
KALLELSE
Kommunfullmäktige
Datum
2019-09-19

Tid: kl. 18:00-21:00
Plats: Råda Rum, Råda församlingshem

Mötet kommer inledas med parentation för Ellen Svensson (S) och Ulf-Göran Willén (S) 
som gått bort under sommaren. Gruppmöten kl 17. 

Ordförande
Roger Nordman (M)

Ledamöter
Per Vorberg (M)
Evalotta Liljenzin (M)
Grim Pedersen (M)
Kersti Lagergren (M)
Hans Larsson (M)
Mikael Johannison (M)
Sven Karlsson (M)
Rickard Rosengren (M)
Kristina Andrén (M)
Gunnar Häggström (M), vice ordförande
Jan Andersson (M)
Ulrika Nordenstam (M)
Maria Kornevik Jakobsson (C)
Ronny Sjöberg (C)
Gun Wågsjö (C)
Fredrik Mossmark (C)
David Dinsdale (L)
Ing-Marie Rydén Höök (L)
Anders Halldén (L)
Anita Anger (L)
Patrik Nordgren (KD)
Håkan Eriksson (KD)
Jan Inge Forsberg (SP)
Kent Samuelsson (SP)
Lennart Winqvist (SP)
Brita Dermark (KP)
Steinar Walsö-Kanstad (KP)
Patrik Linde (S)

Page 1 of 271



KALLELSE
Kommunfullmäktige
Datum
2019-09-19

Gunilla Wathne (S)
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande
Siw Hallbert (S)
Mikael Hallén (S)
Ulla-Karin Johansson (S)
Robert Langholz (S)
Monica Bengtsson (S)
Oskar Sköld (S)
Wiwiann Niklasson (S)
Kerstin Sandberg (V)
Bengt Andersson (V)
Roland Jonsson (MP)
Marie Strid (MP)
Marcus Berggren (MP)
Ida Rosengren (MP)
Calle Johansson (SD)
Boris Leimar (SD)
Patrik Strömsten (SD)
Leo Welter (SD)
Peter Arvidsson (SD)
Nina Sjöstedt (SD)
Anders Johansson (SD)

Ersättare
Ingemar Lindblom (M)
Bengt Johansson (M)
Eva Karlsson (M)
Hengameh Mokhtari (M)
Weine Samuelsson (M)
Anders Norlin (M)
Karin Wickman (M)
Tony Wahl (C)
Elin Germgård (C)
Lars Magnus Frisk (L)
Erik Lagerström (L)
Madeleine Söderlund (KD)
Inger Axelsson (KD)

Page 2 of 271



KALLELSE
Kommunfullmäktige
Datum
2019-09-19

Mats Werner (S)
Lena Fredriksson (S)
Jonas Andersson (S)
Ulrika Öst (S)
Varinder Bajwa (S)
Bengt Johansson (V)
Björn Mattsson (V)
Ahmad Ahmadi (MP)
Christian Schmitt (MP)
Jan Gustafsson (KP)
Johan Wistrand (KP)
Bengt Hellgren (SD)
Natalija Löfgren (SD)
Regina Strömstén (SD)
Inga-Lill Hellgren (SD)
Cecilia Grebert Flatow (SP)
Martin Tengfjord (SP)

Page 3 of 271



KALLELSE
Kommunfullmäktige
Datum
2019-09-19

1. Upprop och val av justerare samt kungörande av plats och tid för 
justering

 

2. Information från revisorerna  

3. Information från beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling
2018KS1053

 

4. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019
2019KS9

 

5. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019 - Välfärdsnämnden
2019VFN183

 

6. Antagande av taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter
2019KS463

 

7. Revidering av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda
2019KS76

 

8. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
2019KS345

 

9. Upphävande av instruktion för ungdomsråd i Härryda kommun
2019KS221

 

10. Godkännande av markanvisningsavtal på del av Dansered 1:64
2019KS410

 

11. Fastställande av reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund
2019KS433
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12. Godkännande av försäljning av industritomt i Bårhult
2019KS397

 

13. Fastställande av ny kommunikationspolicy för Härryda kommun
2019KS299

 

14. Fastställande av inriktning för utveckling av Råda säteri
2019KS445

 

15. Upphävande av beslut om placering av gymnastik- och 
trampolinhall samt uppdrag gällande ny placering
2019KS482

 

16. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av motion i 
kommunfullmäktige, om säkrare järnvägsövergång i Landvetter
2017KS180

 

17. Beavarande av motion om åtgärder som främjar biologisk mångfald
2018KS1001

 

18. Besvarande av motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i 
Härryda kommun
2018KS967

 

19. Behandling av återremitterat ärende: Besvarande av motion om ett 
begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)
2019KS39

 

20. Remittering av inkomna medborgarförslag  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidie föreslår att medborgarförslagen remitteras enligt 
följande:

 Minska skärmtiden - VFN
 Utbyggnad av 5G - KS
 Installera vattenfontän/källa vid Djupedals hundrastgård - KS

21. Remittering av inkommen motion  
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidie föreslår att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen.

22. Remittering av inkomna interpellationer  

23. Avsägelse från Jan Andersson (M) som ersättare i 
välfärdsnämnden, samt fyllnadsval
2018KS786

 

24. Fyllandsval för Göran Hilldén (M) som god man vid 
lantmäteriförättningar
2018KS786

 

25. Avsägelse från Bengt Johansson (V) som ersättare i 
kommunfullmäktige
2018KS786

 

26. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom
2019KS243
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Rapport från beredningens 
visionsarbete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
 
6 september 2019    
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Uppdrag 

I den styrmodell som kommunfullmäktige antog den 16 oktober 2017, § 159, framgår att 
Härryda kommun ska ta fram en övergripande vision och förhållningssätt som ska vara centrala i 
den kommunala styrningen. Den 17 december 2018, § 216, antog kommunfullmäktige en plan 
för visionsarbetet som anger vad en vision är och vilket syfte den har i kommunens styrning och 
styrmodell. 
 
Visionen ska vara en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för kommunen och som ska 
finnas med som grund för prioriteringar och beslut framöver. Framtagandet av visionen ska 
kännetecknas av delaktighet och av att en bredd av personer och organisationer involveras i 
processen. Ett särskilt fokus ska läggas på barns och ungdomars åsikter. 
 
Planen för visionsarbetet beskriver framtagandets organisation och roller för 
kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredning, kommunstyrelsen och förvaltningen. I 
samband med att planen antogs av kommunfullmäktige inrättades även en styrgrupp med syfte 
att effektivt kunna styra arbetet med framtagandet av visionen. Styrgruppen består av 
kommunens kommunalråd, presidiet i beredningen, kommundirektör, utvecklingschef och 
personalchef. 
 
Kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska ha en aktiv 
roll i visionsarbetet. I planen för visionsarbetet framgår att beredningen exempelvis kan planera 
och leda olika former av dialogprocesser med kommuninvånare, sammanställa och analysera 
inkomna synpunkter samt aktivt bidra i att formulera förslag till vision. Vidare ska beredningen 
även omvärldsbevaka och inhämta erfarenheter från andra kommuner och organisationer kring 
liknande processer. 
 
Enligt planen för visionsarbetet ska kommunfullmäktige anta visionen för Härryda kommun i 
december 2019. 
 
Beredningens visionsarbete 

Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling består av 21 ledamöter och 
beredningens presidium utgörs av en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande. Enligt § 39 i arbetsordningen för Härryda kommuns kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedning ska beredningen ha ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället 
och välfärden.  
 
För att ta sig an uppdraget har beredningen delat in sig i tre olika arbetsgrupper; där en grupp har 
analyserat Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, en grupp har ägnat sig åt 
omvärldsanalys av andra kommuners framtagande av visioner och en grupp har fokuserat på att 
planera och genomföra dialogprocesser kring visionen. Beredningen har arbetat med visionen 
under sju sammanträden under våren och sommaren 2019. 
 
SCB:s medborgarundersökning 
Beredningen har analyserat Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning i Härryda 
kommun från 2018. Baserat på resultaten i medborgarundersökningen har tre 
utvecklingsområden identifierats: Trygghet, Bostäder och Miljö. Även inflytande, möjligheten 
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att påverka och förtroende för politiker och högre tjänstemän har identifierats som övergripande 
områden med förbättringspotential.  
 
Dialog 
Beredningen har planerat och lett olika former av dialogprocesser med kommuninvånare kring 
visionen. Beredningen har nått ut till människor i olika åldrar, föreningar, skolor, företagare och 
boende på olika orter. Under våren 2019 har kommuninvånare haft möjlighet att framföra sina 
åsikter om kommunens framtid via en enkät på kommunens hemsida, på öppna dialogmöten på 
olika orter runt om i kommunen och genom visionsstationer som funnits i kommunhuset samt på 
kommunens bibliotek och kulturhus. 
 
Omvärldsanalys 
Beredningen har analyserat andra kommuners sätt att arbeta fram en vision samt undersökt vilket 
tidsperspektiv kommunerna har haft. Beredningen har studerat ett antal kommuner, såsom 
Sigtuna kommun, Varbergs kommun, Skövde kommun och Alingsås kommun. I analysen har 
beredningen bland annat undersökt hur andra kommuner har beslutat kring när visionen ska 
uppnås, visionens struktur samt logotyp. 
 
Utbildning och föredragningar 
Utöver gruppernas löpande arbete har beredningen även haft ett flertal föredragningar. Vid 
mandatperiodens början har beredningen haft en utbildning i dialogdesign av Martin Sande, 
kring konsten att leda dialoger. För att inhämta kunskap och erfarenhet från andra kommuners 
visionsarbete har beredningen bjudit in Kristina Hylander, utvecklingsledare i Varberg kommun, 
för en föredragning och samtal kring Varbergs framtagande av vision samt hur de arbetar med 
visionen idag. Vidare har beredningen även haft föredragningar av förvaltningen; Birgitta Flärdh, 
utvecklingschef, har informerat kring planen för visionsarbetet och Karin Dahl, 
kommunikationschef, om hur man kan kommunicera kring visionen, att identifiera olika 
målgrupper samt hur man kan nå dem. 
 
Utvärdering/Sammanfattning 

De tre gruppernas parallella arbete har utmynnat i tre stycken rapporter, vilka sammantaget har 
resulterat i ett underlag till utformandet av visionen med tre olika infallsvinklar. Rapporter från 
respektive arbetsgrupp återfinns som bilagor till detta dokument. Analysen av SCB:s 
medborgarundersökning visar vad invånare i Härryda kommun anser om kommunen idag och 
pekar ut olika prioriterade utvecklingsområden. Dialogerna med kommuninvånare har dels 
resulterat i ett brett underlag med synpunkter om kommunen och dess framtid, dels skapat 
delaktighet och engagemang samt förankrat idén om en gemensam vision för kommunen. Av 
omvärldsanalysen framgår att ingen kommuns visionsarbete är det andra likt samt att det inte 
finns någon given modell för hur en visionsprocess ska gå till. 
 
Sammanfattningsvis anser beredningen sig ha uppfyllt sitt uppdrag angivet i planen för 
visionsarbetet. Beredningen har ägnat sig åt såväl omvärldsanalys som dialog med 
kommuninvånare och har sammanställt och analyserat inkomna synpunkter. Analysen har 
resulterat i ett antal teman eller nyckelbegrepp som speglar kommuninvånarnas åsikter, vilket 
kommer att utgöra ett underlag till framtagandet av visionen. Enligt planen för visionsarbetet ska 
ett särskilt fokus vara på barns och ungdomars åsikter. Genom besök och dialog på skolor runt 
om i kommunen har beredningen fångat upp ungas synpunkter om kommunen och dess framtid. 
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Detta återspeglas i underlaget där 60 procent av de inkomna synpunkterna är från de 
åldersgrupper som är under 24 år. 
 
Under visionsarbetes gång har beredningen utvärderat processen och kommit fram till ett antal 
slutsatser. För det första visar omvärldsanalysen av andra kommuners visionsarbete att olika 
kommuner har haft olika tidsperspektiv vid framtagandet av visionen. Härryda kommun har haft 
relativt kort tid på sig att ta fram en vision; från insamlande av synpunkter till färdig vision under 
några månader. Beredningen konstaterar att mer tid hade kunnat bidra till än mer genomarbetade 
underlag till visionen. Samtidigt anser beredningen att man har utnyttjat tiden väl och uppfyllt 
sitt uppdrag enligt planen för visionsarbetet.  
 
För att hålla visionen levande förordar beredningen att dialogen med kommuninvånare fortsätter 
och att visionen med fördel kan ”återbesökas” om några år. Exempelvis skulle Härryda kommun 
kunna anordna ”visionsdagar”, mässor eller torgmöten för att möta kommuninvånare och 
utvärdera visionen samt upprätthålla dialogen om vilken slags kommun Härrydabor vill ha.  
 
 
Bilagor 

• Utvärdering av SCBs medborgarundersökning 2018 i Härryda kommun. Invånarnas 
attityder till att bo och leva i kommunen. 

 
• Dialog om vision för Härryda kommun. Rapport från beredningens arbetsgrupp för 

dialog. 
 

• Omvärldsanalys av kommuners visionsarbete. En jämförelse mellan visionsarbete i 
Sigtuna kommun, Varbergs kommun, Skövde kommun och Alingsås kommun. 
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11 juni 2019
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Om undersökningen  

Under 2018 genomförde Härryda kommun Statistiska Centralbyråns (SCBs) 
Medborgarundersökning. Härryda kommun har genomfört undersökningen vartannat år sedan 
2006. 

Syftet med undersökningen är att medborgarna får tycka till om kommunen som en plats att bo 
och leva på, om kommunens verksamheter och om inflytandet man har som medborgare. 
Undersökningen skapar en bra blick över den totala nöjdheten och ger en bild av vad 
medborgarna anser att kommunen bör prioritera i den fortsatta utvecklingen. Då undersökningen 
genomförs av flera andra kommuner (111 kommuner 2018) så ger det också en bra bild av hur 
kommunen står sig i jämförelse med andra kommuner. Sedan undersökningen genomfördes 
första gången 2005 har 268 av landets kommuner deltagit och 253 av dessa har deltagit mer än 
en gång. Då Härryda kommun har genomfört undersökningen sex gånger så finns också 
möjligheten att se hur utvecklingen skett över tid och att kunna se trender.  

Population, insamling och svarsfrekvens 

Undersökningen skickades ut till ett obundet slumpmässigt urval på 1 200 personer i kommunen 
mellan 18-84 år. Dessa har haft möjlighet att besvara enkäten digitalt eller via papper. 
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2018.  

Undersökningen besvarades av 515 personer, vilket innebär en svarsfrekvens på 43 procent. 
Svarsfrekvensen i Härryda är högre än genomsnittet i riket (41 procent), men svarsfrekvensen för 
kommunen är lägre än vad den var 2016 (46 procent). Då förvaltningen upptäckte att det 
troligtvis skulle bli en låg svarsfrekvens så genomfördes en kommunikationsinsats via 
Harryda.se, Facebook och i Infobladet i Härrydaposten för att höja besvarandet.  

Attitydundersökning och att jämföra resultat 

SCBs Medborgarundersökning är en attitydundersökning, det är inte en brukarundersökning. 
Detta är viktigt att komma ihåg när man gör antaganden. De som ha besvarat vad de anser om 
exempelvis äldreomsorgen behöver därmed inte ha någon anknytning eller kännedom om 
verksamhetens resultat eller kvalitet.  

Medborgarundersökningen ger inga exakta värden på vad medborgarna i kommunen tycker. För 
att veta det måste vi genomföra en mycket större undersökning. Den ger däremot en bra 
fingervisning om vad medborgarna tycker inom olika områden. 

Attityder tar lång tid att förändra och slumpen har en viss betydelse om resultat går upp eller ned 
i många fall. Även om kommunen inte förändrar sina arbetssätt eller om förutsättningarna inte 
förändras så är det fortfarande osannolikt att kommunen skulle få exakt samma resultat som 
föregående undersökning. Skiftningar i resultat kan också bero på kommunens bild i media och 
om det hänt positiva eller negativa händelser i anknytning till när undersökningen gjordes.  

I kommande resultattabeller finns en färgkod där grön anger att det är statistiskt säkerhetsställt 
att kommunen har ett bättre indexvärde än övriga kommuners genomsnitt, den gul/orangea 
färgen anger att det inte går att statistiskt säkerhetsställa att kommunen ligger över eller under 
genomsnittet och den röda färgen indikerar att kommunen ligger under genomsnittet.  
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SCBs analysmodell – Nöjd Kund Index  

Resultateten i undersökningen presenteras genom SCBs analysmodell Nöjd kund index (NKI). 
Undersökningen består av tre index med varsitt helhetsbetyg  

• Nöjd regionindex (NRI)  
– består av frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. 

