En 
sammanfattande strukturbild som visar 
huvuddragen i regionens fysiska strukturer 
har skapats. Strukturbilden ligger till grund 
för det gemensamma arbetet med att 
utveckla en långsiktigt hållbar struktur i 
regionen. Utvecklingen ska ske utifrån 
kärnan, stadsområdet, huvudstråken, kust-
zonerna och de gröna kilarna.  
 
Härryda kommun är en del av det östra 
huvudstråket. GR:s mål är att stärka huvud-
stråken för att alla delar av regionen ska bli 
långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen ska 
ske med stöd av attraktiv och kraftfull 
pendel- och regiontrafik.  
 
Den aktuella detaljplanen är förenlig med 
strukturbildens mål då den möjliggör 
kommunal service och bostäder i Hindås 
som är en av orterna i huvudstråket där en 
koncentration av bebyggelsen ska ske. 
 
 

 

Göteborgsregionens strukturbild, med 
utvecklingsstråket genom Härryda kommun 
markerat i rött. 
 

 

GÄLLANDE BESTÄMMELSER 
Riksintressen 

Planområdet omfattas inte av riksintresse enligt miljöbalken 3, 4 eller 7 kapitel. 
 

 
Förordnanden och skydd 

Generellt biotopskydd 
Stenmurar, eller stenrösen, i jordbruksmark är viktiga att bevara för den biologiska 
mångfalden. De är därför skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Inom 
planområdet finns en stenmur som gränsar till vallen vid Fagerhultsvägen. Kommunen 
gör bedömningen att stenmuren inte omfattas av generellt biotopskydd grund av dess läge 
in bit in i skogen medför en avsaknad av solljus som krävs. Ställningstagandet har lyfts 
vid särskilt samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens ställningstagande. 
 
Rösena har även undersökts i en arkeologisk utredning. För mer information se rubrik 
Arkeologi.  
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Fridlysta växt- och djurarter 
Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller 
utsättas för plundring. Fridlysning kan också ske för att uppfylla internationella 
åtaganden. För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp 
eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna. Inom planområdet har en orkidé 
noterats. Alla orkidéer i Sverige är fridlysta För mer information se rubrik Natur och 
topografi. 
 
 
Detaljplaner och områdesbestämmelser  

Planområdet omfattas inte av gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Planområdet avses trafikförsörjas från norr genom utbyggnad av en ny väg, belägen inom 
detaljplan för Fagervallens idrottspark och bostäder utmed Slalomvägens förlängning. 
Denna detaljplan vann laga kraft 2009 och har en genomförandetid fram till år 2024.  
 

Översikt av gällande angränsande detaljplan P177, med aktuellt planområde markerat med rött. 

Planområde 
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Visionsbild av den nya Fagerhultskolan. Bild av Tyréns AB. 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR 
Natur och topografi 

Planområdet består av ett nyligen avverkat skogsområde mellan Fagerhultsvägen och 
Fagervallen i sydvästra Hindås. Marken sluttar svagt från sydväst mot nordöst. Östra 
delen av planområdet är av fuktigare karaktär. 
 
Intill Fagerhultsvägen finns ett mindre ängsområde som används för parkering vid större 
evenemang vid Fagervallen. I västra kanten av ängen har några exemplar av orkidén 
grönvit nattviol noterats. Österut i ängskanten mot Fagerhultsvägen växer svinrot.  
 
 
Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse 
Planområdet är idag obebyggt men angränsar i väster och öster till småhusbebyggelse. 
Norr om planområdet finns Fagervallens fotbollsplaner samt tennishall, idrottshall samt 
tillhörande parkeringsområde. Norr om Fagervallen har ett större småhusområde byggts 
ut sedan början av 2000-talet. 
 
Föreslagen bebyggelse  
Inom planområdet föreslås ny bebyggelse i form av en ny senareskola, årskurs 4 till 9 
samt sex nya småhustomter. Ett förslag till utformning av skolan har tagits fram genom 
parallella arkitektuppdrag och arbete för utveckling av förslaget pågår parallellt med 
detaljplanen. Bostadstomterna avses för enskild villabebyggelse, varav några avses för 
den kommunala tomtkön. 
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Illustrationen visar en möjlig disposition av planområdet med skolbyggnaden i den nordöstra delen 
och bostäder i den södra delen. I illustrationen visas även förslag utanför planområdet till utökat 
parkeringsområde vid idrottshallen samt den nya vägen som ska förbinda Slalomvägen och 
Fagerhultsvägen och utgöra angöring till skolan.  

 
 
Ny skola 

Skolområdet föreslås bebyggas till högst 25 % (e1) av markytan och byggnader uppföras 
i högst tre våningar (f4) med en maximal nockhöjd om 19 meter. (Med nockhöjd menas 
yttertakets högsta del från den blivande markens medelnivå vid byggnaden, exklusive 
skorstenar, master, hisschakt och dyl.) 
 
Av mark- och VA-tekniska skäl föreslås att skolan inte får uppföras med källare (b1). För 
mer information se Geoteknik samt Vatten och avlopp. Sprinklertank för brandvatten får 
dock uppföras under byggnader inom skolområdet (b2). 
 
I den östra delen av skolområdet är marken sank och den befintliga bostadsbebyggelsen 
närbelägen. Här föreslås marken endast få bebyggas med komplementbyggnader.  
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Illustrationen visar en möjlig disposition av planområdet med en fullt utnyttjad byggrätt för skolan 
(grå, streckade linjer).  

 
 
Utifrån barnperspektivet är det av vikt att tillräcklig och kvalitativ yta för utevistelse 
tillgodoses vid en skola. Ytan för utevistelse kommer att bli cirka 27 kvm/elev vid en 
utbyggd skola för 450 elever (cirka 2 000 BYA), vilket kan jämföras med Göteborgs 
Stads riktlinjer om 15 kvm/elev. Vid fullt utnyttjad byggrätt (cirka 3 500 kvm) kommer 
cirka 10 500 kvm friyta att finnas kvar för elevernas utevistelse. Ytan för utevistelse för 
eleverna bedöms kunna tillgodoses. 
 
Skolområdet föreslås avgränsas mot närliggande bebyggelse vilket i första hand avses ske 
genom stängsel. I den sydöstra delen där befintliga bostäder är belägna nära inpå 
skolområdet avses ett plank uppföras mot fastigheterna Hindås 1:281 samt Hindås 1:191. 
Plankets högsta krönhöjd avses bli 3,0 meter. 
 
Nya bostäder 

I den södra delen av planområdet föreslås upp till sex nya bostadsfastigheter tillskapas. 
Dessa föreslås bebyggas med friliggande villor (f1) och bedöms bli en naturlig 
komplettering till den befintliga bebyggelsen längs denna del av Fagerhultsvägen.  
 
Bostadsfastigheterna föreslås få en minsta tillåtna storlek om 850 m2 (d1). Byggrätten för 
varje fastighet föreslås bli maximalt 25 % av fastighetens storlek (e1) samt en maximal 
nockhöjd om 8,0 meter (motsvarande två våningar).  
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Byggnader får inte uppföras med källare av mark- och VA-tekniska skäl (b1). För mer 
information se Geoteknik samt Vatten och avlopp. Dock får sprinklertank anläggas under 
skolbyggnad (b2) 
 
De förslagna bostadstomterna ska angöras via den nya vägen och från Fagerhultsvägen i 
sydost och utfartsförbud förslås mot den nya väg i väster (p2). Garage- och carportar ska 
placeras minst sex meter från den gata infart sker från för att möjliggöra uppställning av 
ett fordon (bestämmelse; marken får ej förses med byggnad). Garage och carportar ska 
vidare placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Om garage/carport byggs samman 
med huvudbyggnad räknas denna in i huvudbyggnadens byggnadsarea. Den samman-
byggda garage/carport/huvudbyggnaden behöver då också placeras minst 4,0 meter från 
fastighetsgräns. 
 
På ny tomt längst i sydväst ska garage/carport/komplementbyggnad av trafiksäkerhets-
skäl placeras minst 4,0 meter från ny väg och för tomt längst i nordost ska 
garage/carport/komplementbyggnad på grund av underjordiska allmänna ledningar och 
plank placeras minst åtta meter från befintlig bostad (1:281).  
 

 

Illustrationen visar hur garage och carportar får 
placeras inom bostadsfastigheter.  

               Huvudbyggnad  

                  Garage/carport 

 
Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant varför tillgänglighetskraven bedöms kunna lösas. 
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Gång- och cykelvägar (röda streck) i Hindås samt kollektivtrafikhållplatser (blåa punkter). Svart streckad 
linje är en ny gång- och cykelväg som ska byggas. 
 
 
Gator och trafik 

Gatunät och angöring 
Trafikförsörjningen av den sydvästra delen av Hindås sker idag primärt från Göteborgs-
vägen (länsväg 554), Slalomvägen och Fagerhultsvägen. Utbyggnaden av Slalomvägen 
föregicks av detaljplan för Fagervallens idrottspark och bostäder utmed Slalomvägens 
förlängning (P177). I planen finns möjlighet att bygga ut en ny väg från Slalomvägen via 
Fagervallen till Fagerhultsvägen. Syftet med vägen är att avlasta del av Fagerhultsvägen 
från trafik och att skapa en ny angöring till Fagervallen.  
 
Den planlagda vägen avses nu att byggas ut som trafikmatning till planområdet, både till 
skolan och till bostäderna. Längs med vägen ska en gång- och cykelbana byggas ut som 
ansluter till befintliga gång- och cykelvägar vid Slalomvägen och Fagervallen. 
 
Planförslaget innebär utökade trafikflöden för skolans verksamheter och för de föreslagna 
bostäderna i närområdet. För att reducera risken för att trafik som har den nya skolan som 
målpunkt kör runt området via Fagerhultsvägen föreslås att området vid idrottshallen 
byggs ut till ett angöringsområde för skolan med hämta/lämna/skolskjutszon samt 
utökade parkeringsplatser för skolans verksamheter. I anslutning till hämta/lämna/ 
skolskjutszonen föreslås även cykelparkeringar med väderskydd uppföras. Från detta 
område föreslås en passage över den nya vägen till entréområdet på skolan. 
 

Planområde 
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Trafikalstring 

Enligt trafikmätningar genomföra i maj-juni 2018 har Slalomvägen veckomedeltrafik om 
1350 fordon. Då mätningen är från maj-juni, när flöden generellt är höga, kan trafiken 
antas bli aningen lägres om siffrorna slås ut över året om lov och semestrar tas med.  
 
Totalt bedöms den nya skolan generera 2 010 resor för elever och lärare. Då denna trafik 
endast trafikerar skolan under vardagar bedöms trafiken bli 1435 fordon per vecko-
medeldygn (2 010*5/7). Av denna trafik har 85 % antagits ske via Slalomvägen vilket ger 
en tillkommande trafik om 1 220 fordon per veckomedeldygn. Där till kommer trafik till 
bostäder som har beräknats till 36 resor per årsdygn. Total trafik blir då cirka 2 600 fordon 
per dygn (1 350+1220+36)." 
 
Parkering 
Parkering för skolans verksamheter utgörs främst av personalparkering, men även viss 
besöksparkering. Behovet av platser har uppskattas till cirka 90 platser vid fullt utbyggd 
detaljplan. Idag finns cirka 45 parkeringsplatser vid idrottshallen. För att täcka skolans 
behov av parkeringsplatser föreslås att området byggs med ungefär lika många platser 
till. Då personalparkering och parkering till aktiviteter i idrottshallen, tennishallen och 
Fagervallen inte sker under samma tider kan det utökade antalet parkeringsplatser 
medföra en bättre parkerings- och trafiksituation i området även efter skoltid. Genom att 
lokalisera parkeringsplatserna utanför skolans kärnområde kan området närmst skolan i 
högre grad användas för en mer kvalitativ utevistelse för eleverna. Handikapparkeringar 
föreslås uppföras i anslutning till entréer till skolan. 
 
Parkering till de nya bostäderna ska ske inom respektive fastighet.  
 
Lastning och transporter 
Lastning och transporter till skolan föreslås ske från den nya vägen till den norra sidan av 
skolbyggnaden avskilt från hämta/lämna/skolskjutszonen. 
 
Gång- cykel- och mopedtrafik  
Gång- och cykelväg finns längs Slalomvägen och förbi Fagervallen vidare genom 
bostadsområdet norr om planområdet. Gång- och cykelväg finns även utbyggd norr ut till 
Hindås centrum, till plankorsningen vid järnvägen/Dämmevägen samt till busshållplatsen 
vid Göteborgsvägen. 
 
Ny gång- och cykelväg föreslås byggas ut längs med den nya vägen mellan Slalomvägen 
och Fagerhultsvägen.  
 
Kollektivtrafik  
Närmsta busshållplats finns vid Göteborgsvägen, cirka 800 meter norr om planområdet. 
I Hindås centrum, cirka 1,2 km nordöst om planområdet stannar tåg på Kust till kustbanan 
mellan Göteborg och Borås samt bussar till Göteborg, Landvetter, Mölnlycke Rävlanda 
och Bollebygd. 
 
Skolskjuts 
I Härryda kommun finns riktlinjer som innebär att elever i årkurs 4-5 erbjuds skolskjuts 
om avståndet mellan bostad och skola överstiger tre kilometer och för elever i årskurs 6-
9 om avståndet överstiger fyra kilometer. Särskilda prövningar kan dock göras om det 
råder särskilda omständigheter i enskilda fall.  
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Arkeologi 

En arkeologisk utredning har genomförts av Rio Kultur i Göteborg på uppdrag av 
länsstyrelsen. Utredningen resulterade i lämningar efter agrar verksamhet i form av 
odlingsrösen och stensträngar. Dock kunde det inte påvisas att lämningarna är äldre än 
1850. Rio Göteborg anser därför inte att ytterligare arkeologiska undersökningar är 
motiverade inom området. 
 
Länsstyrelsen har i slutmeddelande angett att de har ur antikvarisk synpunkt inget att 
erinra mot att den berörda marken tas i anspråk för avsett ändamål.  
 
 
Service 

Hindås centrum är beläget cirka 1,2 km nordöst om planområdet. I centrum finns service 
och handel såsom vårdcentral, livsmedelsbutik och den befintliga Hindåsskolan (åk F-5). 
Närmsta förskola finns vid Pulkavägen, cirka 200 meter norr om planområdet. 
 
Förslaget innebär att den offentliga servicen utökas i den sydvästra delen av Hindås med 
en senareskola (årskurs 4-9). 
 
 
Friytor  

Idrott 
Hindås idrottshall och tennishall är belägna cirka 100 meter norr om planområdet. Norr 
om planområdet finns även Fagervallens fotbollsplaner. Tennishallen och Fagervallen är 
enskilt ägda medan idrottshallen är kommunalt ägd. Idrottshallen avses att användas för 
del av skolans verksamhet.  
 
Lek och rekreation 
En ny lekplats har uppförts under 2018 i området mellan Fagervallen och tennishallen. 
Lekplatsen är belägen cirka 100 meter norr om planområdet.  
 
 
Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet angränsar i norr till kommunalt verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggt till Fagervallen och till 
Sportvägen. Kapacitet finns i ledningsnät, reningsverk och vattenverk för att ansluta den 
föreslagna bebyggelsen.  
 
Samtliga fastigheter inom planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och 
det kommunala verksamhetsområdet utökas. Nya ledningar för vatten och spillvatten 
föreslås byggas ut från Sportvägen fram till planområdet och den blivande 
skolbyggnaden.  
 
För att möjliggöra fall på spillvattenledningarna till de föreslagna bostadstomterna längs 
Fagerhultsvägen föreslås nya vatten- och avloppsledningar byggas genom planområdets 
östra och södra del. Rättigheten säkerställs genom ett u-område i plankartan (u1).  
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Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram för den föreslagna exploateringen av Norconsult 
AB, 2018-03-09. Utredningen har tagits fram i linje med Härryda kommuns 
dagvattenpolicy och omfattar förutom planområdet även den nya vägen mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen samt utökning av parkeringsområdet vid idrottshallen. 
 
Dagvattenflödet från området kommer enligt utredningen att öka efter den föreslagna 
exploateringen. Den totala fördröjningsvolymen för att fördröja ett framtida 20-års flöde 
till ett befintlig beräknas till cirka 271 m3, där 159 m3 föreslås fördröjas inom 
kvartersmark och resterande 112 m3 inom allmän plats mark 
 
Nya dagvattenledningar för att avleda dagvatten från bostadstomterna kommer att byggas 
ut i den södra och östra delen av planområdet. Ledningsrätter för dessa säkerställs genom 
så kallade u-områden i plankartan (u1). Ledningarna kommer att mynna i dagvattendiket 
längs den nya vägen. 
 