• Nöjd medborgarindex (NMI)  
– består av frågor om kommunens olika verksamheter 

• Nöjd inflytandeindex (NII)  
– består av frågor om invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter 

Varje index innehåller tre frågor som beskriver nöjdheten i helhet. Som komplement till dessa 
finns det frågor som anger den totala nöjdheten inom olika områden eller verksamheter. Varje 
fråga besvaras i en tiogradig skala. Resultatet från frågorna redovisas i betygsindex som varierar 
mellan 0-100. Genom att mäta hur respektive område påverkar den totala nöjdheten så kan 
analysmodellen beskriva vilket område som bör prioriteras för att öka den totala nöjdheten hos 
kommunens invånare.  

SCB bedömer att resultatet under 40 klassas som ”inte godkänt”. Resultat över 55 bedöms som 
att medborgarna är ”nöjda”. Resultatet 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.  

 

Generella iakttagelser 

Kommuner har olika förutsättningar och att jämföra kommuner med varandra inom olika 
områden är ibland som att jämföra äpplen med päron. Det framgår att de kommuner med fler 
invånare har nöjdare invånare generellt, vilket troligtvis har att göra med att det finns ett större 
serviceutbud och fler fritidsmöjligheter än i kommuner med mindre befolkning. Likaså finns det 
olika förutsättningar i samhället att ta hänsyn till som gör att Härryda kommun bör kunna 
förväntas ha ett bättre resultat än genomsnittet bland kommunerna.  

Var man bor har betydelse för hur nöjd man är. Ett mönster som finns övergripande är att de som 
bor i centralorten, det vill säga i Mölnlycke, är generellt sett mer nöjda i undersökningen. De 
som är minst nöjda tenderar att vara de som bor utanför en tätort. Vad detta beror på är svårt att 
säga, man skulle kunna anta att det beror på att serviceutbudet och möjligheterna är större för de 
som bor i Mölnlycke än övriga kommundelar. 

Det finns fler generella skillnader, utrikesfödda tenderar att generellt sett ge högre betyg än de 
som är födda i Sverige. Den högre nöjdheten berör de flesta områden, exempelvis förtroende för 
politiker.  

Likaså finns skillnader i attityder beroende på hur gammal man är. Den yngsta gruppen, 18-29 år 
tenderar att ge lägre betyg inom de flesta områden. Detta mönster kan man se i hela landet. Vad 
det beror på vet man inte med säkerhet, men enligt SCB så är det troligt att det beror på att de till 
viss del saknar samma erfarenhet som övriga åldersgrupper, men det kan även röra sig om att 
man har högre förväntningar än övriga årsgrupper.  
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Nöjd regionindex 

Nöjd regionindex (NRI) anger hur medborgarna bedömer Härryda kommun som en plats att bo 
och leva på. 

Tabell 1 - Resultat 

  Härryda kommun Samtliga kommuner 

Trygghet 58 58 
Fritidsmöjligheter 66 61 
Kommersiellt utbud 61 63 
Kommunikationer 68 60 
Bostäder 56 53 
Utbildningsmöjligheter 78 61 
Arbetsmöjligheter 70 58 
Rekommendation 78 66 
NRI 70 62 

Figur 1 - Resultat över tid      
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Figur 2 - Resultat efter kön  

 

Prioritering NRI 

Enligt SCB:s prioriteringsmatris anges följande prioriteringsordning för att höja helhetsbetyget  
- NRI 

Frågeområden som bör prioriteras 
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Frågeområden som bör förbättras om möjligt 
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Frågeområden som kan ges lägre prioritet 
Kommersiellt utbud 

Frågeområden som bör bevaras 
Kommunikationer, Utbildningsmöjligheter, Arbetsmöjligheter 
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Kommentar till resultatet  

Härryda kommun får ett bra resultat gällande NRI (70) från dess invånare och ligger bra till 
jämfört med övriga kommuner (62). Utbildningsmöjligheterna (78) och Rekommendation (78) 
sticker ut som särskilt bra värden. Området Rekommendationen innebär att fyra av fem 
medborgare skulle kunna rekommendera vänner eller släktingar att flytta till kommunen. Enligt 
SCBs resultatbeskrivning anses 75 eller högre som ett mycket bra resultat.  

Både kvinnor och män är nöjda med helhetssynen på kommunen. Generellt sett är man positiv 
till kommunen i alla dess delar (Figur 2). I centralorten är man mer benägen att rekommendera 
bekanta och släktingar att flytta hit (81). De som är mest positiva till kommunen som helhet och 
som gärna rekommenderar kommunen är personer som bott i kommunen i 3-5 år (84), men även 
de som bott här längre, mer än 10 år, är klart positiva (77). Kommunens natur och 
fritidsmöjligheter kan vara bidragande anledningar till den positiva inställningen till kommunen 
men också närheten till Göteborg. Tittar man på närheten till högre utbildningar som finns inom 
pendlingsavstånd så kan man utläsa en större positivism hos invånarna i Mölnlycke än i övriga 
delar av kommunen.  

Om man ser på hur resultatet för NRI har förändrats över tid (Figur 1) så kan vi se att det är 
förhållandevis små skillnader mellan åren. Det som eventuellt sticker ut är att trygghetsindexet 
som genomgick en negativ förändring från 67 (2014) till 57 (2016) och 58 (2018). 
Fritidsmöjligheter, arbetsmöjligheter har däremot förändrats i positiv riktning genom åren.  

Härryda kommun får sammanfattningsvis ett bra resultat i jämförelse med övriga kommuner, 
men man ser ändå två områden där vi inte når lika högt och det är Bostäder (56) och Trygghet 
(58).  

Liksom många andra storstadsnära kommuner påverkas medborgarna i Härryda av 
bostadsbristen i samhället. Härryda kommun som tillhör Göteborgsregionen är en av de 
snabbväxande kommunerna i regionen Fram till 2035 beräknas vi bli ca 200 000 fler invånare i 
regionen och med det tillkommer ca 120 000 nya arbetstillfällen. För att lyckas att hantera denna 
utveckling behövs en stor nybyggnation av bostäder, inte minst i Härryda kommun. I SCBs 
undersökning kan man utläsa att möjligheterna att finna bostad får låga betyg och värre är 
siffrorna rörande upplåtelseform. Invånarna i Härryda kommun ger å andra sidan högt betyg 
gällande hur trivsam bebyggelsen är. Minst nöjd med bostäder är man i åldersgruppen 18-29 år 
vilken troligen beror på svårigheten för unga att finna sin första bostad. De äldre, 65 eller äldre, 
är likaså en mindre nöjd grupp (54) i detta sammanhang. Anledningen till detta kan vara att det 
efterfrågas fler lägenheter om nuvarande bostad blivit för stor och en avsaknad av äldreboenden 
och trygghetsboenden. De som är mest nöjda är personer i gruppen 30-49 år (61), vilket kan 
hänga samman med att man då bildat familj och finner bra uppväxtmiljö i de bostadsområden 
som finns i kommunen. Det går också att se att mölnlyckeborna är mest positiva (59) till området 
Bostäder än övriga orter i kommunen. Detta kan bero på att kollektivtrafik och service är mest 
utbyggd där.  

Gällande trygghet finns två grunder att stå på. Den faktiska via statistiken och den upplevda.  
I den faktiska kan vi utläsa att anmälda brott är ganska konstant. Den upplevda tryggheten blir 
lägre ju högre upp i åldrarna man kommer och det är en lägre upplevd trygghet hos kvinnor (55) 
än hos män (62). 
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Nöjd medborgarindex  

Nöjd medborgarindex (NMI) anger hur medborgarna bedömer Härryda kommuns verksamheter.  

Tabell 2 - Resultat 
  Härryda kommun Samtliga kommuner 

Vatten och avlopp 77 78 
Renhållning och sophämtning 68 66 
Miljöarbete 58 56 
Kultur 68 62 
Idrotts- och motionsanläggningar 65 61 
Gator och vägar 59 54 
Gång- och cykelvägar 55 55 
Räddningstjänsten 73 78 
Stöd för utsatta personer 55 50 
Äldreomsorgen 59 52 
Gymnasieskolan 78 59 
Grundskolan 66 59 
Förskolan 70 64 
Bemötande och tillgänglighet 60 57 
NMI 64 56 

Figur 3 - Resultat över tid 
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Figur 4 - Resultat efter kön 
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Kommentar till resultatet 

Kommunens verksamheter ges i jämförelse med övriga kommuner ett klart bättre betyg. 
Samtliga verksamheter ligger i jämförelsen runt medel eller över medel förutom 
Räddningstjänsten som ändå ges ett bra betyg (73). Men det finns även verksamheter som får 
förhållandevis låga resultat, Miljöarbete (58), Stöd för utsatta personer (55) och Gång- och 
cykelvägar (55). (Tabell 2) 

En av frågorna som ställdes var vad medborgaren tror eller tycker om gymnasieskolan i sin 
kommun. Härryda får betygindexet 78, vilket kan jämföras med 59 i riket. Detta är det högsta 
betyget bland kommunens verksamheter. Det är även det bästa resultatet av alla de 111 
kommunerna som deltagit i undersökningen år 2018.  

Vi kan se att de egna erfarenheterna är viktiga för vilket resultat verksamheterna får. Föräldrar 
med barn i förskola eller grundskola ger högre betyg (72 Förskola, 71 Grundskola) än de som 
inte har någon koppling eller närliggande erfarenhet (68 Förskola, 64 Grundskola). Ett ytterligare 
område där egna erfarenheten eller koppling till verksamheten spelar roll för resultatet är 
området Äldreomsorg. Där är det de som har en nära anhörig som är mindre nöjda (48) medan de 
som arbetar inom verksamheten ger ett bra betyg (80).  

Om man ser på hur resultatet för NMI har förändrats kan vi konstatera att det är förhållandevis 
små skillnader mellan åren (Figur 3). När det gäller skillnader mellan män och kvinnor är det 
framför allt kvinnorna som ger de högre betygen (Figur 4). 

Bemötande och tillgänglighet är ett viktigt område för hur man uppfattar verksamheterna. Detta 
index är förhållandevis lågt (60), dock högre än genomsnittet hos övriga kommuner som ingick i 
undersökningen. Det låga resultatet kan tolkas som att invånarna önskar ett enklare sätt att 
komma i kontakt med personal och högre tjänstemän. 
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Nöjd inflytandeindex 

Nöjd inflytandeindex (NII) anger hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i 
kommunen.  

Tabell 3 - Resultat  

  Härryda kommun Samtliga kommuner 

Förtroende 55 48 

Påverkan 46 42 

Information 63 56 

Kontakt 55 52 

NII 48 42 

Figur 5 - Resultat över tid  

 

Figur 6 - Resultat efter kön   
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Prioritering NII 

Enligt SCB:s prioriteringsmatris anges följande prioriteringsordning för att höja helhetsbetyget  
- NII 

Frågeområden som bör prioriteras 
Påverkan, Förtroende 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 
Inget frågeområde har hamnat här. 

Frågeområden som kan ges lägre prioritet 
Kontakt 

Frågeområden som kan bevaras 
Information 

Kommentar till resultatet  

Inflytandeindexet är det index som sticker ut negativt i jämförelse med de övriga två indexen.  
Det är bara Information (63) som medborgarna enligt SCBs bedömning anser sig vara klart nöjda 
med. Kommunens information via webb mm och kommunikationens tydlighet får högst betyg 
jämfört med samtliga kommuner som deltagit i undersökningen. De som är nöjdast med 
informationen är de som bott i kommunen 2 år eller kortare (76). Det ska dock sägas att det i 
sammanhanget är 60 procent som säger sig inte ha någon åsikt i frågan. Spridningen mellan höga 
och låga betyg varierar mer bland männen medan kvinnorna ligger mer samlade. Områdena 
Kontakt (55) och Förtroende (55) ligger på nedre gränsen och lägst resultat får Påverkan (46).  
Även om det är låga resultat så står Härryda samtidigt väl i jämförelse med övriga kommuner 
(Tabell 3).  

Angående området Kontakt så framgår att en femtedel av invånarna har haft kontakt med 
politiker de senaste två åren. Dessa ger ett högre betyg (60) till möjligheterna att komma i 
kontakt med politiker än de som inte som inte har haft kontakt (52).  

Områdena Påverkan och Förtroende handlar om huruvida det finns möjligheter för invånarna att 
kunna påverka, hur kommunens politiker och högre tjänstemän lyssnar till synpunkter, hur 
ansvarstagande de är, om de arbetar för kommunens bästa samt hur väl politiska beslut 
genomförs. Här är medborgarna minst nöjda med möjligheterna att kunna påverka, medan man 
är mer nöjd i vilken utsträckning ens åsikter finns representerade bland kommunens partier. Det 
är förhållandevis många som anger att de inte har någon åsikt i frågan, ca 40 procent. Detta kan 
tolkas som att medborgarna vill kunna vara mer med och påverka men inte känner att man har 
möjligheten eller vet om vilka möjligheter som finns.  

Gällande frågeområdena Förtroende och Kontakt ser vi en antydan till förbättrat resultat år i 
jämförelse med år 2016 (Figur 5). När det gäller resultat efter kön är variationen mellan kvinnor 
och män marginell. 
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Avslutande analys 

 
Härryda kommun har bra resultat i SCBs medborgarundersökning 2018. Invånarna är nöjda med 
verksamheterna och att leva och bo i kommunen. Vi kan dock inte slå oss till ro utan vi måste 
bibehålla de goda resultaten och utveckla vissa områden. Utifrån de olika betygen och hur vi står 
oss i jämförelse med övriga deltagande kommuner har vi identifierat tre huvudområden; 
Trygghet, Bostäder och Miljö. Dessutom ser vi möjligheten att påverka och förtroendet för 
politiker och högre tjänstemän som ett övergripande område där det finns en 
förbättringspotential. 

Trygghet 

De faktiska brotten i kommunen och resten av Sverige har minskat med åren medan den 
upplevda otryggheten bland våra invånare har ökat. Känslan av trygghet är viktigt för 
välbefinnandet och vi vill se att våra invånare kan vända sig någonstans när de är otrygga.  
I Härryda kommun bör alla våra invånare kunna känna sig trygga i alla situationer och att de kan 
få det stöd de behöver. Den upplevda otryggheten kan också vara en spegling av rapportering av 
våldsbrott och skjutningar på nationell nivå.  

Undersökningen visar att män känner sig tryggare än våra kvinnliga invånare. Särskilt otrygga 
känner sig äldre kvinnor. Otryggheten kan uppkomma när de vistas utomhus på kvällar och 
nätter eller rädslan för hot, rån och inbrott i hemmet. Eftersom att just kvinnor känner sig otrygga 
kan en punktinsats för just denna grupp vara nödvändig. Ingen invånare ska behöva ändra på 
rutiner eller undvika situationer på grund av otrygghet i kommunen. 

Bostäder 

Alla är vi överens om att vi behöver fler bostäder i kommunen. Viktigt är att ta vara på Härrydas 
varierade utbud och blandning av upplåtelseformer. Särskild brist finns dock på mindre 
hyreslägenheter till låg kostnad, särskilt i de västra delarna. Härryda har en mycket stor andel av 
de yngre som ännu inte flyttat hemifrån och det är den typ av boende som denna grupp 
efterfrågar. 

Inom Västra Götaland räknar man med att 8 000 nya lägenheter kommer att behövas per år de 
närmaste åren. Härryda har för ögonblicket flera större byggprojekt på gång vilket innebär att vi 
nu ligger väl till, men det är viktigt att vi inte tappar farten. Vi bör dock tillse att koncentrationen 
inte bara sker i de västra delarna och att vi tillgodoser olika upplåtelseformer. Helt enligt 
planerna från Göteborgsregionen bygger Härryda längs de stora stråken in mot Göteborg.  
Vi måste också planera för bostadsbyggande i våra östra tätorters delar så att dessa kan 
upprätthålla eller öka nuvarande kommunala och kommersiella utbud.  

Det framkommer vidare att den åldersgrupp som förväntas öka mest de kommande åren, förutom 
ungdomar, är gruppen 55-64 år. Det är mycket positivt att en grupp i arbetsför ålder ökar,  
men det kräver också god planering inför att denna grupp som snart når pensionen och de krav 
de då kan komma att ställa på boende. 
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Miljö 

Utvärdering av Nöjd medborgarindex (NMI), medborgarnas bedömning av kommunens 
verksamheter, visar att bland annat miljöarbetet bör prioriteras. Invånarnas bedömning av 
kommunens miljöarbete har inte ändrats avsevärt över tid, men har som övriga deltagande 
kommuner ett relativt lågt betyg. Det är svårt att tolka om det beror på att invånarna inte har 
observerat det miljörelaterade arbetet som kommunen har gjort, om de anser att man gjort 
felaktiga satsningar eller om invånarnas förväntningar har ökat med tiden. När det gäller arbetet 
med Agenda 2030 gör kommunen redan mycket som bidrar till god hållbarhet såväl i det dagliga 
arbetet som i långsiktig planering och utveckling. Men det är viktigt att arbetet med Agenda 
2030 fortsätter att utvecklas.  