Fördröjning av dagvattnet ska ske inom kvartersmark. Fördröjningsåtgärder för 
dagvattnet behöver, på grund av de mycket begränsade infiltrationsmöjligheterna, att 
anläggas som täta magasin och ges bräddningsmöjlighet till det allmänna dagvattennätet. 
För skolområdet beräknas volymen dagvatten i kassettmagasin behöva uppgå till cirka 
143 m3 vid en 50 % andel hårdgjord yta och för bostadstomterna är det samlade behovet 
cirka 6 m3 vid en 35% andel hårdgjord yta. 
 
Dagvattenåtgärder utanför planområdet 

Dagvatten från vägområdet föreslås ske i det nya vägområdet med en fördröjning som 
motsvarar det dike som anges i dagvattenutredningen.  
 
Från Fagervallens parkeringsområde föreslås dagvattnet från den nya vägen avledas i 
ledningar söder ut och anslutas till den dagvattenledning som ska byggas genom den södra 
och östra delen av planområdet. 
 
Rening av dagvatten 

I dagvattenutredningen identifieras Mölndalsån som recipient för dagvatten från 
planområdet. Norconsult har i bedömningen av behovet av reningen av dagvattnet från 
planområdet använt Göteborg Stads PM Reningskrav för dagvatten, som klargör vilken 
typ av rening som krävs beroende på den avvattnade yta och vilken recipient som 
dagvattnet leds ut till. I PM:et är Mölndalsån klassad som ”Känslig recipient”. För de 
verksamheter som avses genomföras med denna detaljplan, skola, bostäder, gata och 
parkeringsområdet (utanför planområdet) innebär detta enligt PM:et att en enklare rening 
och fördröjning krävs. 
 
El och tele 
Härryda Energi svarar för elförsörjningen i området. Tvärs genom planområdet i öst-
västlig riktning finns en elledning som försörjer de två intilliggande bostadsfastigheterna 
Hindås 1:281 och 1:191. 
 
Tillkommande bebyggelse föreslås anslutas till Härryda Energis elnät. För att kunna 
ansluta den föreslagna skolan och nya bostäder till elnätet krävs att en ny 
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transformatorstation uppförs i eller i anslutning till planområdet. Föreslagen plats för 
transformatorstationen är mellan den nya vägen och Fagervallen. 
 
Ledningsdragning förutsätts kunna ske i vägområdet för den nya vägen mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen samt genom u-området i den södra delen av 
planområdet. Den befintliga elledningen genom planområdet till Hindås 1:281 och 1:191 
föreslås avvecklas och ersättas med en ny jordledning från Fagerhultsvägen. 
 
Avfall 
Utrymme för kompostering och sortering av sopor ska anordnas för enskilda fastigheter 
eller grupper av fastigheter i anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon, enligt 
kommunens gällande avfallsföreskrifter. Utrymmen ska vara dimensionerade för 
hämtning veckovis och erbjuda god tillgänglighet samt god arbetsmiljö för hämtnings-
personalen. Lämplig lösning redovisas i varje projekt.  
 
Värme 
Uppvärmningen av skolan planeras ske genom bergvärmesystem. Fjärrvärme finns inte 
utbyggt i närområdet. Uppvärmningssystem för respektive bostad är upp till den enskilde 
fastighetsägaren. 
 
 
Markförhållanden 

Geoteknik  
I samband med planarbetet har en geoteknisk utredning utförts av Structor Mark i 
Göteborg AB. Fullständiga resultat redovisas i Teknisk PM/ Geoteknik samt Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag, 2017-10-03, med bilagor. 
 
I den geotekniska utredningen anges att jordlagerföljden generellt utgörs av ett ytligt lager 
mulljord som underlagras av en morän som vilar på fast mark eller berg. Mulljorden har 
en mäktighet på ca 0,3 m. Utförda sonderingar har stannat på mellan 0,8 och 4 m djup i 
moränen. Bergets nivå har inte säkerställts med utförda sonderingar. Moränen 
klassificeras i huvudsak som en siltmorän eller siltig sandig morän vilket innebär 
materialtyp 4 till 5 och tjälfarlighetsklass 3 till 4. Den är således måttligt till mycket 
tjällyftande vilket kan medföra komplikationer för byggnader och ledningar. 
 
Med hänsyn till i området förekommande jordar finns inga förutsättningar för 
stabilitetsbrott, vare sig för befintliga eller planerade förhållanden. 
 
Belastas marken kommer inga större sättningar inträffa då jorden består av en morän som 
huvudsakligen är sandig och siltig samt då jorddjupen är små eller ringa. De mycket små 
sättningar som kan inträffa beaktas som elastiska och utbildas momentant vid belastning. 
 
Grundvatten 

Uppmätta grundvattennivåer i det underliggande lagret av friktionsjord visar på en 
grundvattennivå som ligger runt nivå +155,7 vilket motsvarar ca 0,7 m under markytan, 
vilket även stämmer väl med observerade vattenytor i provtagningshål. 
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Geotekniska rekommendationer 

Stabiliteten för befintliga förhållanden är tillfredställande och inga hinder för planerad 
markanvändning avseende stabilitet bedöms föreligga. Då bergets nivå inte har 
säkerställts med utförda sonderingar föreslås en bestämmelse om att källare inte får finnas 
på tillkommande byggnader (b1). 
 
Jorden innehåller silt och är flytbenägen vilket måste beaktas vid schaktarbeten och 
utformning av permanenta slänter. Permanenta slänter kan anses vara stabila vid en 
släntlutning 1:1,5 eller flackare. Tillfälliga schaktslänter kan utföras brantare eller 
skyddas med presenningar eller ett lager makadam. Permanenta slänter bör skyddas 
genom att besås eller med grovkornig jord. Vid schakt under grundvattenytan, för till 
exempel ledningar, kan en tillfällig grundvattensänkning krävas för att säkerställa att 
lokalstabiliteten är tillräcklig. 
 
Vid vibrerande arbeten, till exempel sprängning, finns risk för vibrationsskador på 
angränsande byggnader. En riskanalys med tillhörande föreskrifter angående tillåtna 
markvibrationer bör därför upprättas. Om befintliga byggnader har skador bör noggranna 
besiktningar, och i vissa fall, vibrationsmätningar utföras inför och under 
vibrationsalstrandearbeten. 
 
Radon 
Enligt Boverkets byggregler BBR får gränsvärden för radon ej överskrida 200 Bq/m3 i 
inomhusluft. I den geotekniska utredningen utförd av Structor Mark i Göteborg AB har 
radonmätningar genomförts som visar på att det är ett lågriskområde för radon.  
 
Byggnader ska normalt utföras med radonskyddad konstruktion så att högsta tillåtna 
radonhalt inte överskrids inne i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska 
bygga. 
  
 
Störningar och risker 

Farligt gods 
Kust- till kustbanan, där transporter av farligt gods förekommer, går genom Hindås.  
Enligt de riskanalyser för järnvägen som Härryda kommun tagit fram och som ligger till 
grund för rekommendationerna i kommunens översiktsplan ÖP 2012 bör bebyggelse 
generellt inte placeras närmare järnvägen än 30 meter och ny bostadsbebyggelse inte 
placeras närmare järnvägen än 80 meter. Då planområdet är beläget cirka 700 meter söder 
om järnvägen gör kommunen bedömningen att ingen särskild riskutredning behöver 
utföras. 
 
Spårspring  
Den nya skolan kommer liksom den nuvarande skolan i Hindås att vara belägen söder om 
Kust- till kustbanan som sträcker sig genom norra delen av Hindås tätort. Större delen av 
Hindås bostadsbestånd är beläget söder om järnvägen och därmed också upptagnings-
området för skolorna.  
 
Risken för ökat spårspring över järnvägen till följd av den aktuella detaljplanen bedöms 
av kommunen som ringa. Bedömningen grundar sig på att det finns begränsat med 
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målpunkter norr om järnvägen.  Befintliga korsningspunkter över järnvägen samman-
faller även med korsningspunkter över Mölndalsån, vilken behöver korsas för att 
bostadsområdena i nordvästra delen av tätorten ska nås. Att korsa järnvägen vid andra 
platser än de befintliga korsningspunkterna ger således inga tids- eller avståndsvinster. 
Vidare finns befintliga gång- och cykelvägar från skolområdet ner till korsningspunkten 
järnvägen/ Dämmevägen.  Bedömningen har varit föremål för samråd med Länsstyrelsen 
och Trafikverket i juni 2018. Länsstyrelsen och Trafikverket delade då kommunens 
bedömning. 
 
Buller 
Riktvärden för nya bostäder 

Riktvärden för planer avseende trafikbuller utomhus för bostäder startade den 2 januari 
2015 eller senare ges i SFS 2015:216. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en 
höjning av riktvärdena för buller från väg- och spårtrafik vid bostäder (SFS 2017:359). 
Det befintliga riktvärdet på 55 dBA höjdes till 60 dBA och riktvärdet för små bostäder 
(upp till 35 m²) höjdes från 60 dBA till 65 dBA. Ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2017 
men avser även planer startade den 2 januari 2015 eller senare. 
 
Kort sammanfattat innebär förordningen följande:  

 Riktvärdet klaras för större bostäder (över 35m2) om dygnsekvivalent nivå vid 
fasad inte överskrider 60 dB(A)  

 För mindre bostäder om högst 35 kvm gäller istället 65 dB(A) dygnsekvivalent 
nivå vid fasad  

 Där dygnsekvivalent nivå vid fasad överskrider riktvärdet ska hälften av 
bostadsrummen nå sida om dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal 
nivå nattetid om 70 dB(A)  

 Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent nivå om 50 dB(A) och 
70 dB(A) maximal nivå. Avsteg finns för maximal ljudnivå.  

 Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" sida kan lösas för hälften av 
bostadsrummen.  

 
Riktvärden för befintliga bostäder 

I Naturvårdsverkets vägledning "Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid 
befintliga bostäder" (ÄNR NV-08465-15) framgår att följande riktvärden för buller bör 
följas för att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder. 
 

 
Bostads fasad 

(Leq24h) 
Bostads uteplats 

(Leq24h) 
Bostads uteplats 

(Lmax) 

Vid väg 
55 dBA ~55dBAII 70 dBAI 

Vid spår 
60 dBA 55 dBA 70 dBAI 

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06-22) 
II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats.) 
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Riktvärden för skolor och förskolor 

I Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 "Riktvärden för buller på skolgård från 
väg- och spårtrafik" redovisas de olika riktvärden som gäller utomhus för skolor och 
förskolor och hur de bör tillämpas.  Naturvårdsverkets definition av skolgård är: "en 
öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, ofta inhägnad av staket eller stängsel, där 
barnen vanligen tillbringar sina raster eller där pedagogisk verksamhet bedrivs". 
Naturvårdsverket utgår från att de delar av skolgården som används för lek, vila eller 
pedagogisk verksamhet bör ha en god ljudmiljö, där är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 
50 dB(A). En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 
dBA. 
 

 Ekvivalent ljudnivå  
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå,  
dagtid (dBA) 

De delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701 

1Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 
nyttjas (exempelvis 07-18). 
 
 
Bullerutredning 

En trafikbullerutredning har tagits fram av COWI AB 2018-10-24. Utredningen visar att 
buller från vägtrafik är dimensionerande för området. Ovan redovisade riktvärden för 
buller klaras vid fasad för alla planerade småhus, och uteplats kan anordnas i anslutning 
till bostäderna, under förutsättning att de anordnas med stöd av denna utredning. Även 
riktvärden för buller vid befintliga bostäder i närområdet av den nya vägen innehålls. 
Utredningen visar också att riktvärden för skolgården innehålls, och skolan kan utformas 
så som föreslagits i nuvarande form. 
 

 
Utdrag ur bullerutredningen; Dygnsekvivalenta ljudnivåer för bostäder. 
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Utdrag ur bullerutredningen; Dygnsekvivalenta ljudnivåer för skolan. 
 

 
Hälsa, säkerhet och störningsskydd 
De föreslagna bostäderna har placerats längs Fagerhultsvägen. Denna placering inom 
planområdet bedöms som mest lämplig för att undvika eventuella störningar från 
befintliga idrottsanläggningar samt trafik. 
 
Översvämning 
I dagvattenutredningen (Norconsult 2017-12-11) föreslås att lägsta golvnivå inte 
understiger 0,5 meter över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i enlighet med 
Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt vatten 2011). Om kvartersmark generellt även 
höjdsätts till en nivå högre än anslutande gatumark, så att gator i området alltid är belägna 
på lägre nivåer kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet 
skulle överskridas vid extrem nederbörd som ett 100-års regn. 
    
Brandförsvar 
Planerade vägar till området ska uppfylla kraven på tillgänglighet för räddningstjänstens 
fordon. Vägarna ska dimensioneras så att de tål belastning av tunga fordon.  
 
Sprinklertank tillåts under skolbyggnader (b2). 
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KONSEKVENSER 
Natur och kultur 

Möjligheten att ta bort eller flytta de grönvita nattviolerna har varit föremål för samråd 
med länsstyrelsen. Länsstyrelsen har meddelat att den grönvita nattviolen bedöms som 
livskraftig enligt Artdatabanken (2015) och att artens gynnsamma bevarandestatus inte 
riskerar att påverkas negativt om exemplaren inom planområdet flyttas eller 
försvinner. 
 

Stenrösena och stensträngarna inom planområdet har undersökts i en arkeologisk 
utredning, se rubrik Arkeologi. För att möjliggöra utbyggnad av den nya vägen mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen samt skolan avses dessa tas bort eller flyttas.  
 
Trafik 

Vägkorsningen Göteborgsvägen/Slalomvägen 
Trafikflödena i korsningspunkten Göteborgsvägen/Slalomvägen har studerats i en trafik-
utredning av Kreera (2018-09-13). Enligt beräkningarna har korsningspunkten kapacitet 
både för dagens trafikflöden samt den prognostiserade ökningen som skolan medför. 
 

Dämmevägen/kust-till kustbanan 
Trafikflödena vid korsningspunkten Dämmevägen/Kust-till kustbanan bedöms inte öka 
till följd av den föreslagna skolan. Bedömningen grundar sig på att den föreslagna skolan, 
liksom den nuvarande, båda är belägna på den södra sidan av järnvägen och att 
vägstrukturen norr om järnvägen inte påbjuder att trafikflödena ändras norr om järnvägen 
till att korsa järnvägen på annan plats. Detta innebär att de barn som bor norr om 
järnvägen idag fortsatt behöver korsa järnvägen få att komma till skolan, befintlig och 
föreslagen samt Rävlandaskolan (från årkurs 5). Förhållanden bedöms därmed bli 
detsamma som dagsläget. 

 
Kartan visar Dämmevägens läge i Hindås samt befintlig och ny skola i Hindås. Röda linjer är befintliga 
gång- och cykelvägar. 

Planområde 
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Miljömål 

Exploateringen är förenlig med de nationella och regionala miljömålen om begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. 
 

Begränsad miljöpåverkan och frisk luft 
Planförslaget bedöms var förenlig med Göteborgsregionens kommunalförbunds struktur-
bild med en samlad utveckling i huvudstråken då det innebär en förtätning inom Hindås 
tätortsområde.  
 

God bebyggd miljö 
Planförslaget bedöms vara förenlig med en god bebyggd miljö då den innebär möjlighet 
att uppföra en skola i nära anslutning till natur och rekreationsområden samt till 
bostadsområden. Detaljplanens bestämmelser säkerställer också att riktlinjen med 15 
kvm/elev vid utemiljöer vid skolan, kommer att uppfyllas. 
 
Avvägningar enligt miljöbalken  

Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra 
allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. Detalj-
planen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 
kapitel 5 överskrids. 
 
Behovsbedömning (undersökning) 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas ”om 
detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark 
och vatten och andra resurser”. 
 

Härryda kommun har i behovsbedömningen (numer undersökning) gjort bedömningen 
att planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-
förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000 eller verksamheter enligt MKB-
förordningens bilaga 1 eller 3. Någon miljöbedömning av planen behöver därför inte 
upprättas av dessa anledningar. Planerad markanvändning innebär ingen konflikt med 
riksintressen eller andra allmänna intressen. 
 

Föreslagen bebyggelse och anslutning till kommunalt vatten och avlopp bedöms inte i sig 
bidra till att påverka kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Trafikökningen 
till och från området bedöms lokalt inte heller medföra att någon av de hittills antagna 
miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 

Härryda kommun har gjort den samlade bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen inte antas innebära en betydande miljöpåverkan. Någon särskild 
miljökonsekvensbeskrivning avses därför inte upprättas.  
 

Behovsbedömningen har varit föremål för samråd med länsstyrelsen 2016-06-02 samt 
2017-05-31. Länsstyrelsen meddelade under samråden att de delar kommunens 
ställningstagande att en detaljplan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. 
 

Kommunen anser därmed att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
 
 
Organisatoriska frågor 

 
Planförfarande  
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Det 
utökade förfarandet bedöms krävas då skolan är av allmänt intresse. Planen bedöms dock 
som förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen (ÖP2012) och 
antas inte innebära en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneprocessens skeden i det utökade förfarandet. Bildkälla Boverket. 
 