Övergripande prioritering 

Minst nöjda av samtliga tre index är invånarna i sin bedömning av möjligheterna till inflytande i 
kommunen. Härryda kommun står sig väl i jämförelse med övriga kommuner i undersökningen 
men detta kan vi inte slå oss till ro med utan bra kan bli bättre! Resultatet något under medel 
riktar sig direkt till politiker och högre tjänstemän. Frågeområdena Förtroende, Påverkan, 
Information och Kontakt är väl integrerade i varandra och ger påverkan på varandra och är 
viktiga hörnstenar när det gäller att bevara demokratin i kommunen. En av demokratins 
viktigaste tillgång är förtroendet och det är skört och lätt att förlora. Enligt senaste SOM-
undersökningen 2018 svarar 74 procent att de är nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige 
som helhet medan inom kommunerna är 68 procent nöjda.  

De två frågeområden som bör prioriteras är Förtroende och Påverkan. Förtroende kan ses som en 
faktor i det sociala kapitalet, vilket enkelt uttryckt handlar om att lita på någon d.v.s. pålitlighet 
och att ha tillit. Påverkan är mer handlingsorienterat och handlar om hur och om politiker och 
tjänstemän lyssnar till invånarnas synpunkter, hur ansvarstagande de är, om de arbetar för 
kommunens bästa samt hur väl politiska beslut genomförs. SOM-undersökningen 2018 visar att 
40 procent är mycket nöjda eller har ganska stort förtroende för svenska politiker, vilket har de 
senaste åren vuxit sakta. 

En rekommendation kan vara att fortsätta utveckla såväl möjligheter som olika former av 
insatser så att våra invånare upplever att de respekteras och att politiker och tjänstemän lyssnar in 
deras synpunkter. Viktigt är att en ömsesidighet får råda och att visa på demokratins kraft. Att 
diskutera kommunens värdegrund, vad är rätt och vad är fel samt förhållningssätt måste alltid 
vara en levande och aktuell diskussion i dagens föränderliga samhällen. 
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Sammanfattning 

Under 2019 tar Härryda kommun fram en övergripande vision för kommunen: en gemensam 
ledstjärna som pekar ut riktningen för kommunen och som ska finnas med som grund för 
prioriteringar och beslut framöver. Enligt planen för visionsarbetet, antagen i 
kommunfullmäktige i § 216 den 17 december 2018, ska framtagandet av visionen kännetecknas 
av delaktighet och att en bredd av personer och organisationer involveras i processen. Ett särskilt 
fokus ska läggas på barns och ungdomars åsikter. 
 
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling har under våren 2019 haft en aktiv 
roll i arbetet med att utarbeta visionen. Beredningen har delats in i tre olika arbetsgrupper, där en 
grupp har fokuserat på att planera och leda olika former av dialogprocesser med 
kommuninvånare. I arbetet med att ta fram visionen har det varit viktigt att många olika grupper 
får komma till tals. Alla olika tankar och idéer har varit betydelsefulla för att beredningen ska ha 
ett brett underlag att jobba med. Kommunikation- men också dialog- har varit i fokus för att 
skapa engagemang, delaktighet och förankring. 
 
Beredningen har nått ut till äldre och yngre, föreningar, skolor, företagare och boende på olika 
orter. Under våren 2019 har kommuninvånare haft möjlighet att framföra sina åsikter om 
kommunens framtid via en enkät på kommunens hemsida, på öppna dialogmöten på olika orter 
runt om i kommunen och genom visionsstationer som funnits i kommunhuset samt på 
kommunens bibliotek och kulturhus. 
 

Målgrupper 

En del av beredningens uppdrag kring framtagandet av visionen har varit att planera och leda 
olika former av dialogprocesser med kommuninvånare. Som ett första steg i processen har 
beredningen identifierat olika målgrupper samt gett förslag på metoder för hur dessa målgrupper 
kan nås. Den övergripande målgruppen har varit invånare i Härryda kommun samt personer som 
har en anknytning till kommunen; exempelvis elever som är bosatta i annan kommun men går i 
skola i kommunen eller företagare som är verksamma i kommunen. Därefter har beredningen 
valt att särskilt rikta sig mot följande målgrupper: unga (högstadie- och gymnasieelever), äldre, 
ideell sektor samt företagare. 

För att nå dessa målgrupper har beredningen valt att vända sig till följande grupper: 

• Grundskola – årskurs 8-9 

• Gymnasiet   

• Vuxenutbildningen  

• SFI 

• Företagare via tidningen Näringslivet i Härryda kommun samt Näringslivs digitala 
nyhetsbrev 

• Äldreboenden  

• Pensionärsrådet 

• Rådet för funktionshinderfrågor 

• Rådet för idéburna organisationer 
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Insamlings- och dialogmetoder 

Efter att ha identifierat målgrupperna har beredningen genomfört olika aktiviteter för att nå dessa 
målgrupper. Nedan följer en sammanställning av beredningens insamlings- och dialogmetoder. 

Enkät om visionen  

Under våren 2019 har invånare i Härryda kommun och personer som har en anknytning till 
kommunen haft möjlighet att svara på en enkät kring visionen på kommunens webbplats eller via 
sociala medier. Över 500 svar har inkommit via den digitala enkäten. 
 
Det har även funnits fem visionsstationer utplacerade i kommunhuset, på biblioteken i Hindås 
och Rävlanda samt i kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter. Där har kommuninvånare kunnat 
svara på frågorna genom pappersenkäter som lämnats i en brevlåda. 
 
Enkätfrågorna testades först genom pilotstudier på ett mindre antal respondenter innan man kom 
fram till följande enkätfrågor: 
 

• Hur uppfattar du kommunen idag? 

• Hur skulle du vilja att kommunen uppfattas i framtiden? 

• Vad skulle göra dig stolt över kommunen? 

Dialogmöten 

Beredningen har haft öppna dialogmöten kring visionen i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, 
Rävlanda, Hällingsjö och Eskilsby under maj och juni 2019. Till dialogmötena har alla som bor i 
kommunen, eller har en anknytning till kommunen, varit inbjudna till att samtala kring visionen 
och kommunens framtid. Deltagarantalet i de olika orterna har varierat. De tre enkätfrågorna 
beskrivna ovan har utgjort en grund för samtalen. 
 
Under dialogtillfällena har beredningsledamöter funnits med för att leda dialoggrupper och för 
att dokumentera de åsikter som kom ut av dialogerna. 

Torgmöten 

Ledamöterna i beredningen har haft en uppsökande dialog om visionsfrågorna med 
förbipasserande i Landvetter och Mölnlycke centrum. 

Besök i skolor 

Enligt planen för visionsarbetet ska ett särskilt fokus läggas på barns och ungdomars åsikter. 
Beredningen har därför kontaktat alla högstadieskolor i kommunen och besökt ett flertal av dem 
för att samtala med elever kring deras tankar om kommunen och dess framtid. 
 
Beredningen har besökt årskurs 8 och 9 på Fridaskolan, Landvetterskolan och Önnerödsskolan. 
Ledamöter i beredningen har även besökt Särvux och SFI. Under två dagar i maj har 
beredningen funnits på plats i Hulebäcksgymnasiet och samtalat med gymnasieelever. 

Besök på äldreboenden 

Beredningsledamöter har besökt Hönekulla korttidsboende och Björkelid äldreboende och 
samtalat med boenden om hur de uppfattar kommunen. 
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Kommunikationsinsatser 

Utöver de ovan nämnda aktiviteterna och dialogprocesserna har även ett antal 
kommunikationsinsatser genomförts av kommunens kommunikationsavdelning. Information om 
visionsarbetet har bland annat gått ut via harryda.se, Ida (kommunens intranät), pressmeddelande 
och Infobladet. Företagare i kommunen har kunnat besvara enkäten via ett digitalt nyhetsbrev 
som riktar sig till näringslivet och information om visionsarbetet har även gått ut via tidningen 
Näringslivet i Härryda kommun. En film om visionen har lagts ut som ett sponsrat inlägg på 
Facebook, vilket innebär att även de kommuninvånare som har ett Facebookkonto men som inte 
aktivt följer kommunen nås. Annonser kring visionsarbetet och de öppna dialogmötena har även 
publicerats i lokaltidningarna Härrydaposten och Lokalpressen. 
 
Ett grafiskt manér har tagits fram för att tydliggöra Härryda kommuns visionsarbete i 
kommunikationen. Det grafiska manéret bygger på Härryda kommuns grafiska profil och har 
använts i både annonser, brevutskick, enkäter, presentationer, flyers, affischer och roll-ups. 
 
Bearbetning av materialet 

För att bearbeta och analysera materialet som har inkommit från enkäterna och dialogmötena om 
visionen har beredningen använt sig av OPERA-metoden; ett mötes- och processverktyg som 
skapar delaktighet och tydliga mål i en kreativ process. Syftet med övningen var att få en 
överblick över det omfattande materialet som utgör underlaget till visionsskrivningen. 
 
Det första steget enligt OPERA-metoden är att tolka svar och försöka förstå kärnan i vad 
respondenterna åsyftar i sina svar. Metoden är kvalitativ och går ut på att hitta teman i texten, att 
tyda och att få en känsla för vad invånarna tycker, snarare än att räkna ord. De 
nyckelbegrepp/teman som återfanns i materialet skrevs ner på ett separat papper. Det fanns ingen 
angiven gräns för hur många eller hur få nyckelbegrepp som väljs ut. 
 
Under nästa steg har beredningens ledamöter presenterat sina olika nyckelbegrepp/teman för 
varandra i par och därefter i mindre grupper för att jämföra nyckelbegrepp. Till sist har hela 
beredningen gemensamt enats om ett antal nyckelbegrepp som de ansåg återspegla materialet för 
att därefter rösta på/ge poäng till de begrepp som ledamöterna ansåg vara centrala.  
 
Efter omröstningen har beredningen kommit fram till följande nyckelbegrepp/teman: 
 

• Natur/närmiljö, 14 röster  

• Effektiv kommunal kärnverksamhet, 14 röster 

• Trygghet, 13 röster 

• Verbal kommunikation (kommuninvånare, förtroendevalda, förvaltning), 11 röster 

• Hållbarhet, 10 röster 

• En kommun (inkluderande), 10 röster 

• Sport- och fritidsmöjligheter, 10 röster 

• Bra plats att leva på, 9 röster 

• Bostäder för alla, 8 röster 
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• Företagsvänligt, 8 röster 

• Fysisk kommunikation/tillgänglighet, 8 röster 

• En kommun med framtidstro (innovativ och proaktiv), 6 röster 

• Levande centra (och samlingsplatser), 4 röster 
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Uppdrag 

Arbetsgruppen för omvärldsanalys är en del av Beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling. Arbetsgruppen fick i uppdrag av beredningens presidium att analysera andra 
kommuners sätt att arbeta fram en vision samt undersöka vilket tidsperspektiv man har haft. I 
uppdraget ingick vidare att gruppen ska bidra i det direkta visionsarbetet samt att formulera en 
politisk medvetenhet till kommunfullmäktige. 

 

Jämförelse mellan olika kommuner 

Inledningsvis diskuterades olika kommuners visionsarbete som exempelvis i Varberg, Göteborg, 
Lerum, Sigtuna, Alingsås, Skövde och Lund. Skälet till att Göteborg nämndes är Härryda 
kommuns närhet till storstadsområdet. Det visade sig att Göteborgs stad inte arbetat med en 
övergripande vision. Lerums kommun har visionen ”Sveriges ledande miljökommun 2025” med 
ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande. Lerums kommun valdes bort i en första gallring 
på grund av tidsbrist. 
 
Under föregående mandatperiod hade Demokratiberedningen i Härryda kommun uppdraget att 
se över kommunens styrning och styrsystem. I samband med detta fick flera av de ledamöter 
som nu ingår i Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling en dragning av 
konsulten Sven-Martin Åkesson om hur visionsarbetet gick till i Lunds kommun. Visionsarbetet 
startade i september 2016. Lunds vision är ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation 
och öppenhet” och antogs i april 2017. Förhållningssättet är att: Lyssna, Lära och Leda. 
Styrmodellen fick namnet ”Ett Lund” med visionen som en av byggstenarna. Visionen och 
förhållningssättet ska styra alla chefer, medarbetare och förtroendevalda. Ytterst kommer de som 
bor och verkar i Lund att få nytta av resultatet eftersom det finns en gemensam målbild. Den 
operativa projektgruppen arbetade till och med december 2018. 
 
Slutligen valdes Sigtuna kommun, Varbergs kommun, Skövde kommun och Alingsås kommun. 
Beredningen har valt att främst fokusera på Varbergs kommun då det fanns ett gediget 
faktaunderlag att tillgå från Varbergs visionsarbete. Beredningen har även haft en föredragning 
av Kristina Hylander, utvecklingsledare i Varbergs kommun, kring framtagandet av visionen 
samt hur Varbergs kommun arbetar med visionen idag. 
 
Se bilaga för länkar till de olika kommunernas visioner samt Skövdes logotype. 
 
 
Sigtuna kommun  
Vision antagen i november 2018 
 
”Mål och budget 2019 - 2021”  
Budgeten innehåller beslutssatser, politiska utgångspunkter och principer, mål, förutsättningar, 
uppdrag, långtidsplan, ekonomisk plan, regler och taxor. Visionen är formulerad i åtta punkter, 
allt ifrån korta meningar till längre beskrivningar inom olika områden. Det finns ingen värdering 
i hur citaten nedan är redovisade utan anger bara hur de olika målen i visionen presenteras. 
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”Vision för Sigtuna kommun 
 

• Sigtuna kommun ska tillhöra en av de mest attraktiva kommunerna i landet att bo, leva 
och verka i. 

• Alla invånare skall känna stolthet över att bo i Sigtuna kommun. 
• Kommunen skall präglas av omsorg om invånarna, öppenhet och hög kvalitet i den 

kommunala servicen, trygghet för invånarna, respekt för olikheter, framåtanda, värnande 
om klimat, natur och miljö samt en stabil ekonomi där alla viktiga beslut tas utifrån ett 
ekonomiskt, socialt, ekologiskt och demokratiskt hållbarhetsperspektiv. 

• Barn, elever och vårdnadshavare i Sigtuna kommun ska uppleva att förskolor och skolor 
är de bästa i landet. 

• De äldre i kommunen ska känna att de får en trygg, högkvalitativ, stimulerande och 
värdig tillvaro. Att kunna bo hemma så länge som möjligt. 

• Sigtunas kommun ska kännetecknas av entreprenörsanda och ha ett av Sveriges bästa 
företagsklimat. Här skall det vara enkelt att starta och driva företag. Kommunen kan 
därmed erbjuda ett brett utbud. 

• En förutsättning för att kunna leverera högkvalitativa tjänster till kommuninvånarna är 
att medarbetarna i Sigtuna kommun mår bra och trivs. Alla medarbetare skall känna 
stolthet. 

• Ett väl utbyggt vägnät, gång- och cykelvägar samt väsentligt utbyggda allmänna 
kommunikationer ska öka kollektivtrafikandelen.” (sid 7, Mål och budget 2019 - 2021) 

 
I redogörelsen ”Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem - Från vision till resultat” (sid. 11, 
Mål och budget 2019 - 2021) anges att mål och budget ska vara ett verktyg som styr kommunen i 
önskad riktning. Modellen beskrivs med pilar i olika riktningar mellan begreppen Vision, 
Värdegrund, Mål, Principer och Resultat. 
 
Beredningen valde att ta med Sigtuna kommun då Sigtuna likt Härryda är en flygplatskommun. 
Det visar sig i vår omvärldssökning att Sigtuna kommuns vision är av en annan karaktär då 
visionen är intagen i budgeten. Som vi tolkar detta är visionerna grunden för målstyrning inom 
olika områden. Det är alltså inte en vision som färgar av sig i verksamhet och kommun. 
Beredningen valde av den anledningen att inte analysera Sigtuna kommuns vision djupare. 
 
Varbergs kommun 
Vision antagen i november 2011 
 
Varberg vision 2025 
”Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt” 
 
I oktober 2011 skrivs ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i kommunfullmäktige. Arbetet 
hade dock redan pågått sedan januari samma år då kommunstyrelsen beslutade att starta 
visionsarbetet. 
 
”Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som vision för Varberg 2025 anta 
’Västkustens kreativa mittpunkt’”. (Tjänsteutlåtande 2011-10-15) 
 
I skrivningen redovisas att arbetets två första faser, uppstartsfasen och analysfasen, hade 
genomförts enligt ett tidigare beslut i april samma år. Projektet skulle delas i tre delar, de två 
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första delarna var i oktober genomförda men formuleringsfasen återstod. Två projektledare 
utsågs för att leda arbetet, sammanställa och sammanfatta olika analysområden som kommer att 
påverka kommunens framtid (Verksamhetsberättelsen om Vision 2025, 2012-01-24). 
Styrmodellen utifrån visionen antogs i fullmäktige 2018-12-18. 
 
Varbergs gemensamma vision för år 2025 är Västkustens kreativa mittpunkt. Till visionen hör 
även en verksamhetsidé, ett förhållningssätt samt värdeorden nytänkande, framåtanda, kunskap 
och mod. 
 

• Vision Varberg 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt 
• Verksamhetsidé – Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina 

drömmar 
• Förhållningssätt – Hållbarhet och delaktighet  

 
Varbergs kommun använde sig av 14 stycken fokusgrupper med ca 140 deltagare ur en stor 
variation av målgrupper. Webbenkäten besvarades av drygt 700 personer. Fullmäktiges 
ledamöter och chefer för kommunens förvaltningar och bolag deltog. Synpunkter och idéer 
kunde också lämnas via e-post, telefonsamtal och brev. Varbergs kommun använde flera 
marknadsföringskanaler för att göra visionsarbetet känt, exempelvis kommunens hemsida, 
sociala medier, storbildskärmar, flyers, bioreklam, traditionell annonsering, affischering, utskick, 
möten på olika ställen med olika aktörer som till exempel skolor och föreningar med mera. Det 
har också i olika verksamheter och organisationer genomförts ett omfattande analysarbete vad 
gäller framtida tendenser, kunskapsutveckling, internationell utveckling, IT-utveckling, hållbar 
utveckling med mera. Visionen sträcker sig till år 2025. 
 

Skövde kommun 
Vision antagen i juni 2010. 
 
Vision Skövde 2025  
”Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor 
möts, verkar och mår bra”.  
 
I beslutet ligger att kommunen åtar sig uppföljning och utvärdering samt att låta kommunerna i 
regionen komma till tals, men också andra aktörer i samhället. Dessutom ska en dialog med alla 
Skövdes invånare utvecklas. Som exempel på detta nämns Visionsdagen 2017 med 
huvudrubriken ”Hur växer vi hållbart?”. 
 
Visionen beskriver ett önskat tillstånd i en framtid tidsatt till 2025 och gäller ”hela vår stad och 
vår region”. Sex prioriterade områden lyftes fram: regionen, attraktiva boendemiljöer, 
kunskapsutveckling och arbete, natur och miljö, tillsammans samt varumärket. 
 
Målsättningen för år 2025 är specificerade i fem önskemål: 
…”har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds 
… använder så gott som uteslutande förnybar energi 
… har en andel högutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket 
… har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige 
… har 60 000 invånare i Skövde” (sid 5, Skövde 2025) 
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Skövde kommun har konkretiserat sina slutsatser i sex punkter. Dessa punkter återfinns även i 
visionens logotyp, (se bilaga 1), vilket representeras av olika färger. 
 
”Skövdes visionslogotype med sina sammansatta S är en symbol för mångfald och står för S som 
i Skövde, Skaraborg, Samverkan, Samsyn, Synergier – och inte minst Stolthet”. (sid 6, Skövde 
2025)  
 
Alingsås kommun 
Vision antagen i mars 2018 
 
Alingsås vision 2040 
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, 
engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.” 
 
Alingsås har arbetat med två visioner tidigare: fram till 2010 och 2010 - 2019. Alingsås utökade 
målhorisonten från tio-årsperioder till dryga tjugo år. Tillsammans med visionsarbetet gjordes en 
omvärldspaning och en omvärldsanalys. Konsulter var inkopplade i arbetet med framtiden, 
drivkrafter, trender och analysen av framtidens utmaningar för Alingsås. I arbetet med visionen 
har kommunen i april 2017 erbjudit sex stycken workshops med totalt ca 200 personer från 
samhället, media och hemsida för en öppen dialog samt öppet hus/drop-in vid ett tillfälle i 
Sollebrunn. I maj 2018 presenterades materialet samt arbetet med visionsformuleringen på en 
mässa i Alingsås där kommunpolitiker deltog. 
 
I januari 2019 ersatte den nya visionen Alingsås vision 2040 den gamla visionen.  
 
Visionen innefattar ett antal värdeord så som kulturstad, nytänkande, engagemang och 
tillgänglighet. Detta ger sammantaget livskvalité för alla. Vidare har visionen fem fokusområden 
så som Vackra miljöer, Livskvalité, Experimentlust, Omställning och Tillsammans. Det så 
kallade ”Brevet till framtiden” används som en visuell och berättande sammanfattning av de 
inkomna idéerna. Kommunen kan på så vis kommunicera budskapet i alla mediala former. 
 

Avslutning och slutsatser 
Det har varit svårt att i det material beredningen haft tillgång till att tydligt se när olika händelser 
sker utöver det faktiska politiska besluten, de olika informationsträffarna och insamlingen av 
allmänhetens åsikter. Således kan vi inte precisera tider för när och vem som fattade beslut om 
själva visionstexten, vi kan inte heller se när och vem som fattade beslutet om förslag till 
logotype. 
 
Slutsatser 
För att hålla visionen levande bör den inte innehålla siffror och tal. Om visionen har ett årtal då 
den ska uppnås finns en risk att visionen blir låst istället för att uppdateras kontinuerligt. 
Visionen kan inte jämföras med exempelvis en översiktsplan som ska omprövas vid behov vid 
varje mandatperiod, utan bör snarare vara tidlös. Beredningen anser därför att Härryda kommuns 
vision inte bör ha något årtal då visionen ska uppnås.  
 
Efter samtal med Kristina Hylander, utvecklingsledare i Varberg kommun, framgick det att även 
Varberg i efterhand har kommit fram till samma slutsats. Varbergs vision är föredömligt 
kortfattad. Strukturuppbyggnaden i Varbergs vision är mycket intressant och beredningen 
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förordar liknande grepp vid utformningen av Härryda kommuns vision. I Alingsås utökade de 
visionshorisonten från tio till dryga tjugo år. 
 
Alingsås version är inte, i det material vi haft tillgång till, tydligt underbyggd utan de har i 
presentationen mest fokuserat på värdeord. Materialet från Alingsås kommuns hemsida är delvis 
tidsmässigt svårtolkad. Sigtuna kommuns vision är svårtolkad på grund av kopplingen till 
budgetarbetet. 
 
Avseende logotypen för visionen så är, enligt vår bedömning, Skövde kommuns logotyp tydlig 
och kopplas enkelt till själva visionen; dels genom de olika färgerna som var för sig symboliserar 
olika grenar av visionen, dels dess kreativa och dynamiska signaler. Sambandet mellan 
punkterna och färgerna i form av ett S är stimulerande, enkla, lätta att förstå och iögonfallande.  
Beredningen anser att Härryda kommuns visionslogotype bör återspegla själva visionen. För att 
inte riskera att logotypen styr visionsarbetet bör den därför tas fram efter visionen.  
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Bilaga 
 
Sigtuna 
https://www.sigtuna.se/sv/  
 
Varberg 
Varberg.se - Varberg.se 
 
Skövde 
Vision Skövde 2025 och varumärket 
Framtidens Sverige  
Prioriterade utvecklingsområden 
Vad är en vision?  
Varumärket Skövde kommun  
Visionsdagen 2017 
 
Alingsås 
Arbetet med 2040 | Alingsås kommun 
Dialog om visionen i Sollebrunn | Alingsås kommun 
Alingsåsarna har lämnat sina visionsförslag och tyckt till | Alingsås kommun 
Allmänheten tyckte till på Attraktiva Alingsåsmässan | Alingsås kommun 
 
Lund 
Vision och framtidsidéer för Lunds kommun - Kommun & politik - Lund 
Frågor och svar om vision och förhållningssätt - Kommun & politik - Lund 
 
Lerum 
Lerum - Sveriges ledande miljökommun 2025 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 203      Dnr 2019KS9

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019 

 
Prognosen per juni 2019 redovisar ett positivt resultat om 23,5 mkr vilket innebär att 
budgetavvikelsen är negativ, -9,3 mkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från 
exploateringsverksamheten. I relation till det lagstadgade balanskravet är resultatet 4,8 mkr.

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 28 mkr medan sektorernas 
budgetavvikelse, inklusive politisk verksamhet, är negativ om 37,3 mkr.

Måluppfyllelsen för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande 
fyraårsperioder. Prognosen innebär att endast ett av de två finansiella målen uppnås. Det är 
soliditetsmålet som inte nås.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 augusti 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten.

----------------------
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Helena Lundqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-12 2019KS9  042

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019

Sammanfattning
Prognosen per juni 2019 redovisar ett positivt resultat om 23,5 mkr vilket innebär att 
budgetavvikelsen är negativ, -9,3 mkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från 
exploateringsverksamheten. I relation till det lagstadgade balanskravet är resultatet 4,8 
mkr.

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 28 mkr medan sektorernas 
budgetavvikelse, inklusive politisk verksamhet, är negativ om 37,3 mkr.

Måluppfyllelsen för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande 
fyraårsperioder. Prognosen innebär att endast ett av de två finansiella målen uppnås. Det 
är soliditetsmålet som inte nås. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019
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Prognosen i korthet 
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 knappt 19 mkr från 24 mkr till 
5 mkr. Detta resultat kallas för balanskravsresultatet. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från 
exploateringsverksamheten. 

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. 

Budgetavvikelser 

 
Prognosen för 2019 pekar mot ett överskott om 23,5 mkr och med ett budgeterat resultat om 32,8 mkr 
betyder det ett underskott jämfört med budget om 9,3 mkr. I prognosen ingår inte eventuella 
slutredovisningar av exploateringsprojekt. Sektorernas budgetavvikelse prognostiseras till -36,2 mkr, varav 
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välfärdsnämndens underskott är 32,8 mkr. Finansförvaltningens överskott prognostiseras 28 mkr och den 
politiska verksamheten till -1,1. 

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

Alla sektorer visar underskott. Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett underskott om 12 mkr och 
det beror till största delen på fler barn än budgeterat inom för- och grundskoleverksamheterna. Trots att 
förskolan har fler barn än budgeterat är antalet barn per avdelning lägre till följd av överskott av lokaler. 
Inför hösten 2019 har åtgärder vidtagits för att minska lokalkostnaderna. De definitiva antagningsbeskeden 
för höstterminen (gymnasiet) och dess påverkan på ekonomin kommer att följas upp i samband med 
delårsrapporten. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett underskott om 20,8 mkr vilket främst beror på 
placeringar av barn och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 
funktionsstöd 

Sektorn för samhällsbyggnads underskott om drygt en mkr kan hänföras till den avgiftsfinansierade 
verksamheten och beräknas balanseras mot resultatfonden för avgiftsfinansierad verksamhet. 

Inom teknik- och förvaltningsstöd återfinns underskottet inom måltidsservice. Det beror på omställningen till 
minskad produktion av förskolemåltider eftersom förskoleverksamheten planeras minska i volym under 
hösten. 

Kommunhusets lokaler räcker inte till och därför har externa lokaler hyrts in. Detta förklarar 
kommunledningens underskott. 

Åtgärder 
Nedan redovisas några av de åtgärder som sektorerna vidtar för att reducera underskotten till den redovisade 
nivån. 

Utbildning och kultur 

• Optimera antalet öppna förskoleavdelningar i förhållande till antalet barn 
• Återhållsamhet avseende vikarieanskaffning, inköp, kompetensutveckling 
• Anpassa organisationen inom grundskola genom bland annat att se över gruppstorlekar och 

prioriteringar av elevstöd 
• Ökat elevantal på Hulebäcksgymnasiet 

Socialtjänst 

Ett omfattande omställningsarbete inom LSS boenden och daglig verksamhet som var planerat inför 2020 
tidigareläggs och påbörjas redan under hösten. 

Inom integration och arbetsmarknad pågår anpassningen till nya ersättningsnivåer från Migrationsverket. Det 
betyder att personalstyrkan minskas från 8.0 årsarbetare till 4.0 årsarbetare på enheten för nyanlända och 
ensamkommande. 

Barn och familj arbetar med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt 
rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. 

Samhällsbyggnad 

• Prövning av tillsättning av tjänster vid vakanser 

Teknik och förvaltningsstöd 

• En budgeterad tjänst som administratör inom fastighet tillsätt inte 

Kommunledning 

• För att finansiera systemförvaltartjänst återbesätts inte tjänsten som enhetschef för Oasen 
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Investeringsredovisning 

 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 358 mkr vilket innebär ett sammanlagt överskott om 
246 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 183 mkr och sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 56 mkr. Avvikelserna förklaras främst av tidsförskjutningar. 

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär att prognosen 
om knappt 358 mkr ligger inom ramen för godkända nivåer. 

 

Finansförvaltning 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning -2 202 965 -2 204 765 -1 800 -2 099 700 

Pensioner enl fullfond, exklusive finansiella kostnader -1 616 16 384 18 000 26 800 

Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad 
för pensioner 26 344 28 944 2 600 19 000 

Kalkylerad internränta -43 025 -51 125 -8 100 -42 600 

Kalkylerad lönerevision 710 23 810 23 100 0 

Övriga verksamhetskostnader 8 199 2 399 -5 800 8 900 

Nettokostnad -2 212 353 -2 184 353 28 000 -2 087 600 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 28 mkr och det finns både negativa och 
positiva avvikelser. Skatteintäkterna väntas bli lägre än budgeterat på grund av den preliminära 
slutavräkningen för 2019. Den senaste prognosen från KPA avseende pensioner visar att kostnaderna för 
2019 väntas bli lägre än tidigare prognoser visat. Det är löneökningen för 2019 som är nedreviderad. Till 
följd av sektorernas låga investeringsvolym jämfört med budgeterat beräknas intäkten från sektorerna 
avseende internränta understiga budgeterade belopp. Även kostnader för el ökar på grund av prisökning och 
medför ett underskott om ca 2,1 mkr. Semester- och övertidsskulden prognostiseras också visa ett underskott. 
Utfallet av 2018 års lönerevision samt prognosen för 2019 understiger budgeterade nivån om tre procent och 
årets resurs för lönerevision kommer därför inte att användas fullt ut. 

Page 45 of 271



6(11) 

-varav skatter och bidrag 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Skatter och inkomstutjämning -2 062 890 -2 050 724 12 166 -1 981 000 

Slutavräkningar 22 436 0 -22 436 7 700 

Regleringsbidrag -26 507 -16 634 9 873 -5 900 

Övrig utjämning -136 004 -137 407 -1 403 -120 500 

Nettokostnad -2 202 965 -2 204 765 -1 800 -2 099 700 

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 19:21 (maj) från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar på en 
negativ budgetavvikelse om 1,8 mkr. Skl beskriver att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som 
började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även under 2019. Den nya prognosen innebär dock en 
liten förbättring jämfört med SKL:s prognos från februari. 

 

Politisk organisation 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Politisk organisation 13 940 12 808 -1 132 11 619 

Nettokostnad 13 940 12 808 -1 132 11 619 

För den politiska organisationen prognostiseras ett underskott på 1,1 mkr. Detta beror bland annat på ej 
budgeterade nettokostnader för EU-valet vilket beräknas leda till ett underskott på 0,4 mkr. Vidare 
prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr till följd av ej budgeterade utbildningskostnader för politiker. 
Resterande delen av underskottet beror i huvudsak på högre lokal- och IT-kostnader än budgeterat. 
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Kommunstyrelsen 
Driftredovisning 

tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Samhällsbyggnad 88 548 87 358 -1 190 42 039 

Teknik- och försörjningsstöd 22 570 22 030 -540 61 939 

Kommunledning och stödfunktioner 112 102 110 404 -1 698 103 633 

Nettokostnad 223 220 219 792 -3 428 207 611 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 3,4 mkr. Kommunledningens underskott kan i huvudsak 
förklaras av ökade kostnader för inhyrning av administrativa lokaler. Samhällsbyggnads underskott är 
hänförligt till taxeverksamheten och kommer balanseras mot resultatfonden. Skillnaden mellan bokslut 2018 
och prognos 2019 avseende samhällsbyggnad förklaras av att intäkter för slutredovisningar ingår i 2018 års 
bokslutsvärden.  

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Samhällsbyggnad 198 893 381 960 183 067 80 086 

Teknik- och förvaltningsstöd 133 892 189 676 55 784 119 551 

Kommunledning och stödfunktioner 3 173 6 073 2 900 0 

Nettoutgift 335 958 577 709 241 751 199 637 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om drygt 240 mkr avseende investeringar vilket beror på 
tidsförskjutningar av projekt. Drygt hälften av överskottet är hänförligt till trafikverksamheten. Övriga 
överskott återfinns inom va-verksamheten och fastighetsfunktionen. 