 
Tidplan 

Planstart  2:a kvartalet 2017 

Samråd    1:a kvartalet 2018 

Granskning   1:a kvartalet 2019 

Antagande  2:a kvartalet 2019 

 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägande 
Detaljplaneområdet inrymmer fastigheterna Älmhult 1:101 och Hindås 1:124, varav 
Härryda kommun är ägare till Älmhult 1:101.  
 
 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning ska ske för att bilda lämpliga fastigheter för skola och bostäder. 
Fastighetsreglering ska ske mellan fastigheterna Älmhult 1:101 och Hindås 1:124 enligt 
avtal mellan fastighetsägarna. Ansökan görs av kommunen.  
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Fastighetskonsekvenser 
Detaljplanen innebär att området kommer omvandlas från skogsmark till skol- och 
bostadsområde. 
 
Ändrad markanvändning redovisas nedan. 
 

Fastighet Ny användning Nuvarande användning  Ungefärlig area i kvm 

Älmhult 1:101 Skola Skogsmark 12 755 

Älmhult 1:101  Bostad Skogsmark 5 100 

Hindås 1:124   Skola Skogsmark 2 145 
 
 
Gemensamhetsanläggningar 
De nya byggrätterna i detaljplanens södra del ska ansluta till befintlig gemensam-
hetsanläggning (Älmhult GA:1). Ansökan om tillträde för bostadsfastigheterna görs hos 
lantmäteriet. Ansökan görs av kommunen. Förrättningskostnader fördelas enligt 
lantmäteriets beslut. 
 
Ledningsrätt 
Inom planens u-områden ska ledningsrätt upprättas för kommunens rätt att anlägga och 
bibehålla ledningar för vatten och avlopp. Ansökan om upprättande av ledningsrätt görs 
av kommunen. 
 
Intrång i fastighet 
Planen medför inga intrång i fastighet. 
 
 
Tekniska frågor 

Allmänna platser  
Inom detaljplanen finns ingen allmän platsmark. 
 
Gator och trafik 
Som en del i genomförandet av detaljplanen ska Härryda kommun, i enlighet med 
detaljplan P177, bygga ut lokalgata samt del av planlagd parkeringsyta som angränsar till 
detaljplanen. Gatan ska vara från- och tillfart för skolverksamheten. 
 
Kommunen är huvudman för allmän plats i den angränsande detaljplanen P177, varför 
genomförandet av tillfartsvägen till planområdet från Slalomvägen åvilar Härryda 
kommun. Kommunen kommer att bygga ut och äga gatunätet inom allmän platsmark. 
Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av gatorna.  
 
Vatten och avlopp 
Kommunen ansvarar för det kommunala VA-nätet. Nya byggrätter anvisas förbindelse-
punkt för vatten och avlopp vid fastighetsgräns mot gatan. Fastighetsägare ansvarar själva 
för utbyggnad av anslutande VA-ledningar inom fastigheten. 
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Dagvatten 
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt på varje fastighet i enlighet med 
kommunens policy om lokalt omhändertagande av dagvatten. Kommunen ansvarar för 
att dagvatten inom vägområdet omhändertas.  
 
Energi 
Härryda Energi svarar för elförsörjningen i området. Tvärs genom planområdet i öst-
västlig riktning finns en elledning som försörjer de intilliggande bostadsfastigheterna 
Hindås 1:281, 1:283 och 1:191. Den befintliga elledningen genom planområdet ska 
avvecklas och ersättas med en ny anslutning från Fagerhultsvägen. 
 
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till Härryda Energis elnät. Ledningsdragning 
förutsätts kunna ske i vägmarken för den nya vägen mellan Slalomvägen och Fagerhults-
vägen samt från/i Fagerhultsvägen. 
 
Fiber 
Anslutning till fiber kommer att möjliggöras inom detaljplaneområdet. 
 
 
Ekonomiska frågor 

Gatukostnader 
Detaljplanen kommer inte att innehålla några gator. Utbyggnaden av gatan i angränsande 
detaljplan P177 ska bekostas av Härryda kommun. 
 
Anläggningsavgift för vattentjänster 
Anläggningsavgift för vatten och avlopp debiteras enligt vid varje tillfälle gällande VA-
taxa då förbindelsepunkt upprättats och VA-huvudmannen meddelat fastighetsägaren om 
detta. 
 
Anslutningsavgift för el 
För uppgift om kostnad för anslutning till elnätet hänvisas till Härryda Energi AB. 
 
Lantmäterikostnader 
Uppgift om kostnader för lantmäteriförrättning, t ex avstyckning eller fastighetsreglering 
(gränsjustering), kan fås från lantmäteriet. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning. 
 
Kommunens ekonomi 
Kommunens kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt dagvatten-
anläggning för överskottsvatten från tomterna finansieras via anläggningsavgifter för VA. 
 
Kommunens kostnad för planläggning beräknas bli finansierad via planavgift i samband 
med ansökan om bygglov.  
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Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år. Under genomförandetiden har fastighetsägare 
garanterad rätt att få bygga i enlighet med planen. Detaljplanen fortsätter att gälla även 
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 
 
Huvudmannaskap 
Inom detaljplanen finns ingen allmän platsmark. 
 
Planens genomförande åvilar följande ansvariga: 
 
Härryda kommun Dricks-, spill- och dagvatten inom planområdet 

 
Fastighetsägare Kvartersmark 

 
Härryda energi AB Elförsörjning 
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GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 
Under tiden 5 februari till 7 mars 2019 har detaljplanen varit utställd för granskning 
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900). Granskningshandlingar sändes till 
remissinstanser 2019-03-04, och har funnits tillgängliga i kommunhuset, Hindås 
bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 
Information sändes till sakägare 2019-03-01. Annons infördes i Härryda-Posten Partille 
Tidning 2019-01-31 och planhandlingar publicerades på kommunens hemsida 2019-03-
05. Ett öppet hus med möjlighet för sakägare och allmänhet att ställa frågor till 
tjänstemännen som arbetar med detaljplanen anordnades i idrottshallen i Hindås 2019-
02-21. Det öppna huset besöktes av cirka 30 personer.  
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Under granskningstiden har tio yttranden inkommit. Länsstyrelsen, Trafikverket, SGI, 
Polismyndigheten och Räddningstjänsten har inga erinringar på gransknings- 
handlingarna. Västtrafik framhåller att avståndet till befintliga kollektivtrafikhållplatser 
är längre än de riktlinjer som de anser bidrar till hållbart resande och vill därför att det 
ska finnas goda gång- och cykelvägsförbindelser mellan planområdet och hållplatserna. 
Lantmäteriet påpekar att fastighetsgränsernas i planområdets östra del har en relativt låg 
noggrannhet, att fastighetsförteckningen behöver revideras och att det i genomförande-
beskrivningen behöver tydliggöras vem som ansvarar för ansökan om Lantmäteri-
förrättning. Rådet för idéburna organisationer har synpunkter på den kommande 
skolgårdens utformning och påpekar att skolverksamheten inte kommer att ha tillgång 
till bollplanerna vid Fagervallen. 
 
En sakägare (granne) har yttrat sig i granskningen. Fastighetsägarna anser att de 
föreslagna bostadstomterna ska vara cirka 2 000 kvm och att trafiklösningen som 
föreslås innebär en ökad belastning på Fagerhultsvägen. De vill därför att kommunen 
sätter upp bommar alternativt tar över del av Fagerhultsvägen. Dessa synpunkter har 
inte tillgodosetts, då tomternas läge i en av kommunens tätorter kräver en viss täthet för 
att utgöra lämpligt underlag för service, handel, kollektivtrafik etc. samt för att ett 
trafikförslag för försörjning av skolan har arbetats fram som innebär låg risk för en 
sådan ökad trafik på Fagerhultsvägen som motiverar övertagandet av vägen eller 
bommar. Vidare har inte Västtrafiks synpunkt om ett högsta avstånd om 400 meter till 
kollektivtrafikhållplats tillgodoses.  
 
Vidare har en boende i Hindås skickat in en synpunkter om trafikförslaget, utform-
ningen av skolgården samt Fagervallen. 
 
Till följd av granskningen kommer endast några redaktionella ändringar att göras till 
planhandlingarna. Antagandehandlingarna överensstämmer därmed med gransknings-
handlingarna. 
 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken kap 3. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kap 5 överträds. 
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YTTRANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH 
ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

 Mellankommunal samordning blir olämplig. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion 

 
Motiv för bedömningen 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en skola och småhusbebyggelse som kompletterar 
den befintliga bebyggelsen. I samrådet efterfrågade vi hur trafikbullerförordningen 
kunde uppfyllas för bostadshusen och vilka bullernivåer som skolgården förväntades få. 
Vi efterfrågade även den trafikalstring som planen gav upphov till och påverkan på 
plankorsningen Kust- till kustbanan, med avseende på trafiksäkerhetsfrågor. 
Nu i granskningshandlingarna har ni visat att bostadshusen klarar trafikbuller-
förordningen. Ni visar också att riktvärden för skolgården innehålls. 
 
Vidare har ni tagit fram en trafikutredning som visar på att trafikflödena i korsningen 
Göteborgsvägen/Slalomvägen klarar den beräknade ökningen av trafik som skolan 
medför. Ni visar också att trafikflödena i korsningen Dämmevägen/Kust- till kustbanan 
inte ökar till följd av den föreslagna skolan. Något ökat spårspring i någon större 
omfattning förväntas då inte heller. 
 
Länsstyrelsen har därmed inga kvarstående synpunkter på detaljplaneförslaget. 
 

Lantmäteriet 
Yttrande daterat 2019-03-04 
 
Lantmäteriet vill att plankartan ske redovisa skala för utskrift på plankarta. 
 
Lantmäteriet påpekar att fastighetsgränserna mot Hindås 1:123 och 1:281 har en relativt 
låg noggrannhet och att risk finns att antingen en del av kvartersmarken ligger på 
grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till 
fastighetsgränsen. Lantmäteriet anser att en gränsutvisning för att finna befintliga 
gränsmarkeringar görs snarast, så att en eventuell fastighetsbestämning för att bestämma 
gränsen läge därefter kan utföras, om så krävs. Efter gränsens läge är klarlagd kan 
därefter en eventuell anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 
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 I genomförandebeskrivningen anges under rubrikerna ”Ekonomiska frågor-
>Lantmäterikostnader” och ”Fastighetsrättsliga frågor- >Ledningsrätt” att kommunen 
ska ansöka om lantmäteriförrättning respektive ledningsrätt. Under tidigare rubrik 
”Fastighetsrättsliga frågor->Gemensamhetsanläggning” står däremot att ansökan ska 
göras av berörda fastighetsägare. Ansvarsfördelningen blir således oklar och bör 
förtydligas.  
 
I fastighetsförteckningen anges Hindås 1:123 som fastighet som ligger inom plan-
området. Vad Lantmäteriet kan se omfattas Hindås 1:123 inte av planen.  
 
 
Kommentar: Plankartan kompletteras redaktionellt med utskriftsformat. 
 
Kommunen noterar gränsernas noggrannhet och konsekvenserna av eventuella 
avvikelser.  
 
Genomförandebeskrivningen revideras så att det framgår att kommunen ansvarar för 
att ansöka om lantmäteriförrättning för avstyckning av fastigheter, ledningsrätt och 
anslutning till gemensamhetsanläggning.  
 
Fastighetsförteckningen justeras så att Hindås 1:123 redovisas utanför planområdet. 
 
 

NÄMNDER, FÖRENINGAR OCH BOLAG 
 

Rådet för idéburna organisationer 
Daterat 2019-03-04 
 
Rådet har synpunkter på utformningen av skolgården, och bifogar en arbetsskiss som 
kommunen arbetar med parallellt med detaljplanen. Vidare anges att skolverksamheten 
inte har tillgång till fotbollsplanerna under skoltid, eftersom planerna ägs och förvaltas 
av IFK Hindås. 
 
Kommentar: Utformningen av skolgården regleras inte i detaljplanen. Synpunkterna 
vidarebefordras dock till Utbildning och Fastighet. Likaså vidarebefordras 
informationen om fotbollsplanerna till den kommande verksamhetsutövaren. 

 

Västtrafik 
Yttrande daterat 2019-03-04 
 
Enligt Västtrafik medför lokaliseringen av skolan och bostäderna inte närhet till allmän 
kollektivtrafik i befintlig kollektivtrafikstruktur då de är belägna på ett avstånd på 800 
meter till närmsta busshållplats respektive 1 200 meter till tågstation. Västtrafik 
förespråkar cirka 400 meter till busstrafik och något längre till tåg för att kollektiv-
trafiken ska vara ett attraktivt val av färdmedel.  
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Västtrafik anser även att det finns en risk att hållbara resor inte blir ett enkelt och 
attraktivt alternativ för de boende eller de som arbetar/studerar på skolan och vill därför 
att gång‐och cykelstråk utformas så att det upplevs enkelt och tryggt att ta sig mellan 
planområdet och kollektivtrafiken, samt inom orten för de som bor och arbetar/studerar 
i Hindås. 
 
Kommentar: Vid kommunens initiala lokaliseringsprövning för skolan har kommunen 
valt att prioritera möjliga platser nära Hindås idrottshall för samordning av 
kommunens lokaler.  
 
Gång- och cykelvägar finns idag utbyggda från idrottshallen till busshållplatsen vid 
Göteborgsvägen samt till Hindås station. Vidare kommer gång- och cykelväg att byggas 
ut den sista sträckan fram till den nya skolan i samband med vägbyggnationen mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen. Kommunen anser därmed att det finns goda 
förutsättningar att ta sig mellan planområdet och kollektivtrafiken även om avståndet 
överstiger 400 meter. 
 
 

REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN 
 

Polismyndigheten 
Yttrande daterat 2019-02-20 
 
Ingen erinran. 
 

Räddningstjänsten 
Yttrande daterat 2019-02-11 
 
Ingen erinran. 
 

Statens Geotekniska institut (SGI) 
Yttrande daterat 2019-02-11 
Ingen erinran. 
 

Trafikverket 
Yttrande daterat 2019-02-26 
 
Trafikverket anser att kommunen har besvarat synpunkterna från samrådet och har 
därmed inget ytterligare att erinra. 
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
 

Stenbacka 1:4 
Fastighetsägarna anser inte att några av deras synpunkter sedan samrådet har tillgodo-
setts. En synpunkt som kvarstår är att bostadstomterna är större än vad fastighetsägarna 
önskar, eftersom de anser att de blir betydlig mindre än befintliga fastigheter längs 
Fagerhultsvägen. Fastighetsägarna hänvisar inriktning för området i Program för 
sydvästra Hindås (2007) och anser inte att ÖP2012 ska vara vägledande i detta fall. De 
anser heller inte att tomterna kan vara av samma storlek som i området norr om 
Fagervallen eftersom det området ha en helt annan karaktär och är avskilt idrotts- och 
det kommande skolområdet. Fastighetsägarna vill att de föreslagna bostadstomterna ska 
vara i närheten av storleken 2 000 kvm. 
 
Fastighetsägarna emotsätter sig även tillfartsvägen från Slalomvägen som ska ansluta 
till Fagerhultsvägen, som är belägen i gällande detaljplan P117. Fastighetsägarna anser 
att de var sakägare när den planen togs fram, men att de inte hörts. De hittar inte heller 
detaljplanen på kommunens hemsida. Fastighetsägarna önskar få tillskickat handlingar 
som visar på den dialog som skett med dem i detaljplan P117. 
 
Fastighetsägarna anser att belastningen på Fagerhultsvägen kommer att öka om det inte 
finns något som hindrar genomfartstrafik för hämtning och lämning av elever. 
Trafikökningen kommer att leda till en miljömässig olägenhet i närmiljön och ökat 
slitage på vägen (gemensamhetsanläggningen). Fastighetsägarna vill att den nya vägen 
endast ansluts till Fagerhultsvägen genom gång- och cykelväg och/eller bom som 
hindrar övrig trafik till Fagerhultsvägen alternativt att kommunen övertar väghållar-
ansvaret på Fagerhultsägen i sträckan mellan Fagervallen och Slalomvägen, på båda 
sidor om skolområdet. 
 
Kommentar: Kommunen vidhåller ställningstagandet från samråd och ÖP2012 att det 
inom tätortsområdena ska förtätas och att storleken på bostadstomterna är lämpliga, 
utifrån dess läge i en av kommunens tätorter samt efterföljande möjligheter vad det 
gäller underlag för service, handel, kollektivtrafik etc. 
 
Fastighetsägarna har efter granskningen fått handlingar från planprocessen för 
detaljplan P117 tillskickade som visar att de var sakägare vid upprättandet av planen 
med vägen som ska byggas. De har även upplysts om att gällande detaljplaner kan 
hittas genom att söka i kartan på kommunens hemsida 
https://www.harryda.se/byggaboochmiljo/planarbete.4.124fd5f4139f22e498f800010695
.html. 
 
Den nya vägen som ska byggas mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen ligger inom 
en redan gällande detaljplan, vägens utformning och placering har således redan 
lämplighetsprövats och beslutet vunnit laga kraft. Frågor som rör en mer detaljerad 
utformning av vägen eller trafikföring i området ligger utanför ramen för detaljplanen 
för den aktuella detaljplanen. 
 
Kommunen har mellan samråd och granskning arbetat fram en trafiklösning för skolan 
som innebär att hämta/lämna zonen flyttas till området utanför idrottshallen. Detta 
innebär att den fysiska utformningen kommer att styra trafiken som kommer för att 
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lämna av elever så att den uppmuntras att inte välja Fagerhultsvägen. Vidare finns 
också möjlighet att påverka trafikflöden genom skyltning och olika typer av 
trafikhinder. Detta sker dock inte inom ramen för en detaljplan. 
 
Kommunen menar också att om den nya vägen inte ansluts till Fagerhultsvägen kan 
trafiken på Fagerhultsvägen, i sträckan mellan Fagervallen och Slalomvägen, att bli 
högre än om den inte ansluts eftersom all trafik till och från sydvästra Hindås i så fall 
behöver köra via korsningen Fagerhultsvägen/Slalomvägen. Kommunen vill även 
framhålla att det är en senareskola som ska byggas och att elever i senare klasser i 
större sträckning tar sig själva till och från skolan. 
 
Kommunen är medlem i vägföreningen för Fagerhultsvägen. Kommunen kommer inte 
att överta väghållaransvaret för Fagerhultsvägen i sträckan Fagervallen-Slalomvägen 
då den förväntande ökade trafiken på vägen inte motiverar ett övertagande. 
 
 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 

Boende på Älmhultsvägen 4B  
Daterat 2019-03-03 
 
Den nya skolan ses som ett välkommet nybygge. Den boende anser dock att den nya 
vägen inte ska byggas ut hela sträckan mellan Sportvägen och Fagerhultsvägen av 
trafiksäkerhetsskäl för eleverna. Han föreslår istället att vägen stängs av vid 
leveransinfarten till skolan och en vändzon tillskapas vid parkeringsområdet vid 
idrottshallen. 
 
Kommentar: Trafikförsörjningen av skolan har sedan samrådet reviderats så att 
vändmöjligheten för föräldrar som lämnar barn vid skolan och skolskutsbussar kommer 
att ske vid idrottshallen. Trafiklösningen innebär att fordonen bedöms med största 
sannolikhet inte passera det ställe där elever går över den nya vägen. Kommunen gör 
därför bedömningen att trafiklösningen i detaljplanen utgör ett trafiksäkert förslag. 
Vidare finns möjlighet att utanför ramen arbeta med ytterligare trafikhöjande åtgärder 
som hastighetsbegränsningar och trafikhinder. 
 
Den nya vägen som avses byggas ut mellan Slalomvägen och Sportvägen har vidare 
stöd i gällande detaljplan.  
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SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA 
SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
 
Myndighet/Fastighet Skede Synpunkt 

Stenbacka 1:4 Samråd Fastighetsägarna anser att minsta storlek på de 
föreslagna nya bostadstomterna ska vara 1 700 
kvm eller mer. 

Stenbacka 1:4 Granskning Fastighetsägarna anser att bostadstomterna är för 
små och vill att de ska vara cirka 2 000 kvm. 

Vill att kommunen tar över väghållaransvaret för 
del av Fagerhultsvägen. 

Västtrafik Granskning Skolan kommer att vara belägen längre än 400 
meter från kollektivtrafikhållplats, vilket innebär 
risk för att kollektivtrafiken inte blir ett attraktivt 
färdmedel. 

 
 
 
 
Mölnlycke i mars 2019 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan och bygglov 

 
 
 
Peter Wallentin   Maria Lejdebro 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 
Under tiden 13 mars till 9 april 2018 har detaljplanen varit föremål för samråd enligt 5 
kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Samrådshandlingar sändes till 
remissinstanser 2018-03-12 samt till Härryda Energi AB 2018-03-26, och har funnits 
tillgängliga i kommunhuset, Hindås bibliotek samt på kommunens hemsida. 
Information sändes till sakägare 2018-03-12. Annons infördes i Härryda-Posten 2018-
03-07. Ett öppet hus med möjlighet för sakägare och allmänhet att ställa frågor till 
tjänstemännen som arbetar med detaljplanen anordnades i idrottshallen i Hindås 2018-
03-22. Det öppna huset besöktes av cirka 30 personer. Hindås kommunalförening 
begärde förlängd svarstid, vilket beviljades till den 25 april. 
 
 
 

SAMMANSTÄLLNING 
Under samrådstiden har 17 yttranden inkommit till kommunen. I denna samråds-
redogörelse redovisas Länsstyrelsens yttrande i dess helhet. Övriga yttranden är 
sammanfattade. 
 
Länsstyrelsen kan komma att pröva detaljplanen om den antas om inte planhandlingarna 
kompletteras i frågor om trafiksäkerhet och trafikbuller. Länsstyrelsen vill även att 
kommunen redovisar resonemang kring friytor för elever. Trafikverket anser att 
kommunen behöver redovisa upptagningsområdet för skolan, så att en bedömning kan 
göras avseende risken för spårspring över järnvägen. Trafikverket anser även att 
kommunen behöver se över trafikförhållandena i plankorsningen Dämmevägen/ 
järnvägen.  
 
Sex fastighetsägare, som bedöms som sakägare, har haft erinringar på samrådsförslaget. 
Sammanfattningsvis vill de ha ett högre plank mot skolan längs fastighetsgränsen i öster 
och att den gångväg genom skolområdet som finns med i illustrationskartan tas bort. 
Fastighetsägarna vill även att utformningen av den nya vägen inte ska möjliggöra 
rundkörning via Fagerhultsvägen. Synpunkter framförs även om att skolområdet bör 
utgöra en större del av planområdet och bostäderna utgå alternativt anpassas i storlek 
efter befintlig bebyggelse längs Fagerhultsvägen.  
 
Kommunen bedömer inte att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan, därför 
kommer ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning tas fram. I samrådsyttrandet från 
Länsstyrelsen framkommer att de delar kommunens bedömning.   
 
Inför granskningen görs bedömningen att endast en sakägare inte fått sin synpunkt 
tillgodosedd. Sakägaren anser att den minsta tillåtna tomtstorleken för bostadstomter 
ska vara minst 1 700 kvm (plankartan anger 850 kvm).  
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LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, Västra Götalands län 

Yttrande daterat 2018-04-09 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en skola och 
småhusbebyggelse. Skolan beräknas rymma 450 elever och det finns möjlighet att 
bygga ut så att ytterligare 225 elever kan rymmas. Parkeringar kommer att samutnyttjas 
med idrottshallen. Småhusbebyggelsen kompletterar den befintliga bebyggelsen längs 
vägen. Länsstyrelsen ser positivt på planen men anser att frågor om buller och 
trafiksäkerhet behöver hanteras ytterligare enligt nedan. Synpunkter på sådant som kan 
aktualisera prövning Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 
kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion/ måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 
plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna. 
 
Hälsa och säkerhet 

Det behövs redovisning av bullernivåer för skolgården med utgångspunkt från 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar från väg och spårtrafik. Se 
följande dokument: http://naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/vagledning/ 
buller/buller-skolgard/vagledning-riktvarden-bullerskolgard-2017-08-28.pdf 
 
Ni behöver även redovisa trafikbullernivåer för de tillkommande bostadshusen längs 
Fagerhultsvägen. Bullernivåerna behöver uppfylla förordning (2015:216) om trafik-
buller vid bostadsbyggnader. 
 
Trafiksäkerhet 

Då skolans upptagningsområde och förväntad trafikalstring är oklar behöver ni beskriva 
påverkan på plankorsningen Kust-till kustbanan och Dämmevägen. Osäkerheter kring 
upptagningsområdet gör det svårt att avgöra om skolans placering kan leda till ökat 
spårspring och därmed kräva stängsling längs sträckan. Ni behöver därför redovisa 
skolans upptagningsområde, förväntad trafikalstring och påverkan på plankorsningen 
Kust- till kustbanan och Dämmevägen samt om ni bedömer att skolans 
placering/upptagningsområde kan leda till ökat spårspring på Kust- till kustbanan. 
 
 
 
 

Page 111 of 168



5 (15) 
 
 

Trafikverket har fått synpunkter på svårigheter att köra ut från Slalomvägen 
till väg 554. Ni behöver därför även beskriva hur den korsningen påverkas av skolans 
etablering. 
 
Råd enligt PBL och MB 

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge 
råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det 
behövs från allmän synpunkt. 
 
Skolgården 

Ni bör redovisa ytterligare hur skolgårdens storlek uppfyller målen i Boverkets 
allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor 
eller liknande verksamhet, se följande dokument.  
https://rinfo.boverket.se/FRI/PDF/BFS2015-1-FRI-1.pdf. 
Ni anger på sidan 11 i planbeskrivningen att ni bedömer att ytan är tillräcklig, vi anser 
att ni behöver utveckla resonemanget kring detta. 
 
Geoteknik 

En geoteknisk utredning har tagits fram. I den görs bedömningen att stabiliteten är 
tillfredsställande för befintliga förhållanden och man gör också bedömningen att det inte 
föreligger några hinder för planerad markanvändning med avseende på stabilitet. 
Länsstyrelsen delar bedömningen. 
 
Dagvatten 

Länsstyrelsen ser positivt på att en dagvattenutredning tagits fram inom planarbetet. 
Utredningen föreslår delvis öppna diken, regnrabatter och underjordiska kassettmagasin 
eller stenkistor för fördröjning. 
 
Förhållande till ÖP 

Planområdet är beläget inom det område som i ÖP2012 är utpekat som utbyggnads-
område på kort sikt för bostäder. Ni gör bedömningen att detaljplanen är förenlig med 
gällande översiktsplan. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning. 
 
Koppling till miljömålen 

Ni har gjort bedömningen att planen är förenlig med de nationella och regionala 
miljömålen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. 
Länsstyrelsen ser gärna ett utvecklat resonemang kring planens förhållande till 
miljömålen i planhandlingarna. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 

KML 
Frågor rörande arkeologi har stämts av i samband med plansamråd 2018-02-23. 
 

Grönvit nattviol 
Länsstyrelsen har fattat beslut om att förbuden i artskyddsförordningen inte aktualiseras 
vid flytt eller om den försvinner från platsen med anledning av detaljplanen, lst dnr 522-
39418-2017. 
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Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.  
Länsstyrelsen har 2016-06-02-och 2017-05-31 meddelat att vi delar kommunens 
bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Kommentar: En trafikbullerutredning har tagits fram av COWI AB, 2018-10-24. 
Utredningen visar att gällande riktlinjer för buller uppfylls för både bostäder och skola 
med den föreslagna exploateringen. Se vidare i planbeskrivningen kapitel Störningar 
och risker/Buller. 
 
Planbeskrivningen har kompletteras med det planerade upptagningsområdet för skolan. 
 
Ett Trafik-PM har tagits fram av Kreera AB 2018-09-13 som visar på det förändrade 
trafikflödet till följd av den föreslagna exploateringen samt hur korsningspunkten 
mellan Slalomvägen och väg 554 påverkas av detaljplanen. PM:et visar att 
korsningspunkten har god kapacitet idag och även vid en utbyggnad enligt den 
föreslagna detaljplanen. Planhandlingarna har även kompletterats med en bedömning 
av påverkan på plankorsningen med Kust- till kustbanan och Dämmevägen, se kapitel 
Gator och trafik i planbeskrivningen.  
 
Kommunen har tagit fram resonemang och bedömningar kring risken för spårspring. 
Resonemangen och bedömningarna har stämts av med Trafikverket och Länsstyrelsen i 
juni 2018. Bedömningen från deltagarna då vara att risken för spårspring bedöms som 
ringa. Se planbeskrivningen, kapitel Konsekvenser/spårspring. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang och bedömning av uteyta för 
elever, se kapitel Föreslagen bebyggelse/skola. 
 
Planbeskrivningen har kompletteras med utökats resonemang kring miljömålen 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. 
 
 

Lantmäteriet 

Yttrande daterat 2018-04-09 

Lantmäteriet påpekar att det i teckenförklaringen till grundkartan saknas förklaring till 
den linje som korsar planområdet. Lantmäteriet påpekar även att u-område ska 
omgärdas av administrativa gränser i kombination med antingen en egenskap eller 
användning. 
 
Lantmäteriet anser att om diket som sträcker sig längs Fagervallen och norr om 
idrottshallen omfattas av strandskydd så ska en bestämmelse införas om planen innebär 
att dispenspliktiga åtgärder ska utföras med stöd av detaljplanen. 
 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med information om hur värmeförsörjning av 
planområdet avses ske. 
 
Lantmäteriet anser att ansökan om tillträde till gemensamhetsanläggningen Älmhult g:a 
1 ska ske i samband med avstyckning, och inte vid ett senare tillfälle så som anges i 
planbeskrivningen. 
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Kommentar: Linjen som korsar planområdet är en luftledning. Grundkartan 
kompletteras med luftledningen i teckenförklaringen till granskningen.  
 
Plankartan revideras med administrativa gränslinjer enligt Lantmäteriets påpekande. 
 
Diket längs Fagervallen och norr om idrottshallen ingår inte i den aktuella detaljplanen 
utan omfattas av gällande detaljplan för del av Älmhult 1:101 m.fl., Fagervallens 
idrottspark och bostäder längs med Slalomvägens förlängning. Bestämmelser avseende 
strandskydd är därför inte aktuellt. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information om värmeförsörjning. 
 
Kommunens avsikt är att sälja ett flertal av de föreslagna bostadsfastigheterna genom 
den kommunala tomtkön. Eftersom det inte är känt när tillträde till fastigheterna 
kommer att ske anser kommunen att det är lämpligare att låta de blivande fastighets-
ägarna ansöka om tillträde vid det tillfälle som krävs för respektive fastighet.  
 
 

Trafikverket 

Yttrande daterat 2018-04-04 

Trafikverket vill att skolans förväntade upptagningsområde redovisas i planhand-
lingarna samt att kommunen gör en bedömning av det transportbehov som etableringen 
förväntas ge upphov. Trafikverket anser även att planhandlingarna behöver 
kompletteras med en beskrivning av hur skolans etablering påverkar korsningspunkten 
Slalomvägen/väg 554. 
 
Beroende på upptagningsområde och förväntad trafikalstring behöver påverkan på 
plankorsningen med Kust- till kustbanan och Dämmevägen beskrivas.  
Trafikverket vill även upplysa kommunen om att verket har fått synpunkter på 
svårigheter att köra ut från Slalomvägen ut på väg 554.  
 
Trafikverket anser att etableringen av den föreslagna skolan medför ökade behov för 
oskyddade trafikanter att röra sig till/från skola till centrum och bostad och att skolans 
upptagningsområde kan leda till ökat spårspring över Kust- till kustbanan. Risken för 
spårspring behöver behandlas i planhandlingarna. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletteras med det planerade upptagnings-
området för skolan. 
 
Ett Trafik-PM har tagits fram av Kreera AB 2018-09-13 som visar på det förändrade 
trafikflödet till följd av den föreslagna exploateringen samt hur korsningspunkten 
mellan Slalomvägen och väg 554 påverkas av detaljplanen. PM:et visar att 
korsningspunkten har god kapacitet idag och även vid en utbyggnad enligt den 
föreslagna detaljplanen. Planhandlingarna har även kompletterats med en bedömning 
av påverkan på plankorsningen med Kust- till kustbanan och Dämmevägen, se kapitel 
Gator och trafik i planbeskrivningen.  
 
Kommunen har tagit fram resonemang och bedömningar kring risken för spårspring. 
Resonemangen och bedömningarna har stämts av med Trafikverket och Länsstyrelsen i 
juni 2018. Bedömningen från deltagarna då vara att risken för spårspring bedöms som 
ringa. Se planbeskrivningen, kapitel Konsekvenser/spårspring. 
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NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG, M.FL.   

Härryda Energi AB 

Yttrande daterat 2018-03-27 

Härryda Energi har elledningar inom planområdet med serviser till angränsande 
fastigheter. För att kunna ansluta den föreslagna bebyggelsen inom planområdet 
behöver en ny transformatorstation att anläggas, helst inom rimligt avstånd från skolan 
där belastningsuttaget antas bli som störst. 
 
Nedläggningar av befintliga och nya elkablar kommer att ske när exploatering påbörjas. 
Härryda Energi vill ha tillgång till bygghandlingar i god tid före exploateringen. 
 
Kommentar: I samråd med Härryda Energi har en plats för en ny transformatorstation 
identifierats norr om den nya vägen, se illustrationskartan. Plankartan ger även 
möjlighet att anlägga en transformatorstation finns inom skolområdet. Härryda Energi 
ska kontaktas i god tid innan exploatering för samordning av ledningsdragning. 
 
 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Yttrande daterat 2018-04-09 

Rådet anser att gång- cykel och mopedbana mellan Hindås centrum och skolan bör 
separeras med tydlig markering och att gångbanor bör utföras med jämn beläggning, det 
vill säga ej gatsten. 
 