Kommunledning och stödfunktioner 
Driftredovisning 

tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 37 161 34 449 -2 712 34 426 

Ekonomi- och upphandling 17 692 18 192 500 16 358 

Personal 26 669 26 909 240 23 779 

Utveckling 30 580 30 854 274 29 070 

Nettokostnad 112 102 110 404 -1 698 103 633 

För kommunledning och stödfunktionerna prognostiseras ett underskott med 1,7 mkr. Till följd av rumsbrist 
i kommunhuset har två andra administrativa lokaler hyrts in i Mölnlycke för att täcka det behovet. 
Merkostnader för bland annat parkering, låssystem, larm och diverse lokalanpassningar belastar 
kommunledning.  I dessa kostnader ingår även iordningställande av ett större konferensrum vilket minskar 
behovet av att hyra in externa lokaler. 

Överskottet inom ekonomi och upphandling förklaras av lägre kostnader än budgeterat för 
systemförvaltning. 

Personalfunktionen beräknas redovisa ett överskott på drygt 0,2 mkr vilket främst beror på att tjänsten som 
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enhetschef inom Oasen upphört från och med juni. Samtidigt väntas högre kostnader för facklig verksamhet 
till följd av ökat uttag av facklig tid. 

För utveckling beräknas ett överskott på 0,3 mkr vilket bland annat beror på lägre kostnader än budgeterat 
för Agenda 2030 till följd av vakanta tjänster samt tillfällig vakans inom enheten för digital utveckling. 

Åtgärder 
För att finansiera systemförvaltartjänst återbesätts inte tjänsten som enhetschef för Oasen. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 3 073 4 773 1 700 0 

Ekonomi- och upphandling 0 1 200 1 200 0 

Personal 0 0 0 0 

Utvecklingsfunktionen 100 100 0 0 

Nettoutgift 3 173 6 073 2 900 0 

För investeringarna prognostiseras ett överskott på 2,9 mkr till följd av tidsförskjutningar gällande 
konstnärlig utsmyckning och införande av e-handelsmodul. 

 

Sektor för samhällsbyggnad 
Driftredovisning 

tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning och administration 9 973 8 093 -1 880 8 018 

Kommunekolog 1 330 1 430 100 1 193 

Miljö- och hälsoskydd 5 099 4 699 -400 5 080 

Trafik 69 251 70 331 1 080 71 449 

Mark- och bostad 1 714 314 -1 400 -41 185 

Plan- och bygglov -9 2 491 2 500 6 238 

Skattefinansierat 87 358 87 358 0 50 794 

Vatten 770 0 -770 -9 723 

Avfall 420 0 -420 967 

Avgiftsfinansierat 1 190 0 -1 190 -8 755 

Nettokostnad 88 548 87 358 -1 190 42 039 

I Bokslut 2018 ingår slutredovisningar och exploateringsbidrag, vilket det inte gör i juniprognosen 2019 

Sektorn prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Avvikelsen beror på att 
taxeverksamheten prognostiserar ett underskott. Slutredovisningar ingår inte i prognosen, men beräknas 
uppgå till 6,4 mkr samt exploateringsbidrag om 27,2 mkr på grund av osäkerhet om det betalas ut i år. 

Ledning och administration prognostiserar en negativ avvikelse på 1,8 mkr, som främst beror på ökade 
personal- och rekryteringskostnader. 

Miljö- och hälsoskydd beräknar ett underskott på 0,4 mkr med anledning av obudgeterade personalkostnader. 

Trafik prognostiserar ett överskott på totalt 1,0 mkr. Kostnader för vinterväghållning och färdtjänst genererar 
ett underskott på totalt 3,6 mkr. Kapitaltjänst blir dock lägre än budgeterat, vilket resulterar i 4,4 mkr i 
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överskott. 

Mark och bostad visar ett underskott på 1,4 mkr. Underskottet beror på att budgeterat statsbidrag om 4 mkr 
för ”Byggbonus” uteblir. Räntekostnader för mark och personalkostnader blir dock lägre än budget och visar 
ett överskott på totalt cirka 2,5 mkr. 

Plan- och bygglovsverksamheten prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr. Kostnaderna för arbetet med ny 
översiktsplan kommer inte fortsätta i samma takt som budgeterat samt att intäkterna kommer att falla ut 
enligt budget, vilket verksamheten inte prognostiserade med i marsprognosen. 

Taxeverksamheten 

Vattenverksamheten prognostiserar ett underskott på 0,8 mkr. Underskottet beror bland annat på att 
verksamheten köper in mer vatten från Mölndal. Avseende en avtalstvist som avgjordes i hovrätten i år, 
kommer verksamheten troligen inte att återfå en fordran på 2,5 mkr då den är överklagad till Högsta 
domstolen. Verksamheten avfall visar en negativ nettoavvikelse på 0,4 mkr. Detta beror delvis på en ökning 
av kostnader för insamlingen av hushållsavfall. 

Åtgärder 
Sektorn har under året infört prövning av tillsättning av tjänster vid vakanser. I kombination med 
vakanshållning av vissa tjänster räknar sektorn med att den skattefinansierade delen av verksamheten kan 
hållas inom tilldelad ekonomisk ram. Den taxefinansierade delen av verksamheten bedöms ge ett visst 
underskott som kommer att balanseras gentemot resultatfonden. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning och administration, inkl kommunekolog 60 60 0 0 

Miljö- och hälsoskydd 500 500 0 0 

Trafik 37 528 161 489 123 961 35 755 

Mark- och bostad 1 500 1 500 0 1 592 

Plan- och bygglov 0 0 0 0 

Skattefinansierat 39 588 163 549 123 961 37 347 

Avfall 1 692 1 512 -180 327 

Vatten 157 613 216 899 59 286 42 412 

Avgiftsfinansierat 159 305 218 411 59 106 42 738 

Nettoutgift 198 893 381 960 183 067 80 086 

Sektorns prognos innebär att 183 mkr av de budgeterade 382 mkr inte kommer att användas under året. Detta 
beror till stor det på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och ytterligare 
utredningar på trafikverksamheten. 

Trafik prognostiserar utgifter om 38 mkr. De största projekten som pågår är dagvattenparken och fabrikerna, 
båda i Mölnlycke, och som väntas sättas i produktion under året. Det är inom ramen för samma projekt som 
de största avvikelserna finns i och med tidigare förseningar. Totalt överskott för året på projekt avseende 
Mölnlycke fabriker är ca 35 mkr. Cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda kan eventuellt byggstarta under 
året men trafik prognostiserar ändå ett överskott om 11 mkr. Ett annat projekt med stor avvikelse är GC-väg i 
Gärdesområdet där markförrättningar är överklagade, överskott om 9,5 mkr. 

Den största avvikelsen på VA är Överföringsledning mellan Hällingsjö och Rävlanda samt att 
dagvattenparken i Mölnlycke, om totalt 45 mkr, inte kommer i gång så som budgeterat. Båda projekten är 
samfinansierade med Trafik. 

Arbetet med överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås är påbörjat likaså projektering med övriga 
etapper i projekt avseende nytt VA-verk i Hindås. Enligt senaste betalplan förväntas behovet överskrida årets 
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budget med 7 mkr, budget för 2019 är 113 mkr. Detta för att hålla farten uppe och kunna genomföra 
projektet inom tidsplan. Kommunfullmäktige har godkänt en projektbudget för det nya vattenverket 
inklusive överföringsledningar på totalt 547 mkr. 

 

Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
Driftredovisning 

tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 4 020 4 146 126 2 451 

Service 6 755 6 917 162 6 640 

Fastighet 1 780 2 380 600 1 192 

Städservice -2 798 800 1 061 

Måltidsservice 1 533 -516 -2 049 4 755 

IT 5 376 5 376 0 6 013 

Säkerhet 3 108 2 929 -179 3 378 

Mark och anläggningar 0 0 0 36 450 

Nettokostnad 22 570 22 030 -540 61 939 

Sektorn prognostiserar ett underskott på 0,5 mkr vilket främst beror på det beräknade underskottet inom 
måltidsservice. Flera förskoleavdelningar stänger under hösten till följd av färre barn vilket innebär lägre 
måltidsintäkter samtidigt som kostnader för hyra och personal inte beräknas minska. Tidigare år har 
marginalintäkter till följd av volymökningar lett till överskott för funktionen men dessa är budgeterade från 
och med i år. 

För ledning beräknas ett överskott på drygt 0,1 mkr vilket framför allt är en följd av lägre personalkostnader. 

Service väntas redovisa knappt 0,2 mkr i lägre nettokostnader än budgeterat, bland annat till följd av 
försäljningar av bilar inom fordonscentralen samt något lägre kostnader för konsumentvägledning samt 
budget- och skuldrådgivning. 

Överskottet inom fastighet beror på att en budgeterad tjänst som administratör inte kommer att tillsättas av 
besparingsskäl. 

Åtgärder 
Den budgeterade tjänsten som administratör inom fastighet kommer inte att tillsättas som en 
besparingsåtgärd. Dessutom förskjuts inköp av en del datorer till nästa år, detta är sista steget i övergången 
till Office 365. 
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Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 100 100 0 0 

Service 10 326 16 243 5 917 87 

Fastighet 114 061 163 563 49 502 111 504 

Städservice 500 500 0 502 

Måltidsservice 500 500 0 421 

IT 8 405 8 770 365 3 176 

Mark och anläggningar 0 0 0 3 860 

Nettoutgift 133 892 189 676 55 784 119 551 

Sektorns investeringsutgifter beräknas bli 55,8 mkr lägre än budgeterat vilket framför allt beror på 
tidsförskjutningar för ett antal byggprojekt inom fastighet där det totala överskottet väntas bli 49,5 mkr. 
Tidsförskjutningarna gäller framför allt Wallenstam Arena i Mölnlycke där byggnationen kommer igång 
senare än budgeterat till följd av överklagad detaljplan. Även utvecklingen av Råda säteri väntas generera 
lägre utgifter än budgeterat till följd av att tidplanen inte överensstämmer med budget. Återstående arbeten 
för Pinntorps idrottshall beräknas inte färdigställas i år vilket också innebär ett visst överskott. Beslut 
inväntas när det gäller renovering av Pixbo förskola, anslaget för detta projekt väntas därför inte användas 
fullt ut. Återstående arbeten för ombyggnad av kök och matsal på Lunnaskolan innebär utgifter som inte är 
budgeterade. Samma sak gäller för Näckrosvägens stödboende. Upprustning av Ekdalaskolans skolgård 
beräknas överstiga budget med 1,8 mkr, främst till följd av dyrare markarbeten. Upprustningen omfattar 
bland annat trygghetsbejakande åtgärder då gården ligger i ett område av Mölnlycke centrum där 
skadegörelse och åverkan tidigare skett i hög grad. 

Överskottet på 5,9 mkr inom service beror på fördelaktig upphandling när det gäller byte av konstgräsmatta 
vid Mölnlycke idrottsplats, lägre investeringsbehov avseende inventarier i Pinntorps idrottshall samt att det 
planerade inköpet av en lastbil uteblir. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-05-22

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 140      Dnr 2019VFN183

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019 

 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 895,8 mkr. Prognosen för 2019 är 1 929,3 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 33,5 mkr. Socialtjänstens underskott är 21,5 mkr och 
utbildning och kulturs underskott uppgår till 12 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.

I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per februari uppdrog välfärdsnämnden 
åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet samt 
återkomma med redovisning av dessa till nämnden.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 7 maj 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden noterar informationen och vidtagna åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten.

----------------------
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Prognosen i korthet 

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 19 mkr från 38 mkr till 19 mkr. 
Detta resultat kallas för balanskravsresultatet. Även 2019 prognostiseras intäkter hänförliga till 
exploateringsverksamheten. Däremot är intäkterna inte lika höga som under 2018 och 2017. Om intäkter från 
exploateringsverksamheten inte uppkommer blir årets resultat ytterligare 30 mkr lägre. Det innebär att 
balanskravsresultatet, utan exploateringsintäkter, är -11 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. 

Budgetavvikelser 

 

Page 56 of 271



4(12) 

Prognosen för 2019 pekar mot ett överskott om 38 mkr och med ett budgeterat resultat om 33 mkr betyder 
det ett överskott jämfört med budget om 5 mkr. 

Utan hänsyn taget till exploateringsverksamheten visar kommunen en negativ budgetavvikelse om -25 mkr. 
Sektorernas budgetavvikelse, exklusive exploatering, prognostiseras till -44 mkr, varav välfärdsnämndens 
underskott är 34 mkr. Finansförvaltningens överskott prognostiseras 19 mkr. 

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

Alla sektorer visar underskott om exploateringen undantas. Utbildning- och kulturs underskott  återfinns 
inom förskola och grundskola. Förskolas underskott beror på fler öppna avdelningar än budgeterat. 
Grundskolans underskott förklaras av fler elever än budgeterat och ökade kostnader för skolskjuts. Dessutom 
har några enheter svårigheter att nå en ekonomi i balans. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett 
underskott om 21,5 mkr vilket främst beror på placeringskostnader för barn och unga, kostnader för 
försörjningsstöd och köpta platser inom funktionsstöd. 

Från och med 2019 upphör boverkets bidrag ”byggbonus” att betalas ut till kommunerna. Det förklarar 4 mkr 
av samhällsbyggnads underskott. Rekrytering av ny sektorschef bidrar också till underskottet. Överskottet 
inom exploateringsverksamheten består dels av slutredovisningar (3 mkr), dels av ett exploateringsbidrag 
från Wallenstam om 27,2 mkr avseende exploateringsområdet Mölnlycke fabriker. 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd visar ett underskott om 1 mkr vilket kan hänföras till måltidsservice 
och IT. Antalet förskoleavdelningar planeras minska under hösten till följd av färre barn vilket innebär lägre 
intäkter för måltidsservice. Kostnaderna beräknas inte kunna minska i motsvarande nivå. För IT beräknas 
högre kostnader för framför allt inköp av nya datorer som en följd av övergången till Windows 10 och Office 
365. 

Till följd av rumsbrist i kommunhuset har två lokaler hyrts in i Mölnlycke. Merkostnader för 
lokalanpassningar, parkeringar, lås och larm belastar kommunledningen, därav underskottet. Den politiska 
organisationens underskott beror dels på EU-valet men även på utbildningsinsatser för nya politiker samt 
ökade kostnader för lokaler i samband med möten. 

Investeringsredovisning 

 
Investeringarna beräknas enligt sektorerna att vid årets slut uppgå till 407 mkr vilket innebär ett sammanlagt 
överskott om 196 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 148 mkr och sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 43 mkr. Övriga sektorer bedömer tillsammans att redovisa ett 
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överskott om 5 mkr. Samhällsbyggnads överskott beror till stor det på tidsförskjutningar och fördröjningar av 
projekt till följd av överklagande och ytterligare utredningar på trafikverksamheten. 

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär att 
investeringar på 407 mkr inte är tillåtet utan fullmäktiges godkännande. Förvaltningen följer utvecklingen av 
investeringarna och kommer återkomma till KS med en bedömning av behovet av att underställa 
kommunfullmäktige investeringsvolymen. 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk 
hushållning  Indikator Prognos 

2019 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Full behovstäckning inom 
förskoleverksamheten och 
föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

 

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

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får förstahandsval 
beträffande verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

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

 

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

Andel elever med examen inom fyra år, 
inklusive IV/IM, % 

77,3 77,3 76,3 75,2 

Arbetslöshet, inklusive personer i program 
med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av 
befolkningen i Härryda kommun) 

2,5 2,5 2,5 3,3 

Arbetslöshet, inkl personer i program med 
aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i 
Länet) 

4,6 4,6 5,1 6 

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

 

Antal ej verkställda beslut inom tre månader 
avseende särskilt boende 

15 19 7 4 

Behov av särskilt boende, personer. 338 338 307 286 

Antal platser särskilt boende 288 288 288 276 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, personer 

135 129 116 121 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform 
Målet bedöms uppfyllas under året. Vårdnadshavare erbjuds att välja mellan förskola och familjedaghem. 
Alla kan inte få sina förstahandsval uppfyllda men alla barn får en plats i sin kommundel om så önskas. 

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för 
arbete eller fortsatta studier 
Målet bedöms uppfyllas delvis under året. Andelen elever från grundskolan som blir behöriga till gymnasiet 
är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till andra 
kommuner. Även om alla elever inte når gymnasieexamen så går många ut till arbete och försörjning - både 
de som studerat på yrkesprogrammen och de som läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett 
fjärde år och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som passar dem bäst. 
Ungdomsarbetslösheten är mycket låg. 