Rådet anser även att vägkorsningar, övergångar, bör utformas i plan utan nivåskillnad 
och kantstenar och att erforderligt antal handikapparkeringsplatser måste anläggas. 
 
Kommentar: Rådets synpunkter kan inte regleras i en detaljplan, utan kommer att 
hanteras vid projektering och bygglov. Synpunkterna noteras dock och vidarebefordras 
till projekteringsansvariga. 
 
 

Hindås kommunalförening (hur många medlemmar sakägare?) 

Skrivelse inkommen 2018-04-23 

Föreningen är positiva till att en ny skola ska byggas i Hindås då det anses blir ett bra 
alternativ för de som bor i Hindås och närliggande orter. Föreningen ser också positivt 
på att det finns utrymme för skolan att växa. 
 
Föreningen anser dock att skoltomten kan vara för liten för skolans verksamhet och att 
det är mer lämpligt att använda hela planområdet för skolans verksamhet och därmed ta 
bort de föreslagna bostadstomterna. 
 
Föreningen föreslår att skoltomten markeras med prickmark (mark som inte får 
bebyggas) för att säkerställa att friytor bibehålls och så att en utbyggnad kräver en 
ändring av detaljplanen. 
 
Föreningen vill att kommunen redovisar hur elever ska röra sig mellan busshållplatsen 
vid Göteborgsvägen och den nya skolan.  
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Kommentar: Kommunen gör bedömningen att tillräcklig yta kommer att finnas för både 
skolans ytbehov och för de föreslagna bostadstomterna. Bedömningen görs med 
underlag av prognostiserat elev- och lokalbehov för skolan samt en byggrätt i 
detaljplanen som medger en utökning av skolan på lång sikt med cirka 1/3 efter det att 
nuvarande behov byggts ut. Ytbehovet för skolgård bedöms också uppfyllt. För 
bedömning se kapitel Föreslagen bebyggelse/Skola i planbeskrivningen. 
 
Kommunen gör bedömningen att det inte är lämpligt att förlägga så kallad prickmark 
på den yta som inte ska upptas för skolbyggnaden av flera anledningar. En av de 
främsta anledningarna är att det är en omfattade och tidskrävande process för att ta 
fram en detaljplan. Av denna anledning vill kommunen utforma planer som kan fungera 
över en längre tidsperiod utan att ändras eller upphävas när behoven ändras. En annan 
anledning är att detaljplaner enligt plan- och bygglagen inte får göras mer detaljerade 
än vad som krävs. Kommunen gör bedömningen att planbestämmelsen om 
exploateringsgraden är tillräcklig för att säkerställa tillräckliga friytor för skolans 
verksamhet.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med karta över befintligt gång- och cykelvägnät samt 
kollektivtrafikshållplatser i Hindås till granskningen. 
 
 
 

REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN  

Statens geotekniska institut (SGI) 

Yttrande daterat 2018-04-05 

SGI gör på lämnat underlag bedömningen att de från geoteknisk synpunkt inte har några 
invändningar mot planförslaget.  
 
 

Skanova 

Yttrande daterat 2018-03-15 

Ingen erinran. 
 
Upplyser om att det finns en luftledning söder om området. Om den kommer i konflikt 
med föreslaget plan vill Skanova bli kontaktade. 
 
 

Vattenfall Eldistribution 

Yttrande daterat 2018-03-21 

Ingen erinran. Vattenfall är inte koncessionsägare inom området. 
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REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT YTTRANDEN  
Av de remissinstanser som samrådshandlingarna skickades till har inga synpunkter 
inkommit till kommunen från: 

 Naturskyddsföreningen i Härryda kommun 

 Räddningstjänsten i Storgöteborg 
 
 
 

SAKÄGARE 

Hindås 1:191 

Skrivelse inkommen 2018-04-06 

Fastighetsägarna vill ha en garanti för att deras brunn inte kommer att sina, att 
kvaliteten på vattnet inte ändras eller tillflödet blir sämre. De vill även att den 
illustrerade gångbanan dras från Fagerhultsvägen rakt ner mot den illustrerade 
hämta/lämnazonen. 
 
Fastighetsägarna vill även att bullerplanket mot deras fastighet blir minst tre meter högt 
för att ge bättre bullerdämpning samt avskildhet från skolan. 
 

Kommentar: Innan arbete påbörjas i området kommer kommunen att genomföra 
besiktningar av fastigheter som kan påverkas av byggnationen. Om en fastighet skulle 
påverkas kommer en sådan situation utvärderas vid tillfället.  
 
Gångbanan tas bort ur illustrationen. I plankartan ändras användningsbestämmelsen 
närmst Hindås 1:281 till kvartersmark för bostäder istället för skola, dock fortsatt 
innehållandes u-områdesbestämmelse för allmänna underjordiska ledningar. 
 
Plankartan revideras för att tillåta staket eller plank upp till 3,0 meter längs 
fastighetsgränsen mot Hindås 1:281 och Hindås 1:191 samt del av 1:283. Planket avses 
uppföras Längs fastighetsgränsen mot Hindås 1:281 och 1:191. Av plantekniska skäl 
har bestämmelsen ändrats från m1 till f5.  
 

Hindås 1:281  

Skrivelse inkommen 2018-04-08 

Fastighetsägarna anser att den angivna maximala krönhöjden på 2,0 meter för staket och 
plank i planbestämmelsen m1 inte är tillräckligt för att det ska fungera som ett 
bullerskydd mot deras fastighet eftersom deras hus är högre beläget än marknivån där 
staketet/planket kan placeras. 
 
Fastighetsägarna vill inte att en gång- och cykelväg anläggs genom skolområdet väster 
om fastigheten, så som illustreras i illustrationskartan. Om en gång- och cykelväg 
anläggs önskar de att den dras rakt norr ut mot Sportvägen. 
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Fastighetsägarna ser en trafikökning på Fagerhultsvägen västerut sedan Slalomvägens 
tillkomst. De önskar att kommunen begränsar trafikströmmen och vidtar sådana 
åtgärder som krävs för att trafik till skolan inte ska passera förbi deras fastighet. 
 
Kommentar: För svar om höjden på staket och plank se kommentar till Hindås 1:191. 
 
För svar om gångvägen se kommentar till Hindås 1:191. 
 
Syftet med den nya vägen mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen enligt gällande 
detaljplan är att möjliggöra en avlastning för del av Fagerhultsvägen. Att bygga den 
nya vägen är således i linje med fastighetsägarnas vilja. Till granskningen har 
trafikförsörjningsförslaget för skolan arbetats om. Hämta/lämna/skolskjutszonen har 
flyttats till parkeringsområdet utanför idrottshallen, norr om planområdet, för att 
minimera risken för rundkörning på Fagerhultsvägen. Den enda trafiken till skolan som 
är kvar inom skolområdet är lastning som avses placeras i den norra delen samt 
handikapparkeringar som av lagkrav behöver vara belägna inom 25 meter från entréer. 
Kommunen gör bedömningen att den omarbetade trafiklösningen kommer att reducera 
risken för att trafik till skolan passerar Hindås 1:281. 
 
 

Hindås 1:283  

Skrivelse inkommen 2018-04-08 

Fastighetsägaren önskar en tydlig gräns mellan skolområdet och fastigheterna Hindås 
1:283, 1:281 samt 1:191. Om en gångväg anläggs längs fastighetsgränsen anses ett 
staket på två meter som för lågt och fastighetsägaren önskar att det blir minst 3 meter.  
 
Kommentar: Gångvägen i illustrationskartan är borttagen.  
 
För svar om höjden på staket och plank se kommentar till Hindås 1:191. Stängsel avses 
uppföras som en tydlig gräns mot Hindås 1:283.  
 
 

Mölndals Kvarnby 

Skrivelse inkommen 2018-03-20 

Ingen erinran. 
 
 

Stenbacka 1:4 

Skrivelse inkommen 2018-04-08 

Fastighetsägarna anser att bostadsbebyggelsen som föreslås i den södra delen av 
planområdet inte passar in i omgivningen och hänvisar till riktlinjer för bebyggelse i 
programmet för sydvästra Hindås från 2007. Helst ser fastighetsägarna att marken för de 
föreslagna bostäderna används som skolgård. Fastighetsägarna anser annars att de 
föreslagna tomterna minst bör vara det dubbla mot det i detaljplanen föreslagna 850 
kvm eftersom tomtstorlekarna anses avvika från övrig bebyggelse längs med 
Fagerhultsvägen.  
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Fastighetsägarna motsätter sig den anslutande och förlängda tillfartsvägen till 
skolområdet eftersom den anses öka belastningen avsevärt på Fagerhultsvägen då det 
inte finns något som hindrar genomfartstrafik/rundkörning vid hämtning/lämning av 
elever. Vidare anses vägen bidra till en miljömässig olägenhet liksom ökade kostnader 
för medlemmarna i vägföreningen. Fastighetsägarna förespråkar att den nya vägen 
endast ansluter till Fagerhultsvägen med en gång- och cykelväg och/eller att en bom 
sätts upp. Ett annat alternativ är att kommunen tar över väghållaransvaret för 
Fagerhultsvägen från anslutningspunkten till den nya vägen i väster till Slalomvägen i 
öster.   
 
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att det finns utrymme inom planområdet 
både för att tillskapa en god skolmiljö (se kommentar till yttrande från Länsstyrelsen 
avseende uteyta för skolor) och för bostäder.  
 
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Hindås enligt översiktsplanen 
(ÖP2012). Enligt ÖP2012 ska ny bostadsbebyggelse främst tillskapas inom tätorterna 
och här förespråkas även förtätningar, då detta ger stora fördelar när det gäller 
underlag för service, handel, kollektivtrafik etc. Planområdet är också beläget inom 
område som pekats ut för bebyggelseutveckling både enligt programmet för sydvästra 
Hindås och senare i ÖP2012. I den angränsande detaljplanen, P117, Fagervallens 
idrottspark och bostäder utmed Slalomvägens förlängning, är den minsta tillåtna 
storleken för bostadsfastigheter 900 kvm, varför de föreslagna 850 kvm i den aktuella 
planen bedöms som lämpliga.   
 
Den nya vägen som ska byggas mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen ligger inom 
en redan gällande detaljplan. Synpunkter på vägens sträckning och utformning har 
redan behandlats i detaljplan för Fagervallens idrottspark och bostäder utmed 
Slalomvägens förlängning. För utvecklat svar kring trafiklösningen se kommentar till 
Hindås 1:281. 
 
 

Älmhult 1:49 

Skrivelse inkommen 2018-04-09 

Fastighetsägarna vill få en ny anslutningsväg till den nya vägen som ska byggas mellan 
Slalomvägen och Fagerhultsvägen rakt mot öster och inte som illustrerat mot norr till en 
gemensam infart med intilliggande fastigheter. De anser att en enskild anslutning mot 
öster är möjligt eftersom kommunen angett att den nya vägen kommer att bli lågt 
trafikerad. 
 
Fastighetsägarna ser positivt på om den befintliga delen av Fagerhultsvägen som idag 
går upp till Fagervallens parkering tas bort när den nya vägen byggs eftersom som de 
genom ett sådant förfarande tillsammans med en enskild anslutningsväg direkt mot öster 
kan använda större del av deras fastighet. 
 
Fastighetsägarna vill att den nya vägen hastighetsbegränsas till 30 km/h och utförs med 
farthinder eftersom trafiken idag till Fagervallens parkering har höga hastigheter trots 
att anslutningsvägen är en mindre grusväg. 
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I övrigt är fastighetsägarna positiva till planen och tycker det är bra att det ska byggas 
en ny skola i Hindås. 
 
Kommentar: Den nya vägen som ska byggas mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen 
ligger inom en redan gällande detaljplan. Synpunkter på vägens sträckning och 
utformning har redan behandlats i detaljplan för Fagervallens idrottspark och bostäder 
utmed Slalomvägens förlängning. För utvecklat svar kring trafiklösningen se 
kommentar till Hindås 1:281. Möjligheten till att ansluta befintlig fastighet till vägen är 
en genomförandefråga som ligger utanför den nu aktuella detaljplanen. 
Anslutningsvägen till Älmhult 1:49 tas därför bort ur illustrationskartan. 
 
Hastighetsbegränsningar och trafikhinder regleras inte i detaljplaner. Utformning och 
hastighetsbegränsningar görs dock med hänsyn till intilliggande verksamheter.  
Synpunkterna vidarebefordras till trafikavdelningen som ansvarar för projektering och 
genomförande av den nya vägen. 
 
 

Älmhult 1:82 

Yttrande daterat 2018-04-04 

IFK Hindås vill inte som fastighetsägare att dagvattenlösningen från planområdet ska 
påverkas dagvattenhanteringen för deras idrottsområde och vill inte att diken från 
bollplanerna sammankopplas med nya diken eller att fördröjningsmagasin anläggs i 
dem. 
 
Föreningen anser att den gällande detaljplanen för idrottsplanerna, Detaljplan för del av 
Älmhult 1:101 m.fl., Fagervallens idrottspark och bostäder längs med Slalomvägens 
förlängning har ändrats, då en ny infart till föreningens idrottsområde från en ny väg, 
gångbana och dike illustreras inom ovan nämnt planområde. Om ovanstående ändringar 
ska göras vill föreningen att ett fyra meter högt stängsel från konstgräsplanens sydöstra 
hörn längs det föreslagna diket till parkeringsområdet samt längs parkeringens södra 
sida. Området ska också förses med en låsbar grind. 
 
Föreningen anser att plangränsen för gällande plan har ändrats, utan att föreningen har 
blivit informerad. Föreningen påpekar även att planområdesgränsen i kartan har en prick 
men i teckenförklaringen har två. 
 
Kommentar: Fagervallen ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, vilket 
även planområdet för den nya skolan att göra. Det innebär att kommunen i ett 
sammanhang kommer att hantera omhändertagande, fördröjning och avledande av 
dagvattnet i ett sammanhang. Samtliga åtgärder vad gäller dagvattenhanteringen som 
föreslås som en följd av den aktuella detaljplanen är belägna på kommunal mark. 
 
I den gällande detaljplanen P117, Fagervallens idrottspark och bostäder längs med 
Slalomvägens förlängning anges att en ny infart till Fagervallen avses tillskapas från 
den nya vägen. Därav illustrerades infarten i samrådshandlingen. Möjligheten till att 
ansluta befintlig fastighet till vägen är en genomförandefråga som ligger inom ramen 
för den gällande detaljplanen och inte inom den nu aktuella detaljplanen.  
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Kommunen avser att uppföra ett stängsel för att förhindra bollar från fotbollsplanen att 
hamna på den nya vägen. Då ett sådant stängsel för dess syfte behöver vara beläget så 
nära bollplanen som möjligt kommer det att placeras inom den gällande detaljplanen 
för P117, Fagervallens idrottspark och bostäder längs med Slalomvägens förlängning. 
Både syftet med stängslet och platsen för det bedöms dock båda ligga utanför ramen för 
den nu aktuella detaljplanen.  
 
Planområdesgränser ska enligt Boverkets planbestämmelsekatalog utgöras av en linje 
med två streck som efterföljs av en prick. Så redovisas också planområdesgränsen både 
i plankartan och dess teckenförklaring. 
 
 
 

ÖVRIGA SYNPUNKTER  

Hindås 1:262 

Skrivelse inkommen 2018-04-09 

Fastighetsägaren anser att hela planområdet ska vara skolområde och vara en del av 
skolgården och att de sex villorna inte ska utgå. Vidare anser fastighetsägaren att skolan 
ska byggas tillräckligt stor från början eftersom utrymme inte finns i den befintliga och 
att det ska finnas utrymme för att expandera. Utrymme för utomhusgymnastik och 
gymnastikhall anses saknas inom planområdet. 
 
Fastighetsägaren undrar hur transporter kommer att ske till skolan, särskilt med tanke på 
att den kommer att ingå i fria skolvalet vilket innebär att elever från hela kommer att ha 
möjlighet att gå på skolan. 
 
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att tillräcklig yta kommer att finnas för både 
skolans ytbehov och för de föreslagna bostadstomterna. Bedömningen görs med 
underlag av prognostiserat elev- och lokalbehov för skolan samt en byggrätt i 
detaljplanen som medger en utökning av skolan med cirka 1/3 efter det att nuvarande 
behov byggts ut.  Ytbehovet för skolgård bedöms också uppfyllt. För bedömning se 
kapitel Föreslagen bebyggelse/Skola i planbeskrivningen. 
 
Platsen för den nya skolan i Hindås valdes bland annat tack vare dess närhet till den 
befintliga idrottshallen, eftersom den därmed kan användas inom skolans verksamhet.  
Utrymme för gymnastik utomhus bedöms finnas inom det föreslagna skolområdet, se 
svar till Länsstyrelsen vad gäller uteyta för elever.  
 