Elevhälsans arbete behöver vidareutvecklas och samverkan mellan grundskola och gymnasiet behöver 
stärkas för att de elever som inte lyckas nå sin gymnasieexamen inom 4 år ska fångas upp i tid. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas 
bedömda behov 
För året beräknas behovet av särskilt boende för äldre vara större än antal tillgängliga platser. Arbetet med 
att stötta upp behovet hos den enskilde som behöver vänta längre än tre månader på en plats pågår 
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kontinuerligt. För målgruppen funktionsstöd finns i dagsläget en obalans i utbudet inom de olika 
boendeformerna och arbete pågår med att korrigera detta framöver. 

 

Välfärdsnämnden 

Sammanställning drift och investering 
Driftredovisning, välfärdsnämnden Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Utbildning och kultur 1 242 369 1 230 369 -12 000 1 169 501 

Socialtjänst 686 942 665 469 -21 473 667 865 

Nettokostnad 1 929 311 1 895 838 -33 473  1 837 366 

 

Investeringsredovisning, välfärdsnämnden Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Utbildning och kultur 14 717 16 667 1 950 12 850 

Socialtjänst 8 498 9 298 800 2 093 

Nettoutgift 23 215 25 965 2 750 14 943 

 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett underskott om drygt 33 mkr varav 21 mkr hör till socialtjänst och 12 
mkr till utbildning och kultur. På investeringssidan redovisas däremot ett överskott om knappt 3 mkr. 
Respektive sektors underskott och åtgärder beskrivs i följande kapitel. 
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Sektor för utbildning och kultur 

Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhet 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 13 010 13 210 200 10 662 

Förskola 306 477 299 477 -7 000 309 184 

Grundskola 613 198 607 198 -6 000 586 963 

Gymnasium 157 687 157 687 0 153 863 

Vuxenutbildning 22 719 23 519 800 20 689 

Kultur och fritid 93 768 93 768 0 44 437 

Utveckling, flerspråkighet 35 510 35 510 0 43 704 

Nettokostnad 1 242 369 1 230 369 -12 000 1 169 501 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett underskott om 12 miljoner. Underskottet återfinns inom 
förskola och grundskola och vägs delvis upp av mindre överskott på ledning och vuxenutbildning. Förskolas 
underskott beror på fler öppna avdelningar än budgeterat och grundskolas på fler elever, ökade kostnader för 
skolskjuts samt att några enheter inte får ihop sin ekonomi. Övriga verksamheter lämnar nollprognos. 

Åtgärder 
• Optimera antalet öppna förskoleavdelningar i förhållande till antalet barn 
• Återhållsamhet avseende vikarieanskaffning, inköp, kompetensutveckling 
• Anpassa organisationen inom grundskola genom bland annat att se över gruppstorlekar och 

prioriteringar av elevstöd. 
• Ökat elevantal på Hulebäcksgymnasiet 

Kommentarer per verksamhet 

Ledning och administration 

Sektorledning och administration prognostiserar ett mindre överskott om 0,2 mkr till följd av vakanser och 
tjänstledigheter inom planering och tillsyn. 

Förskola 

Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget om totalt 7 mkr. Underskottet beror främst på att antalet 
öppna avdelningar överstiger antalet avdelningar som barnantalet och därmed budgetmodellen ger resurser 
för. Förskolan arbetar för att komma i fas med antalet avdelningar, vilket först kommer få effekt till hösten. 
Förskolorna prognostiserar därav en avvikelse mot budget på totalt 9 mkr som framförallt hör till 
vårterminen. Ett led i detta har varit att göra en vår- och en höstbudget för att underlätta förskolechefernas 
uppföljning. Förskolan kommer att organisera sig på färre antal avdelningar för att optimera verksamheten. I 
nuvarande prognos för hösten har förskolorna öppet 115 av 131 avdelningar. Förskolan kommer även under 
året vara restriktiv med vikarier samt inköp som en följd av det prognostiserade underskottet mot budget. 
Vidare prognostiserar dagbarnvårdarna ett överskott mot budget på 1,7 mkr på grund av vakanser till följd av 
färre antal barn inom verksamheten. 
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Grundskola 

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 6 mkr främst beroende på fler elever i grundskola 
än budgeterat, ökade kostnader för skolskjuts och att några grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi. Det 
är ca 40 fler elever i fristående regi och tio fler i kommunal regi, vilket motvarar ca 3,8 mkr. Kostnader för 
skolskjuts beräknas överstiga budget med 2,6 mkr. Några av grundskoleenheterna får inte ihop sin ekonomi 
och beräknat underskott är 3,3 mkr. Statsbidraget för maxtaxa sjunker för andra året i rad, vilket innebär en 
intäktsminskning om 0,7 mkr jämfört med budget. 

Särskoleverksamheten beräknas lämna ett överskott om 1,8 mkr då det är några färre elever inskrivna i 
särskola än budgeterat. Lokal- och kapitalkostnader samt kostnader för kompetensutveckling väntas inte bli 
så höga som budgeterat. Detta ihop med ett statsbidrag för obligatorisk förskoleklass genererar ett centralt 
överskott om ca 2,6 mkr. 

Åtgärder för att få grundskoleenheternas ekonomi i balans innebär återhållsamhet i hur enheternas budget 
används. På vissa enheter krävs dessutom mer omfattande åtgärder för att anpassa organisationen. Skolornas 
ekonomi följs upp kontinuerligt via nytt resursplaneringssystem och skolornas organisation för läsår 19-20 
anpassas efter ekonomi i största grad, genom t ex sammanslagning av klasser och färre stödpersonal. 

Underskottet avseende fler elever i grundskoleverksamhet åtgärdas inte i år. För kommande planperiod har 
grundskolans kostnadsram justerats upp för dessa elever. Ökade kostnader för skolskjutsar ses över samt 
planeras att budgeteras upp 2020. 

Gymnasium 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Det stora underskottet från 2018, som i 
sin helhet var hänförligt till köpta och sålda platser, har bland annat hanterats genom att till hösten ta in 
ytterligare en klass på Hulebäck. Vidare är en av de fyra miljonerna som flyttades från gymnasiet inför 2018 
återförda i år. Ett underskott om ca 1,5 mkr på grund av högre snittpriser på köpta platser vägs upp av 
obudgeterade statsbidrag samt ett mindre överskott på Hulebäck till följd av en översyn av organisationen. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott om 0,8 mkr. Yrkeshögskolan (YH) planerar att starta två nya 
utbildningar till hösten och prognosen är att YH till stor del kommer att kunna bära sina egna kostnader. 
Inom övriga vuxenutbildningen väntas ett överskott från framförallt yrkesvux tack vare kostnadseffektiva 
utbildningar. 

Kultur och fritid 

Den för året nya verksamheten kultur och fritid väntas hålla budget, även om det finns avvikelser inom 
verksamheten. Inför 2018 budgeterades det för ökade hyresintäkter om 0,4 mkr avseende uthyrning av 
idrottshallar men eftersom utredningen av taxenivåer fortfarande pågår kommer detta inte att kunna 
genomföras förrän år 2020. Samtidigt finns ett mindre överskott inom kultur till följd av vakant tjänst för 
verksamhetschef som väger upp underskottet från de uteblivna intäkterna. 

Utveckling och flerspråkighet 

Verksamheten utveckling och flerspråkighet visar ingen avvikelse mot budget. Genom ett budgettillskott 
inför 2019 i form av statsbidrag om 0,5 mkr har enheten centrum för flerspråkighet nu en budget i balans. 
Även utvecklings- och stödenheten prognostiserar ett nollresultat. 
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Investeringsredovisning, sektorn totalt 
Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 100 100 0 0 

Förskola 2 696 2 696 0 2 372 

Grundskola 7 065 9 015 1 950 6 650 

Gymnasium 2 166 2 166 0 2 300 

Vuxenutbildning 300 300 0 175 

Kultur och fritid 2 010 2 010 0 933 

Utveckling, flerspråkighet 380 380 0 420 

Nettoutgift 14 717 16 667 1 950 12 850 

Sektorn prognostiserar ett överskott om ca 2 mkr på grund av att byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås 
senareläggs under planperioden. 
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Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 

Driftredovisning per verksamhet 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 42 515 43 495 980 35 647 

Vård och omsorg 190 669 192 844 2 175 184 253 

Hälsa och bistånd 160 461 159 814 -647 146 054 

Funktionsstöd 159 549 153 529 -6 020 158 255 

Integration och arbetsmarknad 46 326 38 606 -7 720 34 284 

Barn och familj 87 422 77 181 -10 241 109 372 

Nettokostnad 686 942 665 469 -21 473 667 865 

Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett underskott på 21,5 mkr. Prognostiserat underskott hänförs 
huvudsakligen till: 

- Köpta platser inom funktionsstöd, 3,8 mkr

- Boende och daglig verksamhet i egen regi samt ledsagning- och avlösarservice, 1,5 mkr

- Nyanlända vuxna och familjer samt ensamkommande ungdomar, 4,3 mkr

- Försörjningsstöd, 3,5 mkr

- Placeringar av barn och unga, 5,9 mkr

- Relationsvåld, 4,3 mkr

Underskottet beror främst på volymökningar, personalkostnader samt omställningskostnader.

Åtgärder 
Inom handläggarenheten är en plan framtagen för att anpassa bemanning till budgeterade medel. Under 
hösten kommer personalstyrkan att minska med 1.0 årsarbetare med fortsatt minskning under 2020. 

Inom funktionsstöd har en översyn av köpta platser påbörjats samt upphandling av ett boende. Ett 
omfattande omställningsarbete inom LSS boenden och daglig verksamhet som var planerat inför 2020 
tidigareläggs och påbörjas redan under hösten. 

Inom integration och arbetsmarknad planerar verksamheten en anpassning till nya ersättningsnivåer från 
Migrationsverket. Det betyder att personalstyrkan minskas under hösten från 8.0 årsarbetare till 4.0 
årsarbetare på enheten för nyanlända och ensamkommande. Inom försörjningsstödsenheten pågår en 
genomlysning för att sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar. 

Barn och familj arbetar med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt 
rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. Pågående externa 
öppenvårdsinsatser kommer inte att förlängas utan målet är att verkställas av den egna familjestödsenheten. 
Vidare planerar verksamheten att se över möjligheten att införa rutiner för egenavgifter i 
relationsvåldsärenden. 

Inom vård och omsorg har en översyn av resor till och från dagverksamhet påbörjats. 

Samtliga anställningar inom socialtjänsten prövas av sektorsledningen.
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Kommentarer per verksamhet 

Ledning och administration 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 1,0 mkr med anledning av vakanta tjänster inom 
både administrationen och utveckling och uppföljning. Vidare kommer inte budgeterade resurser för hälso- 
och sjukvårdspersonal avseende upphandlade verksamheter att utnyttjas. 

Vård och omsorg 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 2,2 kr, främst med anledning av att intäkterna förväntas bli 
högre än budgeterat. Dagverksamheten prognostiserar ett underskott med 0,7 mkr med anledning av ökade 
kostnader för resor till och från dagverksamheten. För att nå en budget i balans föreslår verksamheten att 
resor till och från dagverksamheten sker genom färdtjänst istället. 

Hälsa och bistånd 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 0,6 mkr. Vuxenenheten prognostiserar ett underskott på 
1,1 mkr med anledning av kostnader för placeringar enligt LVM och SoL. 

Handläggarenheten prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr avseende personal och en plan är framtagen för 
att anpassa bemanning till budgeterade medel. Under hösten kommer personalstyrkan att minska med 1.0 
årsarbetare med fortsatt minskning under 2020. 

Funktionsstöd 

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 6,0 mkr varav 3,8 mkr avser köpta platser. En översyn av 
köpta platser har påbörjats. Upphandling av ett boende har påbörjats. Daglig verksamhet prognostiserar ett 
underskott på 0,3 mkr främst med anledning av ökade kostnader för arbetsresor. Ett omfattande 
omställningsarbete inom LSS boenden och daglig verksamhet som var planerat inför 2020 tidigareläggs och 
påbörjas redan under hösten. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett underskott på 1,2 mkr vilket 
beror på volymökning. 

Integration och arbetsmarknad 

Integration och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 7,7 mkr. Enheten för ensamkommande 
prognostiserar ett underskott på 1,3 som främst beror på några enskilt dyra placeringar. I prognostiserat 
underskott för ensamkommande ingår en kostnad på 0,5 mkr avseende återställningskostnader för boendet på 
Kabelvägen som lades ner under 2018. Kostnaden är av engångskaraktär.  Enheten för nyanlända 
prognostiserar ett underskott på 3,0 mkr med anledning av att fler lämnar etableringen samtidigt som antalet 
nyanlända till kommunen minskar vilket genererar omställningskostnader. För att komma ner i de nya 
ersättningsnivåerna planerar verksamheten att anpassa bemanning och boende. 

Enheten för försörjningsstöd prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr med anledning av fler ärenden med 
beslut samt tillfälliga boendekostnader. Inför år 2019 fick enheten ett budgettillskott på 4 mkr samt en 
tillfällig förstärkning av två handläggare för att arbeta med långvariga ärenden. Enheten arbetar vidare med 
den egna modellen "Härryda framtid" för att öka möjligheten till integration och självförsörjning. Under 
våren kommer enheten att gå igenom de dyraste hushållen för att se över möjligheten att sänka kostnaden för 
försörjningsstöd i det enskilda ärendet. 

Barn och familj 

Barn och familj prognostiserar ett underskott på 10,2 mkr vilket är en förbättring ca 10 mkr jämfört med 
bokslut 2018. 

Placeringar av barn och unga i HVB, familjehem och i externa öppenvårdsinsatser prognostiserar ett 
underskott på 5,9 mkr med anledning av högre kostnader är budgeterat. Det pågår ett arbete för att få ner 
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kostnaderna för placeringar genom att rekrytera och placera i egna familjehem, samt att omförhandla 
dygnspris av befintliga placeringar där det är möjligt. Sedan 2018 finns två kontrakterade jourhem för att 
minska kostnaderna för akutplaceringar. Pågående externa öppenvårdsinsatser kommer inte att förlängas 
utan målet är att dessa verkställs av den egna familjestödsenheten. 

Relationsvåld prognostiserar ett underskott på 4,3 mkr med anledning av högre kostnader än budgeterat. 
Under året kommer verksamheten att se över möjligheten att införa rutiner för egenavgifter i samband med 
bistånd i form av skyddat boende. Vidare pågår ett arbete med att skapa egna avtal och prisriktlinjer vid köp 
av heldygnsvård. 

Investeringsredovisning, sektorn totalt 
Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Ledning 4 458 4 458 0 572 

Vård och omsorg 2 762 2 762 0 1 282 

Hälsa och bistånd 580 580 0 84 

Funktionsstöd 498 498 0 155 

Integration och arbetsmarknad 200 1 000 800 0 

Barn och familj 0 0 0 0 

Nettoutgift 8 498 9 298 800 2 093 

Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr med anledning av två planerade stödboenden 
som inte kommer att utnyttja sin investeringsbudget. 
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Sektorn för administrativt stöd
Helena Lundqvist

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-05-07 2019VFN183  042

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019

Sammanfattning
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 895,8 mkr. Prognosen för 2019 är 1 929,3 mkr 
vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 33,5 mkr. Socialtjänstens underskott är 
21,5 mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 12 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.

I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per februari uppdrog 
välfärdsnämnden åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade 
underskottet samt återkomma med redovisning av dessa till nämnden. 

Åtgärder inom utbildning och kultur:
 Optimera antalet öppna förskoleavdelningar i förhållande till antalet barn
 Återhållsamhet avseende vikarieanskaffning, inköp, kompetensutveckling
 Anpassa organisationen inom grundskola genom bland annat att se över gruppstorlekar 

och prioriteringar av elevstöd.
 Ökat elevantal på Hulebäcksgymnasiet

Åtgärder inom socialtjänsten:
Inom handläggarenheten är en plan framtagen för att anpassa bemanning till budgeterade medel. 
Under hösten kommer personalstyrkan att minska med 1.0 årsarbetare med fortsatt minskning 
under 2020.

Inom funktionsstöd har en översyn av köpta platser påbörjats samt upphandling av ett boende. Ett 
omfattande omställningsarbete inom LSS boenden och daglig verksamhet som var planerat inför 
2020 tidigareläggs och påbörjas redan under hösten.

Inom integration och arbetsmarknad planerar verksamheten en anpassning till nya 
ersättningsnivåer från Migrationsverket. Det betyder att personalstyrkan minskas under hösten 
från 8.0 årsarbetare till 4.0 årsarbetare på enheten för nyanlända och ensamkommande. Inom 
försörjningsstödsenheten pågår en genomlysning för att sänka kostnaderna för hushåll med höga 
utbetalningar.

Barn och familj arbetar med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, 
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samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. Pågående 
externa öppenvårdsinsatser kommer inte att förlängas utan målet är att verkställas av den egna 
familjestödsenheten. Vidare planerar verksamheten att se över möjligheten att införa rutiner för 
egenavgifter i relationsvåldsärenden.

Inom vård och omsorg har en översyn av resor till och från dagverksamhet påbörjats.

Samtliga anställningar inom socialtjänsten prövas av sektorsledningen.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar informationen och vidtagna åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga 1 Ekonomisk månadsuppföljning per mars

Bilaga 2 Välfärdsnämnden §91 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 209      Dnr 2019KS463

Taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn enligt Lag om tobak och 
liknande produkter 

 
Den 12 december 2018 antog riksdagen lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
De bestämmelser i lagen som berör kommunen gäller från och med den 1 juli 2019.

Den nya lagen innebär bland annat att det införts tillståndsplikt för handel med tobak. 
Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter.

Enligt lagen ska kommunen hantera prövning av ansökningar om tillstånd till försäljning av 
tobaksvaror. Kommunen ansvarar även för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning av tobaksvaror samt anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare. Av reglerna följer att kommunen får ta ut en avgift vid 
tillståndsprövning och tillsyn enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges beslut om grunderna för avgiftens storlek ska 
självkostnadsprincipen beaktas. Detta innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än 
vad som motsvarar kostnaderna för de nyttigheter eller tjänster som de tillhandahåller.

Göteborgs stad utför prövning och tillsyn av handel med tobaksvaror för flera kommuner i 
regionen. En jämförelse har därför gjorts med Göteborgs stads taxa för att föreslå en nivå för 
Härryda kommun.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 augusti 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 oktober 2019.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Thomas Hammarlund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-02 2019KS463  440

Taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn enligt Lag om tobak 
och liknande produkter

Sammanfattning
Den 12 december 2018 antog riksdagen lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. De bestämmelser i lagen som berör kommunen gäller från och med den 1 juli 
2019.

Den nya lagen innebär bland annat att det införts tillståndsplikt för handel med tobak. 
Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. 

Enligt lagen ska kommunen hantera prövning av ansökningar om tillstånd till försäljning 
av tobaksvaror. Kommunen ansvarar även för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning av tobaksvaror samt anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare. Av reglerna följer att kommunen får ta ut en avgift vid 
tillståndsprövning och tillsyn enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges beslut om grunderna för avgiftens storlek ska 
självkostnadsprincipen beaktas. Detta innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter 
än vad som motsvarar kostnaderna för de nyttigheter eller tjänster som de tillhandahåller. 

Göteborgs stad utför prövning och tillsyn av handel med tobaksvaror för flera kommuner 
i regionen. En jämförelse har därför gjorts med Göteborgs stads taxa för att föreslå en 
nivå för Härryda kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter.

Ärendet
Den 12 december 2018 antog riksdagen om en lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. De bestämmelser i lagen som berör kommunen gäller från och med den 1 juli 
2019.
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Denna lag ersätter den tidigare tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Den lokala tillsynen enligt dessa lagar har i Härryda utförts av 
miljö- och bygglovsnämnden.

Den nya lagen innebär bland annat att det införts tillståndsplikt för handel med tobak. 
Huvudsyftet med tillståndsplikten var att stävja den illegala handeln med 
tobaksprodukter. 

Enligt lagen ska kommunen hantera prövning av ansökningar om tillstånd till försäljning 
av tobaksvaror. Kommunen ansvarar även för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning av tobaksvaror samt anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare. De nya bestämmelserna medför att kommunen ansvarar för 
nya uppgifter i form av tillståndsprövning och att kommunen kommer att behöva lägga 
mer tid på ärenden beträffande tillsyn eftersom det är betydligt mer som ska kontrolleras.

Av reglerna följer att kommunen får ta ut avgift vid tillståndsprövning och tillsyn enligt 
de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Nivån på avgiften regleras av den så 
kallade självkostnadsprincipen som följer av kommunallagen. 

Göteborgs stad utför prövning och tillsyn av handel med tobaksvaror för flera kommuner 
i regionen. Härryda kommun diskuterar med Göteborgs stad om att de även ska hantera 
kommunens ärenden. En jämförelse har därför gjorts med Göteborgs stads taxa för att 
föreslå en nivå för Härryda kommun. 

Göteborg stad har fastställt fasta prövnings- och tillsynsavgifter. Varje kommun 
bestämmer själv hur man vill ta ut avgift och vilket belopp man ska ta ut. Förvaltningen 
föreslår att Härryda utgår från de taxor Göteborgs stad tar ut, vilket innebär att även 
Härryda tar ut fasta avgifter för prövning och tillsyn. I förslaget har det tydliggjorts vad 
som ingår i de fasta avgifterna och inte. En timavgift föreslås utgå för det som inte ingår.

Göteborgs stad har i samråd med Malmö stad uppskattat rimlig tid för att handlägga olika 
ansökningar och anmälningar. De kom fram till nedanstående handläggningstider.

Kategori Handläggningstid
Ansökan om tillstånd att sälja tobak 10 timmar
Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja 
tobak

9 timmar

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden

8 timmar

Anmälan om förändrat tillstånd 2 timmar

Göteborgs stad har satt en något lägre avgift än vad handläggningstiden multiplicerat med 
timtaxa skulle ge. Detta beror på att de bedömer att det finns vissa samordningsvinster att 
göra eftersom det är samma personer som även hanterar ansökningar om 
serveringstillstånd. Prövningen av handel med tobak och servering av alkohol liknar 
varandra.

I Härryda kommun kommer sannolikt hanteringen enligt lagen om tobak och liknande 
produkter hamna inom Miljö- och hälsoskydd vilket innebär att inga samordningsvinster 
kommer att uppstå. Förvaltningen föreslår därför att Härryda kommun utgår från de ovan 
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redovisade handläggningstiderna vid beräkningen av de fasta avgifterna. Härryda 
kommun har ingen erfarenhet av hur lång tid handläggningen kommer att ta men väljer 
ändå att utgå från det Göteborgs stad och Malmö stad kommit fram till. Visar det sig vara 
helt fel får detta justeras i ett nytt beslut om taxa. Det finns även en möjlighet i taxan att 
sätta ned en avgift för enskilda verksamheter.

Göteborgs stad har bedömt att behovet av tillsyn uppgår till 6 timmar per år per 
försäljningsställe. Tillsynen består både av inspektion på plats och kontroll av 
tillståndshavarens löpande vandel. Eftersom detta är en helt ny uppgift är det svårt att 
uppskatta hur mycket tid som kommer att behövas för tillsynen. Sannolikt kommer det att 
ta längre tid i början. Förvaltningens förslag är att kommunen utgår från den tid 
Göteborgs stad antagit och att avgiften tas ut som en fast årlig avgift. Förvaltningen har 
tydliggjort vad som ingår i den fasta avgiften och gör bedömningen att sådan 
handläggning som inte omfattas av fast avgift ska tas ut som timavgift.

Förvaltningen föreslår en timtaxa på 1050 kr per timme. Detta motsvarar den timtaxa som 
avses att föreslås för miljö- och hälsoskydds verksamhet enligt bland annat miljöbalken 
från och med 1 januari 2020. Enligt förslaget ska timtaxan beträffande ärenden enligt 
lagen om tobak och liknande produkter gälla från och med innevarande år, vilket innebär 
att ingen indexhöjning sker för 2020.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Thomas Hammarlund 

Miljöchef

Bilaga:
Förslag till taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn enligt tobakslagen
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Taxa för Härryda kommuns prövning och 
tillsyn enligt tobakslagen

Inledande bestämmelser

1 §
Denna taxa gäller avgifter för Härryda kommuns prövning och tillsyn enligt 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen.

2 §
Avgift enligt denna taxa tas ut som

 Fast avgift för prövning av tillståndsansökan, se 7§
 Fast avgift för hantering av anmälan, se 8§
 Fast årlig tillsynsavgift, se 9§
 Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid för tillsyn som inte 

omfattas av fast årlig tillsynsavgift, se 10§
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt, 
föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande verksamhet 
som behövs för tillsynen.

3 §
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

 Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade
 Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende
 Handläggning av ansökan om utdömande av vite

4 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

5 §
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda 
ärenden fattas av kommunstyrelsen.

6 § 
Timtaxan är 1050 kronor
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Kommunstyrelsen får för varje kalenderår besluta att justera timtaxan med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbsida i oktober 
månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober 2020.

Avgift för prövning

7 §
Fast avgift ska betalas för prövning enligt bilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas:

 för varje anläggning som ansökan avser,
 av den som söker tillstånd,
 även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.

Avgift för tillsyn

8 § Anmälan
Fast avgift ska betalas för handläggning av anmälan enligt bilaga 1.

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas:

 för varje anläggning som anmälan avser,
 av den som lämnar anmälan.

9 § Fast årlig tillsynsavgift
Fast avgift ska betalas för den tillsyn som kommunen bedriver enligt bilaga 
1.

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller att 
anmälan har gjorts. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat 
med timtaxan.

I den fasta avgiften ingår:

 Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, 
granskning av rapporter och andra redovisningar.

10 § Avgift för övrig tillsyn
För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan.
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I den fasta avgiften ingår inte:

 Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 
verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud

 Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten 
eller handläggning av klagomål

Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten.

Verkställighetsfrågor mm

11 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

12 §
Denna taxa träder i kraft 1 oktober 2019. När det gäller ansökningar och 
anmälningar tillämpas taxan på ärende som kommer in efter detta datum.

Bilaga 1: Fasta avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter
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Fasta avgifter för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter

Kategori Avgift
Ansökan om tillstånd för att sälja 
tobak

10 tim * timtaxan

Ansökan om tillfälligt tillstånd för 
att sälja tobak

9 tim * timtaxan

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden

8 tim * timtaxan

Anmälan om förändrat tillstånd 2 tim * timtaxan
Årlig tillsynsavgift 6 tim * timtaxan
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kommunalt förtroendevalda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 222      Dnr 2019KS76

Ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 

 
Den 10 januari 2019 § 9 i samband med beredning av ärende beträffande ändring av 
arvodesreglemente för förtroendevalda (bilaga 1) beslutade kommunstyrelsen att lämna 
följande uppdrag till förvaltningen avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
”Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över småföretagares möjligheter till
ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring småföretagares situation och
utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter och bortfall av vinstmedel i 
stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst.”
 
Enligt gällande reglemente har en förtroendevald rätt till ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst. En förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men 
inte till vilket belopp har i stället rätt till schablonersättning som är baserad på den 
förtroendevaldes inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda 
inkomstdeklarationen. Ersättningen kan dock inte överstiga ett belopp som motsvarar 
kommunalrådsarvodet.
 
Efter en översyn av näringsidkares möjligheter till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
föreslår förvaltningen att det införs en ytterligare schablonersättning för näringsidkare som 
baseras på kommunalrådsarvodet. Föreslagen schablonersättning motsvarar 50 procent av 
timarvodet för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. För 
2019 innebär detta en timersättning om 203 kr per timma. 
 
Förvaltningen föreslår vidare att det i reglementet anges att med näringsidkare avses en 
person som är godkänd för F-skatt eller vars företag är godkänt för F-skatt samt att en 
förtroendevald som samtidigt uppbär pension eller är anställd hos annan organisation/företag 
inte kan uppbära schablonersättning. 
 
I gällande reglemente anges att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett 
belopp som motsvarar kommunalrådsarvodet. Förvaltningen föreslår att det förtydligas att 
timersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett belopp som motsvarar 
timarvodet för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. För 
2019 innebär det att den maximala ersättningen är 405 kr per timma. I likhet med gällande 
reglemente är begränsningen tillämplig för förtroendevalda som är anställda liksom för 
förtroendevalda som är näringsidkare.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 juli 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i enlighet 
med bilaga Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda.

----------------------
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-07-22 2019KS76  003

Ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 

Sammanfattning
Den 10 januari 2019 § 9 i samband med beredning av ärende beträffande ändring av 
arvodesreglemente för förtroendevalda (bilaga 1) beslutade kommunstyrelsen att lämna 
följande uppdrag till förvaltningen avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

”Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över småföretagares möjligheter till
ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring småföretagares situation och
utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter och bortfall av vinstmedel 
i stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst.”

Enligt gällande reglemente har en förtroendevald rätt till ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst. En förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats 
men inte till vilket belopp har i stället rätt till schablonersättning som är baserad på den 
förtroendevaldes inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda 
inkomstdeklarationen. Ersättningen kan dock inte överstiga ett belopp som motsvarar 
kommunalrådsarvodet.

Efter en översyn av näringsidkares möjligheter till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
föreslår förvaltningen att det införs en ytterligare schablonersättning för näringsidkare 
som baseras på kommunalrådsarvodet. Föreslagen schablonersättning motsvarar 
50 procent av timarvodet för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande. För 2019 innebär detta en timersättning om 203 kr per timma. 

Förvaltningen föreslår vidare att det i reglementet anges att med näringsidkare avses en 
person som är godkänd för F-skatt eller vars företag är godkänt för F-skatt samt att en 
förtroendevald som samtidigt uppbär pension eller är anställd hos annan 
organisation/företag inte kan uppbära schablonersättning. 

I gällande reglemente anges att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett 
belopp som motsvarar kommunalrådsarvodet. Förvaltningen föreslår att det förtydligas 
att timersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett belopp som motsvarar 
timarvodet för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. För 
2019 innebär det att den maximala ersättningen är 405 kr per timma. I likhet med 
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gällande reglemente är begränsningen tillämplig för förtroendevalda som är anställda 
liksom för förtroendevalda som är näringsidkare.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i 
enlighet med bilaga Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda.

Ärendet
Uppdrag och gällande bestämmelser
Den 10 januari 2019 § 9 i samband med beredning av ärende beträffande ändring av 
arvodesreglemente för förtroendevalda beslutade kommunstyrelsen att lämna följande 
uppdrag till förvaltningen avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

”Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över småföretagares möjligheter till
ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring småföretagares situation och
utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter och bortfall av vinstmedel 
i stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst.”

Av 4 kap. 12 och 15 §§ kommunallagen (2017:725), KL, följer att de förtroendevalda har 
rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar 
när de fullgör sina uppdrag och att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för sådan 
ersättning. 

I gällande arvodesreglemente regleras ersättning för förlorad ersättning enligt följande. 

2.1 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 

Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till 
en schablonersättning per timme beräknad på grundval av inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt 

den senast fastställda inkomstdeklarationen. deklarerad årsinkomst enl ovan
12 x 165 timmar (=1 980 timmar)

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte överstiga ett belopp som motsvarar kommunalrådsarvode. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med fast årsarvode om 40 % av 
riksdagsledamotsarvode eller högre.

I reglementets grundläggande bestämmelser (1.) anges även att kommunstyrelsen eller 
det organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av detta reglemente och äger rätt att i 
särskilt fall avgöra om ersättning för sammanträde eller förrättning ska utbetalas.
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Förvaltningens bedömning
Efter en utredning av hur egenföretagare kan kompenseras för bortfall av intäkter och 
vinstmedel bedömer förvaltningen att en modell där ersättningen utgår från en 
uppskattning av potentiella intäkter och vinstmedel kan antas att leda till en ökad 
administration av ärenden avseende begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Det är även sannolikt att en ersättningsmodell som utgår från en uppskattning av 
potentiella bortfall av intäkter och vinstmedel skulle leda till en ökning av behandling av 
ersättningsanspråk i kommunstyrelsen eftersom det då skulle krävas att kommunstyrelsen 
tar ställning till enskilda ersättningsanspråk. Individuella bedömningar av 
ersättningsanspråken innebär i sin tur att de förtroendevalda inte på förhand kommer att 
kunna förutse i vilken mån de kommer att bli kompenserade för förlorad arbetsinkomst. 

Dessutom ställer en modell som utgår från näringsidkares bortfall av en uppskattning av 
potentiella intäkter och bortfall av vinstmedel krav på att näringsidkaren kan lämna in 
underlag som styrker att bortfall av intäkter och vinstmedel motsvarar 
ersättningsanspråket. Ett sådant underlag måste även kunna tåla granskning genom 
revisionen. I denna del kan det konstateras att det finns en beaktansvärd risk för 
förtroendeskada om systemet skulle komma att missbrukas.

Vid förvaltningens undersökning av hur andra kommuner och landsting lämnar ersättning 
till de förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst har det inte påträffats någon 
ersättningsmodell som utgår från näringsidkares bortfall av intäkter och bortfall av 
vinstmedel. I normalfallet baseras ersättningen i stället på nettointäkt/rörelsens positiva 
resultat eller redovisade löneavdrag.   