Skolans primära upptagningsområde kommer att vara Hindås tätort med omnejd. För 
att kunna ta emot de elever som har rätt till skolskjuts kommer möjlighet för sådana 
anläggningar att tillskapas. I illustrationskartan visas idén om en vändslinga för 
skolskjuts vid idrottshallen. För utvecklat svar kring trafiklösningen se kommentar till 
Hindås 1:281. 
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SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER 
TILLGODOSEDDA 
 

Myndighet/Fastighet Skede Synpunkt 

Stenbacka 1:4 samråd 
Fastighetsägarna anser att minsta storlek på de föreslagna nya 
bostadstomterna ska vara 1 700 kvm eller mer. 

 
 
 
 
Mölnlycke i februari 2019 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan och bygglov 

 
 
 
Peter Wallentin   Maria Lejdebro 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 140      Dnr 2018VFN13

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

 
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 i 26 § placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Föreskrifterna gäller för kommunala 
familjedaghem, förskolor, fritidshem och öppna fritidsverksamheter i Härryda kommun.

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande placeringsföreskrifter för att förtydliga 
hur platserna mellan barn i omplaceringskö till förskola och familjedaghem ska fördelas. I 
omplaceringskön finns barn som önskar byta kommunal förskola eller familjedaghem. I 
nuvarande placeringsföreskrifter framgår det inte hur platserna ska fördelas om det finns fler 
barn i omplaceringskö till en förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser. I den 
föreslagna revideringen ska det förtydligas att de barn som väntat längst på att få byta förskola 
eller familjedaghem ska ha förtur framför barn som väntat en kortare tid. I praktiken hanteras 
omplaceringskön redan på detta sätt men förvaltningen anser att det är viktigt att detta finns 
med i placeringsföreskrifterna för att säkerställa en förutsägbar och rättssäker hantering av 
omplaceringskön.

Förvaltningen ser även ett behov av ett göra ett tillägg i placeringsföreskrifterna som ska 
reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en eventuell avveckling av en kommunal 
förskola. Barn som behöver en ny placering vid en avveckling av en kommunal förskola 
föreslås ge förtur till de förskolor och familjedaghem som vårdnadshavarna önskat. Förturen 
föreslås dock inte gälla framför barn som har syskonförtur. Syskonförturen gäller för de barn 
som har ett syskon som redan har en plats på den aktuella förskolan eller familjedaghemmet.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2019.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 10 april 2019 § 88.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Robert Langholz (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” med 
följande ändring:
Att under rubriken "Placering" och underrubriken "Vid avveckling av en kommunal förskola" 
på s.7 ändra turordningen i sista meningen till ", yngre barn har förtur framför äldre barn." 
Samt, Att som en följd ändra på övriga ställen i dokumentet där samma skrivning 
förekommer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
omarbeta placeringsföreskrifterna så att anpassning sker till alla barns rätt till 20 timmars 
vistelsetid per vecka samt förstärka löftet om hjälp vid behov av omsorg på obekväma 
arbetstider.

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” 
antagna den 26 mars 2018 i § 26, samt att kommunfullmäktige fastställer 
”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” enligt 
föreliggande förslag att gälla från och med 1 juni 2019.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes yrkande 
om återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden 
därefter ställa proposition på Robert Langholz och Per Vorbergs yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner
Återremiss
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Per Vorbergs och Robert Langholz yrkanden
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Robert Langholz yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet” antagna den 26 mars 2018 i § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 juni 2019.

Page 2 of 4Page 125 of 168



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Roland Jonsson (MP).

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-02

Voteringslista: § 140
Ärende: Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet,  2018VFN13

Votering. Bilaga 1

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
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 88      Dnr 2018VFN13

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

 
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 i 26 § placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Föreskrifterna gäller för kommunala 
familjedaghem, förskolor, fritidshem och öppna fritidsverksamheter i Härryda kommun.

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande placeringsföreskrifter för att förtydliga 
hur platserna mellan barn i omplaceringskö till förskola och familjedaghem ska fördelas. I 
omplaceringskön finns barn som önskar byta kommunal förskola eller familjedaghem. I den 
föreslagna revideringen ska det förtydligas att de barn som väntat längst på att få byta förskola 
eller familjedaghem ska ha förtur framför barn som väntat en kortare tid. I praktiken hanteras 
omplaceringskön redan på detta sätt men förvaltningen anser att det är viktigt att detta finns 
med i placeringsföreskrifterna för att säkerställa en förutsägbar och rättssäker hantering av 
omplaceringskön.

Förvaltningen ser även ett behov av ett göra ett tillägg i placeringsföreskrifterna som ska 
reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en eventuell avveckling av en kommunal 
förskola. Barn som behöver en ny placering vid en avveckling av en kommunal förskola 
föreslås ge förtur till de förskolor och familjedaghem som vårdnadshavarna önskat. Förturen 
föreslås dock inte gälla framför barn som har syskonförtur. Syskonförturen gäller för de barn 
som har ett syskon som redan har en plats på den aktuella förskolan eller familjedaghemmet.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2019.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet” antagna den 26 mars 2018 i § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 juni 2019.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Niina Supperi

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-02-27 2018VFN13  003

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 i 26 § placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Föreskrifterna gäller för kommunala 
familjedaghem, förskolor, fritidshem och öppna fritidsverksamheter i Härryda kommun. 

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande placeringsföreskrifter för att 
förtydliga hur platserna mellan barn i omplaceringskö till förskola och familjedaghem ska 
fördelas. I omplaceringskön finns barn som önskar byta kommunal förskola eller 
familjedaghem. I nuvarande placeringsföreskrifter framgår det inte hur platserna ska 
fördelas om det finns fler barn i omplaceringskö till en förskola eller familjedaghem än 
det finns lediga platser. I den föreslagna revideringen ska det förtydligas att de barn som 
väntat längst på att få byta förskola eller familjedaghem ska ha förtur framför barn som 
väntat en kortare tid. I praktiken hanteras omplaceringskön redan på detta sätt men 
förvaltningen anser att det är viktigt att detta finns med i placeringsföreskrifterna för att 
säkerställa en förutsägbar och rättssäker hantering av omplaceringskön.  

Förvaltningen ser även ett behov av ett göra ett tillägg i placeringsföreskrifterna som ska 
reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en eventuell avveckling av en kommunal 
förskola. Barn som behöver en ny placering vid en avveckling av en kommunal förskola 
föreslås ge förtur till de förskolor och familjedaghem som vårdnadshavarna önskat. 
Förturen föreslås dock inte gälla framför barn som har syskonförtur. Syskonförturen 
gäller för de barn som har ett syskon som redan har en plats på den aktuella förskolan 
eller familjedaghemmet.   

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet” antagna den 26 mars 2018 i § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 juni 2019.
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Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018 i 26 § placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I placeringsföreskrifter regleras hur barn 
ska placeras på kommunala familjedaghem, förskolor, fritidshem och öppna 
fritidsverksamheter i Härryda kommun. Föreskrifterna reglerar även verksamheternas 
öppettider, vilka barn som har rätt till plats samt hur ansökan och uppsägning av plats ska 
hanteras. 

Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande placeringsföreskrifter för att 
förtydliga hur platserna mellan barn i omplaceringskö till förskola och familjedaghem ska 
fördelas. I omplaceringskön finns barn som önskar byta kommunal förskola eller 
familjedaghem. Förvaltningen ser även ett behov av ett göra ett tillägg i 
placeringsföreskrifterna som ska reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en 
eventuell avveckling av en kommunal förskola. 

Fördelning av platser till barn som vill byta förskola eller familjedaghem

I kommunens omplaceringskö finns de barn som önskar byta kommunal förskola eller 
familjedaghem. Enligt de nuvarande placeringsföreskrifterna för förskola, fritidshem och 
anna pedagogisk verksamhet har barn i omplaceringskön förtur till sin önskade förskola 
eller familjedaghem i augusti. Förturen gäller dock inte framför barn som har 
syskonförtur. Syskonförtur har de barn som har ett syskon som redan har en plats på den 
aktuella förskolan eller familjedaghemmet. Det framkommer dock inte i nuvarande 
placeringsföreskrifter hur platserna ska fördelas mellan barn i omplaceringskön om fler 
barn önskar byta till samma förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser. 
Förvaltningen ser därför ett behov av att revidera placeringsföreskrifterna för att 
förtydliga hur platserna ska fördelas mellan barn i omplaceringskön. 

I den föreslagna revideringen ska det förtydligas att platserna mellan barn i 
omplaceringskön ska fördelas utifrån hur länge ett barn har väntat på plats på sin önskade 
förskola eller familjedaghem. Barn som väntat längst tid på att få byta förskola eller 
familjedaghem ska ha förtur framför barn som väntat kortare tid. Om flera barn väntat 
lika länge på att få plats på en förskola eller familjedaghem föreslås platserna fördelas 
utifrån barnens ålder så att äldre barn har förtur framför yngre barn. I praktiken hanteras 
omplaceringskön redan på det sätt som beskrivs ovan men förvaltningen anser att det är 
viktigt att detta regleras i placeringsföreskrifterna för att säkerställa en förutsägbar och 
rättssäker hantering.

Omplacering av barn vid avveckling av kommunal förskola 

Förvaltningen ser ett behov av ett göra ett tillägg i placeringsföreskrifterna som ska 
reglera hur placeringen av barn ska hanteras vid en eventuell avveckling av en kommunal 
förskola. En avveckling av en kommunal förskola kan exempelvis bli aktuellt då det inte 
längre finns behov av en tillfällig förskola eller om verksamheten på en förskola ska 
flyttas till en annan förskola vid en omorganisation. 
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I den föreslagna revideringen ges barn som behöver en ny placering vid en avveckling av 
en kommunal förskola förtur till de förskolor och familjedaghem som vårdnadshavarna 
önskat. Förturen föreslås dock inte gälla framför barn som har syskonförtur. 
Syskonförturen gäller för de barn som har ett syskon som redan har en plats på den 
aktuella förskolan eller familjedaghemmet. Om fler barn från den förskola som ska 
avvecklas önskar plats på samma förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser 
fördelas platserna efter barnens ålder så att äldre barn har förtur framför yngre barn.  

Konsekvenser för den enskilde
De föreslagna föreskrifterna kommer inte leda till några konsekvenser för de som vill 
byta kommunal förskola eller familjedaghem eftersom byten mellan kommunala 
verksamheter i praktiken redan hanteras på det sätt som de föreslagna föreskrifterna 
anger. 

Det tillägg som föreslås göras i föreskrifterna gällande hur en kösituation ska hanteras vid 
en avveckling av en kommunal förskola skulle vid en eventuell avveckling leda till att 
övriga barn som önskar placering får sämre förutsättningar att få plats på den förskola 
eller familjedaghem de önskat. Detta beror på att barnen från den avvecklade förskolan 
ges förtur till sin önskade förskola eller familjedaghem. 

Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna föreskrifterna medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Päivi Malmsten
Sektorschef 

Bilaga

Förslag till reviderade placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Förslag till ny text är gulmarkerad.
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Placeringsföreskrifter 
För förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 
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Definitioner av begrepp 
Syskon
När begreppet syskon används i placeringsföreskrifterna menas de barn som 
är folkbokförda i samma bostad. Barnen behöver inte ha samma 
vårdnadshavare eller föräldrar för att anses vara syskon. De som bor i 
bostaden måste dock leva tillsammans som en familj. Om flera familjer bor i 
samma bostad räknas barnen i de olika familjerna inte som syskon.  

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare är den eller de personer som har den juridiska vårdnaden av 
ett barn. Det kan vara en eller båda barnets föräldrar eller någon som utsetts 
av domstol till barnets vårdnadshavare.

Förälder
En förälder behöver inte vara barnets vårdnadshavare. När ett barn inte bor 
med någon av sina föräldrar likställs den eller de vuxna som bor med barnet 
och som ansvarar för barnets dagliga omsorg som barnets föräldrar. 

Särskilda skäl 
Begreppet särskilda skäl används i placeringsföreskrifterna då det kan finnas 
behov av att göra undantag utifrån ett barns specifika behov. Bedömningen 
av ett särskilt skäl ska göras restriktivt och det krävs starka skäl som bygger 
på barnets behov. Exempel på särskilda skäl kan vara att barnet har 
omfattande medicinska eller psykologiska behov eller att barnet befinner sig 
i en svår social situation. 
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Rätt till plats
Förskola
Plats på förskola erbjuds från och med att barnet fyller ett år till och med att 
barnet börjar i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

Plats i Härryda kommuns kommunala förskolor erbjuds barn som är 
folkbokförda i Härryda kommun. Enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) 
ska även barn som är bosatta i Sverige men som inte är folkförda i landet 
erbjudas plats i Härryda kommuns förskolor om barnet stadigvarande vistas 
i kommunen. 

Enligt 8 kap. 5 § skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas 
förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete 
eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. Förskola behöver dock inte erbjudas på kvällar, nätter, 
veckoslut eller i samband med större helger.  

Enligt 8 kap. 6 § skollagen har barn vars föräldrar är föräldralediga med ett 
annat barn rätt till förskola 15 timmar i veckan. I Härryda kommun har barn 
vars föräldrar är arbetssökande rätt till förskola 20 timmar i veckan. 

Barn vars föräldrar inte arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga 
erbjuds enligt 8 kap. 7 § skollagen förskola om barnet av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 
Beslut om att ett barn ska erbjudas förskola på dessa grunder fattas efter en 
särskild ansökan.  

Allmän förskola 
Alla barn ska från och med höstterminen det år de fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 timmar om året oavsett vad föräldrarna har för 
sysselsättning, detta kallas för allmän förskola. 

Barn som är folkbokförda i en annan kommun 
Barn som är folkbokförda i en annan kommun mottas endast i mån av plats. 
Barn som är folkbokförda i en annan kommun ska dock enligt 8 kap. 13 § 
skollagen (2010:800) erbjudas plats om barnet med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl för att mottas. 

Om ett barns vårdnadshavare anser att ett barn har särskilda skäl för att 
mottas i Härryda kommuns förskola ska vårdnadshavarna göra en särskild 
ansökan om detta. Beslut om ett barn med annan folkbokföringskommun 
anses ha särskilda skäl att mottas fattas efter en individuell prövning. 

Familjedaghem
Plats i familjedaghem erbjuds från ett års ålder till barn vars föräldrar 
arbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga.
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Om barnets vårdnadshavare önskar familjedaghem ska kommunen så långt 
det är möjligt erbjuda detta på samma villkor som gäller för förskola.
Familjedaghem erbjuds i den mån det finns plats. 

Plats i Härryda kommuns familjedaghem erbjuds till barn som är 
folkbokförda i Härryda kommun. Barn som är folkbokförda i en annan 
kommun mottas endast i mån av plats.

Fritidshem 
Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola vars 
föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande. Fritidshem erbjuds till och 
med vårterminen det år eleven fyller 10 år. 

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas 
arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. Fritidshem behöver enligt 14 kap. 8 § skollagen 
(2010:800) dock inte erbjudas på kvällar, nätter, veckoslut eller i samband 
med större helger. 

Barn till arbetssökande erbjuds fritidshem från skoldagens slut till och med 
mellanmålet (ca 15.00). 

Barn vars ena förälder är föräldraledig med ett syskon har inte rätt till plats 
på fritidshem. Barnet får dock behålla sin plats fram till 30 dagar efter att 
syskonet fötts. Barn med föräldrar som inte är sammanboende har rätt till 
plats då barnet bor hos den förälder som inte är föräldraledig

Plats i fritidshem ska enligt 14 kap. 6 § skollagen (2010:800) även erbjudas 
om en elev av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av fritidshem. För att en elev ska erbjudas fritidshem på 
dessa grunder behöver det göras en särskild ansökan. 

En elev som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling i form av fritidshem kan erbjudas fritidshem även efter 
vårterminen det år eleven fyller 10 år.  

Öppen fritidshemsverksamhet 
Öppen fritidshemsverksamhet (fritidsklubb) erbjuds elever i grundskola från 
och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det 
år eleven fyller 13 år. 

Öppen fritidshemsverksamhet erbjuds på eftermiddagar efter skoldagens 
slut. På studiedagar och lov har den öppna fritidshemsverksamheten längre 
öppettider. 
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Ansökan om plats 
Förskola och familjedaghem
Ansökan till Härryda kommuns förskolor och familjedaghem görs via 
kommunens e-tjänst. Ansökan kan vid behov även göras skriftligt. 

Ansökan till förskola och familjedaghem kan göras så snart det står klart vid 
vilken tidpunkt som barnet har behov av plats. Ködatum räknas dock 
tidigast 180 dagar (sex månader) innan önskat placeringsdatum även om 
ansökan görs tidigare. 

Det önskade placeringsdatumet som anges i ansökan ska vara det datum 
som barnets vårdnadshavare önskar att barnet ska påbörja sin inskolning på 
förskolan eller familjedaghemmet. 

Om ett barn bor växelvis hos två föräldrar och båda föräldrarna har behov 
av en plats för barnet ska föräldrarna ansöka om en gemensam plats. Ett 
barn kan inte ha en placering på två olika förskolor eller familjedaghem. 

Flytt till Härryda kommun 
Vid en planerad flytt till Härryda kommun kan barnets vårdnadshavare 
ansöka om plats när det står klart vid vilken tidpunkt och till vilken adress 
som flytten ska ske. Barnet ska dock vara folkbokfört i Härryda kommun 
vid det datum som barnet påbörjar sin placering. 

Barn som är folkbokförda i en annan kommun
Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i en annan kommun kan 
ansöka om plats i förskola eller familjedaghem i Härryda kommun. Barn 
som är folkbokförda i en annan kommun mottas dock endast i mån av plats. 

Fritidshem 
Ansökan till fritidshem görs via Härryda kommuns e-tjänster. Ansökan kan 
vid behov även göras skriftligt. Ansökan till fritidshem kan göras tidigast 
när barnet har fått en bekräftad placering på en av Härryda kommuns 
grundskolor. 

Barn som är folkbokförda i Härryda kommun och som har plats på 
kommunal eller fristående förskola eller familjedaghem får automatiskt en 
plats på fritidshem i samband med att de börjar i förskoleklass, grundskola 
eller grundsärskola på en kommunal skola i Härryda kommun. I dessa fall 
behöver ingen ansökan om plats till fritidshem göras. 

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i en annan kommun kan 
ansökan om fritidshemsplats när barnet har fått en bekräftad placering på en 
av Härryda kommuns grundskolor. 
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Öppen fritidshemsverksamhet 
Ansökan till öppen fritidshemsverksamhet (fritidsklubb) görs via Härryda 
kommuns e-tjänster. Ansökan kan vid behov även göras skriftligt. 

Vid ansökan ska barnets vårdnadshavare ange om barnet ska ha öppen 
fritidshemsverksamhet endast på skoldagar eller på skoldagar och lov. 

Placering 
Förskola och familjedaghem
Barn som har rätt till förskola i Härryda kommun ska få plats på en förskola 
inom fyra månader från att barnets vårdnadshavare har gjort en ansökan. 
Om barnets vårdnadshavare gör en ansökan mer än fyra månader innan 
önskat placeringsdatum ska barnet få plats i samband med det önskade 
placeringsdatumet. Plats i familjedaghem erbjuds när det finns lediga 
platser.  

Vid fler förstahandssökande än antal lediga platser på en förskola eller 
familjedaghem har syskon till barn som har en placering på den aktuella 
enheten förtur till plats under förutsättning att barn som står före syskonet i 
kö kan erbjudas en annan placering. Därefter fördelas platserna efter 
ködatum. Ködatumet är samma datum som anmälningsdatumet. Ködatumet 
räknas dock tidigast 180 dagar innan önskat placeringsdatum. Då flera barn 
har samma ködatum fördelas platserna efter barnens ålder, äldre barn har 
förtur framför yngre barn. 

Då ett barn inte kan erbjudas plats på den förskola eller familjedaghem som 
vårdnadshavarna har önskat i första hand tas hänsyn till vårdnadshavarnas 
övriga önskemål. Om det inte finns plats på någon av de enheter som 
vårdnadshavarna har önskat erbjuds barnet plats på den närmaste förskolan 
där det finns lediga platser. 

Ett barn kan alltid stå kvar i kö till förstahandsvalet oavsett om 
vårdnadshavarna tackar ja eller nej till ett erbjudande om placering på en 
annan enhet. Byte till förstahandsvalet kan dock endast göras i början av 
nästkommande hösttermin. I augusti har barn som vill byta till sitt 
förstahandsval förtur över övriga köande barn med undantag från barn som 
har ett syskon på den aktuella enheten. Om det i augusti finns fler barn som 
vill byta till samma förstahandsval än det finns lediga platser på den aktuella 
förskolan eller familjedaghemmet fördelas platserna efter hur länge barnen 
har väntat på plats på sitt förstahandsval. Om flera av dessa barn väntat lika 
länge på plats till sitt förstahandsval fördelas platserna efter barnens ålder så 
att äldre barn har förtur framför yngre barn. 

Vid avveckling av en kommunal förskola

Om en kommunal förskola avvecklas har de barn som behöver en ny 
placering förtur till de förskolor eller familjedaghem som vårdnadshavarna 
önskat. Förturen gäller inte framför barn i kön som har syskonförtur. Om 
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fler barn från den förskola som ska avvecklas önskar plats på samma 
förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser fördelas platserna 
efter barnens ålder, äldre barn har förtur framför yngre barn.

Byte till annan kommunal förskola
Barn som har en plats på en kommunal förskola i Härryda kommun kan 
endast byta till en annan kommunal förskola i början av nästkommande 
hösttermin. 

Tidigare byte till en annan kommunal förskola kan göras vid flytt till en 
annan ort i kommunen. Om ett barn anses ha särskilda skäl att byta förskola 
kan ett tidigare byte göras efter en individuell prövning. 

Plats i en annan kommun

Ett barn som är folkbokförd i Härryda kommun har rätt att gå på en 
kommunal förskola i en annan kommun om den andra kommunen anser att 
barnet har särskilda skäl för det. Ett barn har alltid rätt att gå på en 
fristående förskola eller familjedaghem oavsett vilken kommun den 
fristående verksamheten ligger i. 

Flytt till en annan kommun
Vid flytt till en annan kommun i Göteborgsregionens kommunalförbund har 
barnet rätt att behålla sin plats i Härryda kommun tills den nya 
hemkommunen kan erbjuda barnet plats på förskola. 

Vid flytt till en kommun utanför Göteborgsregionens kommunalförbund 
krävs det ett avtal mellan Härryda kommun och den nya hemkommunen om 
ett barn ska kunna behålla sin plats. 

Fritidshem och öppen fritidshemsverksamhet
Elever som har rätt till fritidshem eller öppen fritidsverksamhet erbjuds plats 
på fritidshem eller öppen fritidshemsverksamhet på den grundskola som 
eleven går på. 

Vistelsetid och öppettider 
Förskola och familjedaghem
Förskolorna och familjedaghemmen i Härryda kommun har öppet på 
vardagar mellan 06.00 och 18.30. Öppettiderna kan dock variera på olika 
förskolor och familjedaghem utifrån de tider som barnens vårdnadshavare 
har angett att barnen har behov av omsorg. 

Omsorg på övriga tider kan i viss mån erbjudas efter en individuell 
prövning. 
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Vistelsetid och schema 
Vistelsetiden för barn som har en förälder som är föräldraledig med ett 
annat barn är 15 timmar per vecka. Barnet får dock vistas på förskolan eller 
familjedaghemmet under sina ordinarie vistelsetider 30 dagar efter att 
syskonet fötts. 

Barn till arbetssökande har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet 
20 timmar per vecka. 

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt att vara på förskolan eller 
familjedaghemmet under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar samt 
den tid det tar för föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller sina 
studier.

Barnets föräldrar ansvarar för att förskolan eller familjedaghemmet har 
tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom 
att anmäla barnets vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. 
Förändringar i barnets vistelsetider som innebär en omfattande utökning av 
barnets vistelsetid eller som påverkar enhetens öppettider ska anmälas 
senast två veckor innan förändringen ska börja gälla.

Fritidshem 
Fritidshemmen i Härryda kommun har öppet på vardagar mellan 06.00 och 
18.30. Öppettiderna kan dock variera på olika fritidshem utifrån de tider 
som barnens vårdnadshavare har angett att barnen har behov av omsorg.  
Omsorg på övriga tider kan i viss mån erbjudas efter en individuell 
prövning. 

Vistelsetid och schema 
Barn till arbetssökande har rätt att vistas på fritidshemmet från skoldagens 
slut till och med mellanmålet (ca 15.00).

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt att vara på fritidshemmet 
under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar samt den tid det tar för 
föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller sina studier.

Barnets föräldrar ansvarar för att fritidshemmet har tillgång till ett aktuellt 
schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom att anmäla barnets 
vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. Förändringar i barnets 
vistelsetider som innebär en omfattande utökning av barnets vistelsetid eller 
som påverkar enhetens öppettider ska anmälas senast två veckor innan 
förändringen ska börja gälla. 

Öppen fritidshemsverksamhet
Den öppna fritidshemsverksamheten (fritidsklubb) har öppet från 
skoldagens slut till 16.30. Under studiedagar, skollov och enstaka lovdagar 
är öppettiderna 09.00 till 16.00.
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Barnets föräldrar ansvarar för att den öppna fritidshemsverksamheten har 
tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom 
att anmäla barnets vistelsetider i kommunens digitala närvarosystem. 

Sommaröppen verksamhet
Under fyra veckor varje sommar har de ordinarie förskolorna, 
familjedaghemmen, fritidshemmen samt den öppna 
fritidshemsverksamheten stängt.

De barn som har behov av omsorg under dessa veckor erbjuds plats i en 
sommaröppen verksamhet någonstans i kommunen. 

Uppsägning av plats
Förskola och familjedaghem
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster. 
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt. 

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden 
oavsett om barnet är närvarande eller inte. 

Om ett barn är frånvarande från förskolan eller familjedaghemmet i mer än 
två månader avslutas barnets placering. Vid särskilda skäl kan ett barn efter 
en individuell prövning få behålla sin plats även vid frånvaro som överstiger 
två månader. 

Om avgiften för platsen inte betalas kan barnets placering sägas upp. 
Undantag görs för barn som har rätt till allmän förskola och barn som har 
behov av särskilt stöd i form av förskola. 

Fritidshem 
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster. 
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt. 

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden 
oavsett om barnet är närvarande eller inte. 

Om ett barn är frånvarande från fritidshemmet i mer än två månader 
avslutas barnets placering. 

Om avgiften för platsen inte betalas kan barnets placering sägas upp. 
Undantag görs för barn som har behov av särskilt stöd i form av fritidshem. 

Öppen fritidsverksamhet 
Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster. 
Uppsägningen kan vid behov även göras skriftligt.
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Den öppna fritidshemsverksamheten (fritidsklubb) har en terminsavgift som 
debiteras en gång i månaden. Uppsägning ska därför göras senast 31 
december inför kommande vårtermin och senast 30 juni inför kommande 
hösttermin. Om platsen sägs upp mitt under pågående termin ska detta göras 
senast 30 september på höstterminen och 31 mars på vårterminen. 

Fastställda i kommunfullmäktige XXXX-XX-XX
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 91      Dnr 2019VFN183

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 - Välfärdsnämnden 

 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 893 mkr. Prognosen för 2019 är 1 922,4 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 29,4 mkr. Socialtjänstens underskott är 16,4 mkr och 
utbildning och kulturs underskott uppgår till 13 mkr.

Socialtjänstens underskott förklaras till största del av kostnader för försörjningsstöd, köpta 
platser inom funktionsstöd samt placeringskostnader för barn och unga. Inom utbildning och 
kultur återfinns underskotten inom för- och grundskoleverksamheten. Delvis till följd av fler 
barn i verksamheterna än budgeterat men även på grund av för höga lokalkostnader.

Från ekonomifunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 mars 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden noterar informationen.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det 
prognostiserade underskottet samt återkomma med redovisning av dessa till nämnden.

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten.

----------------------

Page 1 of 1Page 143 of 168



Sektorn för administrativt stöd
Helena Lundqvist

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-03-22 2019VFN183  042

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2019

Sammanfattning
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 893 mkr. Prognosen för 2019 är 1 922,4 mkr 
vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 29,4 mkr. Socialtjänstens underskott är 
16,4 mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 13 mkr. 

Socialtjänstens underskott förklaras till största del av kostnader för försörjningsstöd, 
köpta platser inom funktionsstöd samt placeringskostnader för barn och unga. Inom 
utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskoleverksamheten. 
Delvis till följd av fler barn i verksamheterna än budgeterat men även på grund av för 
höga lokalkostnader.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar informationen.

Välfärdsnämnden noterar behovet av åtgärder med anledning av det beräknade 
underskottet.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga: Februariprognos 2019
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Prognosen i korthet, Härryda kommun totalt 

Driftredovisning 
 

Resultatutveckling åren 2012-2018 och prognos för 2019 

 
Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfondsmodell. Enligt lag 
ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker 
resultatet med 15 mkr från 35 mkr till 20 mkr. Detta resultat kallas för 
balanskravsresultatet. Även 2019 prognostiseras intäkter hänförliga till 
exploateringsverksamheten även om de inte är lika höga som under 2018 och 
framförallt 2017. Utan intäkter från exploateringsverksamheten skulle årets resultat varit 
ytterligare 30 mkr lägre. Det innebär att balanskravsresultatet, utan 
exploateringsintäkter, skulle vara -10 mkr och den löpande verksamheten är därmed inte 
finansierad.  

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och ett av två mål förväntas uppnås. Det är soliditetsmålet som inte 
väntas nås medan resultatets andel av nettokostnaderna uppfyller målsatta värden sett 
till en fyraårsperiod.  
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Budgetavvikelser 

 
Utan hänsyn tagen till exploateringsverksamheten visar kommunen en negativ 
budgetavvikelse om 28 mkr. Sektorernas prognos, exklusive exploatering, uppgår till  
-33 mkr, varav välfärdsnämndens underskott är 29 mkr. Finansförvaltningens överskott 
är 5 mkr.  

Inom finansförvaltningen finns större såväl över- som underskott. Skatteintäkterna är 
lägre än budgeterat medan anslaget för lönerevisionen inte beräknas användas fullt ut.   

Sektor för teknik- och förvaltningsstöd och kommunledning samt 
exploateringsverksamheten visar överskott medan sektor för utbildning och kultur, 
socialtjänst samt samhällsbyggnad prognostiserar underskott. Utbildning och kulturs 
underskott förklaras av fler elever i både grund- och förskolan än budgeterat. Trots att 
förskolan har fler barn i verksamheten än planerat är antalet barn per avdelning lägre på 
grund av överskott av lokaler. Detta bidrar också till underskottet. Från och med 2019 
upphör boverkets bidrag ”byggbonus” att betalas ut till kommunerna. Det förklarar 4 
mkr av samhällsbyggnads underskott. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett 
underskott om 16,4 mkr vilket främst beror på placeringskostnader för barn och unga, 
kostnader för försörjningsstöd och köpta platser inom funktionsstöd.  

Överskottet inom exploateringsverksamheten består dels av slutredovisningar (3 mkr), 
dels av ett exploateringsbidrag från Wallenstam om 27,1 mkr avseende 
exploateringsområdet Mölnlycke fabriker. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd visar 
ett överskott inom fastighetsfunktionen. Det är lägre kostnader för personal, inhyrda 
lokaler och fjärrvärme som förklarar överskottet. Kommunledningen prognostiserar ett 
överskott om 1,2 mkr vilket beror på lägre kostnader för systemförvaltning.  
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Investeringsredovisning 
 

 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 458 mkr vilket innebär ett 
sammanlagt överskott om 145 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 
107 mkr och sektorn för teknik och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 33 mkr.  

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det 
innebär att prognosen om knappt 460 mkr inte är möjlig utan fullmäktiges 
godkännande. Förvaltningen följer utvecklingen av investeringarna och kommer 
återkomma till KS med en bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige 
investeringsvolymen.  
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Välfärdsnämnden, kommentarer per sektor 

Sammanställning av välfärdsnämndens verksamhetsområden 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 
Välfärdsnämnd 1 893,0  1 922,4  -29,4  
Utbildning och kultur 1 228,6  1 241,6  -13,0  
Socialtjänst 664,4  680,8  -16,4  

 

Sektorn för utbildning och kultur 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 

Utbildning och kultur 1 228,6  1 241,6  -13,0  
Ledning 13,2  13,0  0,2  
Förskola 298,7  305,7  -7,0  
Grundskola 606,5  614,0  -7,5  
Gymnasium 35,5  34,5  1,0  
Vuxenutbildning 157,6  157,3  0,3  
Kultur och fritid 23,5  23,5  0,0  
Utveckling, flerspråkighet 93,5  93,5  0,0  

Sektorn prognostiserar ett underskott om 13 mkr. I förskoleverksamheten finns fler barn 
än budgeterat under våren. Inför hösten väntas barnantalet sjunka kraftigt. Trots detta är 
antalet barn per avdelning lägre än budgeterat på grund av ett för stort antal öppna 
avdelningar. Samtidigt visar enheterna för höga personalkostnader, delvis på grund av 
löneglidning men även på grund av för många öppna avdelningar. Verksamheten 
planerar för en anpassning av organisationen inför höstterminen. Totalt underskott för 
förskola beräknas till 7 mkr.  

Grundskoleverksamheten har ca 50 fler elever än budgeterat, varav 40 i köpt regi. 
Ökade skolskjutskostnader bidrog till underskottet 2018 och kommer göra det även 
innevarande år. Både förskola och grundskola erhåller ett lägre statsbidrag för maxtaxa. 
Totalt underskott för grundskola beräknas till 7,5 mkr.  

Mindre överskott om 0,2 mkr respektive 0,3 mkr återfinns inom såväl ledning som 
vuxenutbildning till följd av vakanser under året. Gymnasiet prognostiserar ett överskott 
om 1 mkr, efter en översyn av organisationen och fler sålda platser jämfört med budget. 
Verksamheterna kultur och fritid samt utveckling och flerspråkighet visar inga 
avvikelser.  

Investeringar 

Sektorn prognostiserar ett överskott om ca 1,7 mkr till följd av tidsförskjutningar 
avseende Fagerhultsskolan.  

 

Page 150 of 168



6 
 

Sektorn för socialtjänst 
DRIFTREDOVISNING, MKR Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

2019 

Socialtjänst 664,4  680,8  -16,4  
Ledning 43,5  42,7  0,8  
Vård och omsorg 192,1  191,2  0,9  
Hälsa och bistånd 159,6  158,7  0,9  
Funktionsstöd 153,5  162,1  -8,6  
Integration och arbetsmarknad 38,6  42,1  -3,5  
Barn och familj 77,1  84,0  -6,9  

Sektorn för Socialtjänst prognostiserar ett underskott på 16,4 mkr vilket främst beror på 
placeringskostnader för barn och unga, kostnader för försörjningsstöd och köpta platser 
inom funktionsstöd.  

Ledning prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr vilket beror på främst på vakanta 
tjänster på administrationen. Vård och omsorg prognostiserar ett överskott 0,9 mkr med 
anledning av högre intäkter än budgeterat. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott på 0,9 mkr vilket främst beror på 
korttidsvård och betaldagar på sjukhus. Inför 2019 förstärktes budgeten för köpt 
korttidsvård med 2,5 mkr. Under 2018 infördes en ny ersättningsmodell för 
utskrivningsklara patienter. Denna ersättningsmodell har hittills under 2019 inte 
genererat några kostnader för betaldagar till sjukhus. 

Verksamheten funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 8,6 mkr vilket främst beror 
på köpta platser som prognostiserar ett underskott på 4,3 mkr. Vidare prognostiserar 
boende och daglig verksamhet i egen regi samt ledsagare och avlösare ett underskott på 
3,6 mkr. 

Integration och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr vilket främst 
beror på försörjningsstöd som prognostiserar ett underskott på 2,4 mkr. Inför 2019 
förstärktes budgeten med 4,0 mkr. 

Barn och Familj prognostiserar ett underskott på 6,9 mkr. Relationsvåld prognostiserar 
ett underskott med 5,4 mkr vilket både avser kostnader för placeringar och personal. 
Öppenvårdsplaceringar prognostiserar ett underskott på 1,3 mkr.  

Åtgärder 

Vidtagna åtgärder 

Inom försörjningsstödsenheten har en handläggare rekryterats för att stötta arbetet med 
långvariga ärenden. Försörjningsstödenheten arbetar också tillsammans med 
arbetsmarknadsenheten med ”Härryda framtid” för att öka integration och 
självförsörjning. 

Inom verksamheten barn och familj pågår ett arbete för att få ned boendekostnader för 
placeringar genom att placera på familjehem, rekrytera egna familjehem och förhandla 
om dygnskostnaden för placeringar. Sedan juli 2018 finns ett jourhem i egen regi för att 
minska kostnaderna för jourplaceringar.  

Investeringar 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse för året. 
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Här skriver du rubriken pa ditt medborgarförslag . 
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Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Of ullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 
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Välkommen att lämna ett 
i·· slag 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer pa harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Förnamn* .. '7J?tP. !'..~ 
Efternamn* . . SV e V7 SS 0 r7 
Gatuadress* . : : : já ;:¡: ~:; .?t/ 9-;: :v./di ~::::: f:::: :: :: : : : : : : .... : : ::: : : : : : : : : : ... 
Postnummer* .f :J5-".?..C .. Postadress* JJ1d.'/t?. . ./y.~.k~. 
Telefon P?.t>.//6-_l¡ef ~/;,. E-postadress -!f.7.0.f<.f ~@?.kc?(~p/./2 .. $ .. < . 
Datum" j/¿/¡?1:,'/cÍ[>/tJ.f/;~·5,······ . 
Underskrift* . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- -c.::::~ ............••••..............•••........•........•••••.... 

Namnförtydligande* --zh.P!..< 0. .. Y.e..J?.ß..cS.öJ/7 . 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun• Sektorn för administracivt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Nyligen füreslog Arbetsfürmedlingen att 132 lokala kontor ska fürsvinna under 2019 och 2020. 

Bland de kontor som föreslâs avvecklas finns kontoren i Mölnlycke, Partille och Lerum. Infür 
nedläggningen har Arbetsfürmedlingen erbjudit samverkan med kommuner berörda av 
nedläggningar, med syfte att i samförstând lösa de problem som kan uppstâ i samband med 
nedläggningen. 

Mot bakgrund av ovanstâende villjag ställa füljande fragor till kommunstyrelsens ordfürande: 

kan du bekräfta att överläggningar mellan Härryda kommun och Arbetsfürmedlingen har 
genomförts? 

om sä är fället, vad har framfürts till Arbetsfürmedlingen beträffande konsekvenserna für 
kommunen? 

vilka âtgärder har kommunledningen vidtagit für att fürhindra att en nedläggning enligt 
ovan genomförs? 

Mölnlycke den 23 april 2019 

HARR.. YDA KO"\K1'./'U''Î __ lv.u"l .l.,¡ 
Kornmunstvrelsen 

2019 -04- 2 5 
Diaríenr I D1aneplanbetec~ 

Bengt Johansson (V) 
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HÄRRYD A KO M.7\1Ll"Î 
Kcrnrnunstyrclsen 

2019 -04- 2 5 

/ Oiariepi2nbeteckn 

Interpellation om mäns väld mot kv;¡¡m¡:;¡n;;-;10"'1,rr.---1-.----J 
Diarienr 

Hur skall vi agera för att hjälpa kvinnor som utsätts för väld i nära relationer? 

En mycket viktig och relevant fräga som ofta blir belyst av media . Med jämna mellan rum sä 
blossar debatten upp extra mycket. För oss socialdemokrater blev frägan än en gäng aktuell 
när vi tittade pá kommunens ekonomi och de besparingar som den sittande majoriteten 
gjort under äret. 

Majoriteten val de under 2018 att spara in pengar till kvinnojouren Frideborg, vär komm uns 
enda riktiga avlastning för kvinnor som behöver stöd när det handlar om väld i nära 
relationer. Báde i form av boende och samtalsjour. 

Majoriteten va Ide att ge organisationen ett föreningsbidrag som var en tredjedel av det man 
gav äret innan, 150 000kr istället för 450 000kr. Frideborg hade dessutom önskat en liten 
höjning till 470 000kr beroende pá en proposition som kommer att träda i kraft under 2019 
som heter "Ett fönster av möjligheter." Den tar fokus pá barn ens behov under vistelsen pä 
jouren och omfattas av samma skydd som barn boende pá HVB gör. Det innebär bl a att 
kraven pá säkerhet höjs och att det kräver större personaltäthet. Verksamheten blir 
tillständspliktig. 

Hur mycket är ett kvinnligt lidande värt för att spara 300 000kr? Beslutet slär härt mot 
Frideborg och deras sä livsviktiga arbete mot mäns väld mot kvinnor. 

Frägan gär därför till Välfärdsnämnden ordförande: 

• Tänker du aktivt arbeta för att Kvinnojouren Frideborg ska fä ett föreningsbidrag pá 
samma nivä som tidigare? 

• Hur ser du pá att majoritetens beslut riskerar att leda till att färre fär hjälp av 
Frideborg pá grund av bland annat bristande resurser? 

• Hur skall vi som kommun lösa stödet till kvinnor som blir utsatta för väld i nära 
relationer sä att vi säkerställer att alla kvinnor som behöver hjälp fär det nu och i 

framtiden? 

~;&e@~ 
~~ Wathne, Socialdemokraterna. 
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Motion om IT-säkerhet 

Jag hade en interpellation om IT-säkerhet pa KF i mars 2019. När interpellationen 
behandlades sa uppgav KSO att kommunens mail fanns i var egen regi ach inte i Microsofts 
molntjänst. KSO mailade mig efter debatten ach berättade att han misstagit sig. Det var bra 
att fa det utrett. Problemet med IT-säkerheten kvarstár dock. 

Vi kan nu konstatera att var mail ligger hos en utländsk aktör. Vi vet naturligtvis inte vilka and ra system som ligger i 
mol net. Men när mailen ligger där sa kan man lät anta att andra system ocksá gör det. 

Att det är olämpligt att ha mailen i molntjänster som kan riskera att röjas av andra länder innebär en risk. Kanske 
t.o.m. en potentiellt star risk att känslig information sprids. 

Nâgra i sammanhanget viktiga länkar: 

Esams juridiska expertgrupps uttalande om molntjänster 
http://www.esamverka.se/download/18.290a0225166bfafb714cOc7a/1S42007824143/eSam%20- 
%20Rättsligt%20uttalande%20om%20röjande%20och%20molntjänster.pdf 

Offentlighets- och Sekretesslag kapitel 8 §3 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och 
sekretesslag-2009400 sfs-2009-400 

Kammarkollegiets förstudie om webbaserat kontorsstöd 
https://www.avropa.se/globalassets/forstudierapporter-vt--it/forstudierapport-webbaserat-kontorsstod2.pdf 

SKL:s ställningstagande om informationshantering i vissa molntjänster 
https://skl.se/download/18.5849baa816a05f8325146548/1555072047988/SKL-12-19-00087-Stallningstagande-om 
informationshantering-av-vissa-molntjanster.pdf 

Med utgângspunkt i dessa texter finner vi det väldigt oroande att kommunens mail ligger i Microsofts main. Vi tycker 
att detta mäste utredas. 

Därför vili vi Socialdemokrater: 

Att det utreds om det är förenligt med OSL (Offentlighets- ach Sekretesslag) att som nu ha kommunens epost i 
Microsoft main (Exchange Online)? 

Att det utreds om det är förenligt med GDPR att som nu ha kommunens epost i Microsoft main (Exchange Online)? 

Att man utreder hur vara tjänstemän ach vi som politiker skai I hantera var epost pa ett laglig sett? 

Att man utreder vilka and ra system som Härryda Kommun har som ligger i molntjänster? I samband med den na 
utredning sa skai I det göras en konsekvensanalys av att de ligger i molnet. 

r:-:-:::-------- 
P iÄRR YD A KO~10N 

Kommunstyrelsen 

~k& 2%-2oicr 
2019 -04- 2 5 

Diarienr I Diaritplanbetcé¡;-- 
Jonas Andersson 
Socialdemokraterna 

Page 159 of 168



HÄRRYDA KO ìviNl ~·:,J 
}(o n1:1111:isrvreìsen 

2019 -04- 2 5 

Diarienr I Oiarieplanbeteckn 

Hur definierar Härryda kommun vad som menas med ett trygghetsboende? 

När vi reflekterar över vad de politiska partierna har pä sin önskelista sä vili de fiesta partier 
bygga trygghetsboenden. 
Dä kan man inte läta bli att reflektera över bristen pä definition eller kanske snarare 
mängfalden av definitioner pä vad begreppet trygghetsboende innebär. 

För att vi ska li fä en tydlighet i vär kommun-interna debatt sä behöver vi enas om vad det är vi 
pratar om. 

Vi vili därför att: 
-förvaltningen i samräd med politiken tar fram en definition av vad ett trygghetsboende i 
Härryda kommun innebär. 

Siw Hallbert Patrik Linde 

Page 160 of 168



Ärende för kommunfullmäktiges kännedom

13

2019KS243
   

Page 161 of 168



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 151      Dnr 2019KS243

Statistiska uppgifter per december 2018 och januari 2019 

 
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per december 2018 och januari 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige de statistiska uppgifterna.

----------------------
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Statistiska uppgifter per 2018-12-31

Omvärldsanalys
Folkmängd och
befolkningsförändringar helåret 2018

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 37 802        390        350         255     2 510       2 216            1  

Riket 10 230 185     109 943      115 832       92 185    132 602      46 981          675
Länet 1 709 814       19 032      19 613       15 284      49 562      34 967          108

Kommentar:  Kommunens befolkning uppgick till 37 802 vid årsskiftet 2018/2019 enligt SCB. Under 2018 ökade

folkmängden med 390 personer; 2 510 personer flyttade in och 2 216 personer flyttade ut, 350 barn föddes och
255 personer avled.

Under samma period ökade folkmängden i både riket och länet med 109 943 respektive 19 032 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under januari - december 2018

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 77 26 51
Landvetter 21 21
Härryda 4 4
Björketorp 16 4 12

Kommunen totalt 118 55 63

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under perioden januari - december 2018 uppgår 

till 118, därav 55 lägenheter i småhus och 63 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 77 lägenheter har påbörjats i Råda
distrikt, 21 lägenheter i Landvetter distrikt och 16 respektive fyra lägenheter i distrikt Björketorp och Härryda.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +2,0 December 2018 jämfört med december 2017
Producentpriser (%) +5,6 December 2018 jämfört med december 2017
Detaljhandelns försäljningvolym (%) -1,1 December 2018 jämfört med december 2017
Industrins produktionsvolym (%) +4,6 December 2018 jämfört med december 2017
Industrins orderingång (%) +2,4 December 2018 jämfört med december 2017

Kommentar:  Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 2 respektive 5,6

procent. Industrins produktionsvolym och industrins orderingång visar på en ökning med 4,6 respektive 2,4 procent 
jämfört med december månad förra året, medan detaljhandelns försäljningvolym sjönk med 1,1 procent under
december 2018 jämfört med december 2017.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 201812 201812 201812 201712 201712 201712

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 380 1,7 28150 2,7 185712 3 387 1,7 29800 2,9 198500 3,2
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 603 2,7 51519 4,9 344413 5,6 567 2,5 53497 5,1 365889 5,9

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 43 1,5 3261 2,2 20563 2,4 50 1,8 3756 2,6 24020 2,8
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 72 2,5 6689 4,6 46728 5,5 71 2,5 7349 5,1 53297 6,2
Därav långtidsarbetslösa 1 561 4072 4 535 3896

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen har ökat med 0,2 procentenheter

jämfört med samma period året innan. Jämfört med samma period året innan sjönk arbetslösheten i både länet och
riket med 0,2 respektive 0,3 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i kommunen ligger under december månad på
samma nivå som förra året. Jämfört med samma period året innan minskade ungdomsarbetslösheten i både länet och 
riket med 0,5 respektive 0,7 procentenheter.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2019-02-22 Zeljko Skakic
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Statistiska uppgifter per 2019-01-31

Omvärldsanalys
Arbetslösa 16-64 år Kommunen    Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent   201901   201901   201901   201801   201801   201801

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 381 2 28723 3,4 187259 3,7 402 2,1 30146 3,6 198398 4
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 608 3,2 52478 6,2 349375 6,9 582 3,1 54297 6,5 369808 7,4

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 43 2,4 3279 3,5 20738 3,9 56 3 3722 3,9 23281 4,3
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 68 3,8 6647 7,1 46563 8,7 76 4,1 7266 7,6 52328 9,6
Därav långtidsarbetslösa 1 527 3879 3 502 3686

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen har ökat med 0,1 procentenheter

jämfört med samma period året innan. Jämfört med samma period året innan sjönk arbetslösheten i både länet och
riket med 0,3 respektive 0,5 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har  minskat 
jämfört med samma period förra året. Det är 0,3 procentenheter färre arbetslösa i kommunen, 0,5 respektive
0,9 procentenheter i länet och riket.
Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +2,0 Januari 2019 jämfört med januari 2018
Producentpriser (%) +5,6 Januari 2019 jämfört med januari 2018
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +2,2 Januari 2019 jämfört med januari 2018
Industrins produktionsvolym (%) +2,1 Januari 2019 jämfört med januari 2018
Industrins orderingång (%) -0,5 Januari 2019 jämfört med januari 2018

Kommentar: Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 2 respektive 5,6

procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 2,2 respektive
2,1 procent jämfört med samma period året innan. Industrins orderingång sjönk med 0,5 procent under januari 2019
jämfört med januari 2018.
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Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2019-03-22 Zeljko Skakic
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Hej!
Kommunfullmäktiges presidier inom BoHäM bjuder in till ett 
gemensamt fullmäktige i Härryda kommun:  
 
Måndag 26 augusti kl 18–21 i Råda Rum, Mölnlycke 
 
BoHäM är ett samarbete mellan kommunerna Bollebygd,  
Härryda och Mark som syftar till att samverka kring kommun- 
övergripande frågor. Under åren har bland annat frågor som rör 
järnväg och kollektivtrafik behandlats. 
 
Vid detta tillfälle kommer aktörer från näringslivet bjudas in och 
samtal och diskussioner kommer föras om vår gemensamma  
utveckling kring näringslivsfrågor. 
 
Fralla och kaffe/te serveras under kvällen. Anmäl dig till din 
kommuns fullmäktigesekreterare senast 15 augusti.

Välkomna!

Save  
the date:

26 augusti  
kl 18–21
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