För att tillgodose behovet för förtroendevalda med egen näringsverksamhet att få 
ersättning för förlorad arbetsinkomst även i de fall företagaren inte har utrymme för att ta 
ut lön från verksamheten föreslår förvaltningen att det i stället införs en ytterligare 
schablonersättning. Föreslagen schablonersättning motsvarar 50 procent av timarvodet 
för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. För 2019 
innebär detta en timersättning om 203 kr. Det föreslagna schablonbeloppet ligger relativt 
högt i jämförelse med ersättningsnivåer i andra kommuner och regioner, se bilaga 3 med 
förteckning över schablonbelopp som tillämpas i andra kommuner.

Förvaltningen föreslår vidare att det i reglementet anges att med näringsidkare avses en 
person som är godkänd för F-skatt eller vars företag är godkänt för F-skatt samt att 
förtroendevald som samtidigt innehar en anställning i annan organisation eller uppbär 
pension inte kan uppbära schablonersättning. 

I gällande reglemente anges att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett 
belopp som motsvarar kommunalrådsarvodet. Förvaltningen föreslår att det förtydligas 
att timersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan överstiga ett belopp som motsvarar 
timarvodet för välfärdsnämndens ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. För 
2019 innebär det att den maximala ersättningen är 405 kr per timma. I likhet med 
gällande reglemente är begränsningen tillämplig för förtroendevalda som är anställda 
liksom för förtroendevalda som är näringsidkare.
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Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor:
1. § 9 Ks Ändring av arvodesreglementet för kommunalt förtroendevalda 

2. Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda (ny text är 
gulmarkerad).

3. Förteckning över schablonbelopp som tillämpas i andra kommuner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 9      Dnr 2018KS541

Ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 122 att revidera arvodesreglemente för 
kommunalt förtroendevalda i Härryda kommun enligt demokratiberedningens förslag.

Den 29 januari 2018 i § 6 beslutade kommunfullmäktige att anta reglemente och godkänna 
avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och 
Partille kommuner. Enligt § 6 i tillägg till samverkansavtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd ska samverkanskommunerna administrera ersättning (arvode och 
personliga utlägg) till ledamot och ersättare vald av respektive samverkanskommun.

Från och med den 1 januari 2019 övergår sociala myndighetsnämndens ansvarsområden till 
välfärdsnämnden. För det fall att välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett myndighetsutskott 
som ska hantera individärenden på socialtjänstens och de offentliga utbildningsväsendets 
område finns det behov av översyn av arvodesreglementet vad gäller ersättningen till 
ordförande och vice ordförande i ett sådant utskott.

Förvaltningen föreslår en revidering av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i 
Härryda kommun utifrån att överförmyndarnämnden och myndighetsutskottet inte innefattas i 
bilaga 1 till arvodesreglementet; tabell för årsarvode och tabell för inläsningsarvode.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 november 2018.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i enlighet med bilaga Förslag till ändring av 
arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda.

Calle Johansson (SD) yrkar enligt bilaga 1  "Att förvaltningen ges i uppdrag att se över 
småföretagares möjligheter till ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring 
småföretagares situation och utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter 
och bortfall av vinstmedel i stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst." 

Propositioner

Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Efter ställd proposition på Calle Johanssons tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i enlighet 
med bilaga Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över småföretagares möjligheter till 
ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring småföretagares situation och 
utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter och bortfall av vinstmedel i 
stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst.

----------------------
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ARVODESREGLEMENTE 

FÖR

KOMMUNALT 

FÖRTROENDEVALDA

Gällande från den X  2019
Fastställt av kommunfullmäktige

den X 2019, § X
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1.  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen.
I tillämpliga delar gäller reglementet även för av intresseorganisationer utsedda ledamöter och 
ersättare i av fullmäktige inrättade samrådsorgan.

För kommunalråd finns särskilda bestämmelser.

Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av detta 
reglemente och äger rätt att i särskilt fall avgöra om ersättning för sammanträde eller 
förrättning skall utbetalas.

Kommunfullmäktige fastställer reglementet.

En ledamot kan maximalt lyfta ett arvode per år som motsvarar kommunstyrelsens 2e vice 
ordförandes årsarvode. 

2.  ERSÄTTNINGAR

Ersättning kan utbetalas

 dels med ersättning för förlorad inkomst, pensions- och semesterförmåner samt kostnads-
ersättning

 dels som årsarvode, sammanträdesarvode, särskilt arvode, rese- och traktamentsersättning.

2.1  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning per timme. Schablonersättningen ska beräknas på ett 
av följande sätt. 

a. Timbelopp baserat på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda 
inkomstdeklarationen, 12 x 165 timmar (=1 980 timmar).
b. Timbelopp som motsvarar 50 procent av arvodet för välfärdsnämndens 
ordförande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande per timma (månadsarvodet för ordföranden 
för välfärdsnämnden/2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen ÷ 165 timmar x 0,5).

Med näringsidkare avses person som är godkänd för F-skatt eller vars företag är godkänt för 
F-skatt och som inte samtidigt uppbär pension eller är anställd hos annat företag/organisation. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst per timme kan inte överstiga ett belopp som motsvarar 
timarvodet för kommunalråd (månadsarvodet för ordföranden för välfärdsnämnden/2:e vice 
ordföranden i kommunstyrelsen ÷ 165 timmar).

Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med fast årsarvode om 
40 % av riksdagsledamotsarvode eller högre.
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2.2  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD TJÄNSTEPENSIONSFÖRMÅN

Enligt Härryda kommuns gällande pensionspolicy. 

I de fall förtroendevald begär ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ersättning för förlorad 
pensionsförmån ut automatiskt, baserat på belopp för inkomstbortfall. Inget ytterligare intyg 
behöver lämnas. Ersättningen betalas ut till den förtroendevalde i februari året efter det år 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst redovisats.

2.3  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN

Förtroendevald har rätt till förlorad semesterersättning med en schablonersättning om 12 % på 
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För förlorade semesterdagar utbetalas ekonomisk ersättning med högst maximibeloppet för 
förlorad arbetsinkomst per dag.

2.4  KOSTNADSERSÄTTNINGAR

Förtroendevald som åsamkas särskilda kostnader till följd av det kommunala uppdraget kan få 
ersättning motsvarande styrkta utlägg. Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen 
utser beslutar i dessa frågor.

Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser äger rätt att efter särskild 
framställan medge funktionsnedsatt förtroendevald eller förtroendevald som vårdar 
funktionsnedsatt person eller vårdar barn under 10 år i sitt hem ersättning för kostnaden som 
föranletts av uppdraget.

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.
Ersättning utbetalas inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av 
sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala omsorgen.

2.5 ÅRSARVODE

Årsarvode utbetalas till i bilaga 1 angivna förtroendevalda. 

Om förtroendevald - som uppbär årsarvode - på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 30 kalenderdagar i en följd, skall 
arvodet minskas i motsvarande grad. Den förtroendevalde har själv ansvar att anmäla 
förändringen. 

Har ersättare för förtroendevald med årsarvode utsetts enligt 6 kap 22 § kommunallagen, upp-
bär ersättaren motsvarande arvode under tjänstgöringstiden.

Årsarvodet avser ersättning för ordförandes och vice ordförandens regelmässiga 
arbetsuppgifter inom ansvarsområdet som till exempel sammanträdesförberedelser, vari ingår 
möte med presidieberedningen, deltagande i samråd mellan politik och förvaltning och 
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dialogmöte, samt kontakter av olika slag med representanter för såväl offentliga som privata 
organ.

Samtliga revisorer har ett årsarvode, vari ingår möten med beredningarna samt presidierna i 
nämnder och fullmäktige, ävenså reglementsenlig rapportering till fullmäktige.

2.6.  SAMMANTRÄDESARVODE

Sammanträdesarvode utbetalas i form av

 inläsningsarvode
 timarvode per påbörjad halvtimma efter första timman.

Arvodet inkluderar förberedelser och förberedande möten. 

Sammanträdesarvode utbetalas 

 till närvarande ledamöter
 till närvarande ersättare

Sammanträdesarvode utbetalas ej

 till kommunalråd, med kommunalråd åsyftas KSO, oppositionsråd och ordförande i 
välfärdsnämnden.

 till ledamöter med ett totalt årsarvode som överstiger 40 % av riksdagsledamotsarvode.  

 till ordförande/vice ordföranden vid beredning av ärenden till 
nämndsammanträde/beredningar. 

 till ordförande/vice ordföranden som deltar i  dialogmöte.

Reseersättning utbetalas dock.

2.7  ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN MM.

Arvode utbetalas i de fall där kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsett representant.

a. Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredningar, kommun-
styrelsen, nämnder, utskott, revisorernas sammanträden och av kommunfullmäktige 
inrättade samrådsorgan.

b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. Till 
ordförande i en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver sammanträdesarvodet ett 
engångsbelopp som utbetalas i anslutning till arbetsgruppens entledigande. Om vice 
ordförande utsetts utbetalas ett halvt engångsbelopp under samma villkor.
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c. Konferens, dialogmöte, informationsmöte, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget.

d. Studiebesök som organiserats av beredning, nämnd eller utskott. 

e. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ.

f. Besiktning eller inspektion.

g. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

h. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

i. Vid justering av protokoll utan samband med sammanträde eller motsvarande då särskild 
tid och plats bestämts utbetalas 1,0 timarvode 

Behörighet att besluta om deltagande enligt b-h. 

Beslut avseende: Behörig att besluta:
Presidiet i kommunfullmäktige En ur kommunfullmäktiges presidium

Ledamot i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges ordförande

Ordförande och vice ordföranden En ur nämndens presidium
i nämnd/styrelse

Ordförande och vice ordföranden Kommunfullmäktiges ordförande
 i beredning

Ledamot i nämnd/styrelse Ordförande i nämnden/styrelsen

Ledamot i beredning  Ordförande i beredning 

2.8  ARVODESBELOPP

Alla arvoden beräknas på ett grundbelopp som fastställs med en procentsats i förhållande till 
riksdagsledamotsarvodet. Arvodet ska regleras årligen per den 1 januari. 

Arvodesnivåer framgår av bilaga 1 till reglementet.

2.9  SÄRSKILDA ARVODEN

Till av valnämnden utsedda valförrättare och ersättare i kommunens valorgan som under val-
dag fullgör uppdrag med valförrättning utbetalas ersättning som beslutas av valnämnden.

2.10  RESE- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNING
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För förtroendevalda gäller de vid varje tillfälle gällande rese- och traktamentsbestämmelser 
som gäller för kommunens anställda. Restidsersättning utbetalas inte. 
Kilometerersättning vid användande av egen bil utbetalas vid sammanträde och vid 
protokollsjustering om avståndet från bostaden överstiger fem kilometer.

3.  SJUKPENNINGRÄTTEN VID DELTAGANDE I 
     SAMMANTRÄDEN

Det ankommer på den förtroendevalde att meddela försäkringskassan om eventuellt 
deltagande i sammanträden under dag som den förtroendevalde är sjukskriven. 

4.  UTBETALNING AV ARVODEN MM.

Härryda kommuns utbetalningar görs av bank/banker med vilka kommunen har avtal. 
Praktiska detaljer kring detta meddelas av sekreteraren.

Skatteavdrag görs generellt med 30 % vid varje utbetalning. Den som önskar högre skatte-
avdrag kan vända sig till löneavdelningen.

Vid protokollförda sammanträden rapporterar sekreteraren de uppgifter som behövs för ut-
betalning av ersättningar.

För övriga ersättningsberättigade sammanträden mm. enligt blankett A - Beslut och 
ersättningar - skall den förtroendevalde själv anmäla detta. 

Förtroendevald som önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- eller 
semesterförmåner skall själv anmäla detta på blankett B - Begäran om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Intyg över den förlorade förmånen från arbetsgivare/pensionsgivare krävs.

Utbetalningar av ersättningar görs normalt den 27:e varje månad.

Sammanträdesarvoden utbetalas en gång/månad i efterskott.

Årsarvoden utbetalas en gång/månad med en tolftedel av årsarvodet.

Preskriptionsregler

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom sex månader 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. För 
näringsidkare gäller arton månader.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt avsnitt 2.2.

Yrkande om andra ersättningar skall framställas senast inom sex månader från dagen för 
sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
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5.  FÖRSÄKRING

Samtliga förtroendevalda är försäkrade gentemot olycksfall/arbetsskada som drabbar den för-
troendevalde under uppdrag för kommunens räkning samt vid färd till och från sådant upp-
drag.
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BILAGA 1

Beräkningsgrund riksdagsledamotsarvode
UPPDRAG ÅRSARVODE (där ej annat anges)

Kommunfullmäktige
ordförande..........................................................
vice och 2:e vice ordförande…..........................

Fasta beredningar
ordförande .........................................................
vice och 2:e vice ordförande…………………..

Tillfälliga beredningar*
(beslutade av fullmäktige)
ordförande .........................................................
vice ordförande .................................................

18,0% 
7,0% 

14,0% 
8,0% 

Beslutas av kommunfullmäktige
Beslutas av kommunfullmäktige 

Revisionen
ordförande..........................................................
vice ordförande..................................................
revisor................................................................

8,0% 
4,0% 
3,0% 

Kommunstyrelsen
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..
2:e vice ordförande/oppositionsråd…………...

105,0%
40,0%
100,0%

Välfärdsnämnden
ordförande……………………..........................
vice och 2:e vice ordförande…………………..

100,0%
40,0%

Miljö- och bygglovsnämnden
ordförande..........................................................
vice och 2:e vice ordförande..............................

13,0% 
7,0% 

Valnämnden**
ordförande..........................................................
vice ordförande..................................................

Överförmyndarnämnden
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

1,25% 
0,625% 

2,5%
1,25%
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Utskott
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

Välfärdsnämndens myndighetsutskott
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

13,0%
7,0%

15,0%
7,0%

Särskilt utsedda råd 
ordförande..........................................................
vice ordförande .................................................

1,0% 
0,5%

Arbetsgrupp i fast beredning***
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

0,1% 
0,05% 

SAMMANTRÄDESARVODE
Timarvode..........................................................
Riksdagsledamotsarvode ÷ 165 × 0,6

0,3636%

Ingen begränsning av sammanträdesarvode per 
dag.

Inläsningsarvode
För sammanträden betalas ett inläsningsarvode 
motsvarande antalet timmar i tabellen nedan 
för första timmen, därefter ersätts per 
halvtimma med timarvode.

Kommunfullmäktige…………………………..
Fast beredning………………………………...           
Tillfällig beredning …………………………...
Revisionen…………………………………….               
Kommunstyrelsen …………………………….  
Välfärdsnämnden……………………………...
Miljö- och bygglovsnämnden…........................
Valnämnden…………………………………...
Överförmyndarnämnden………………………
Särskilt utsedda råd……………………………
Arbetsgrupp i fast beredning………………….
Begravningsofficianter………………………..
Utskott………………………………………...
Välfärdsnämndens myndighetsutskott………...

 

2
1,5
1,5
2
2,5
2,5
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
2
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*) Arvodet för tillfälliga beredningar beslutas av kommunfullmäktige vid beredningens tillsättande.
**) Arvodet utbetalas vid varje utlyst allmänt val (valtillfälle).    
       Med valtillfälle menas t ex val till riksdag, region och kommun på en valdag. 
        Som nytt valtillfälle räknas då t ex val till EU-parlamentet på annan dag.
        Härutöver utbetalas timersättning motsvarande sammanträdesersättningen per timme 
      för utfört arbete.
***) Ersättningen till ordförande och i förekommande fall vice ordförande i en arbetsgrupp under en fast 

beredning utgör ett engångsbelopp för den arbetsgruppens period och utbetalas i anslutning till 
arbetsgruppens entledigande
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Datum  Dnr 
2019-06-05  2019KS76 003
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Förteckning över schablonbelopp som tillämpas i andra 
kommuner

Exempel på schablonbelopp avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst 
som tillämpas i andra kommuner
Borås kommun, 143 kr/timma (schablonen är 40 procent av grundarvodet)
Håbo kommun, 290 kr/timma
Lilla Edets kommun, 165 kr/timma under högst ett räkenskapsår enligt 
Skatteverkets regler för nystartade företag
Lunds kommun, 186 kr/timma (medellönen för kommunens 
tillsvidareanställda)
Markaryd kommun, 153 kr/timma
Mölndals kommun, 137,85 kr/timma
Partille kommun, 150 kr/timma
Region Skåne, 153 kr/timma (schablonberäknad årsinkomst motsvarande 
35 procent av grundbeloppet)
Svalövs kommun, 192 kr/timma
Uddevalla kommun, 142 kr/timma
Västra Götalandsregionen, ca 169 kr/timma (tillämpas om överskottet från 
den förtroendevaldes näringsverksamhet understiger 334 080 kr/år)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 221      Dnr 2019KS345

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

 
På grund av jäv deltar inte Per Vorberg (M), David Dinsdale (L) och Patrik Linde (S) i 
handläggning eller beslut av detta ärende.

I enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 16 fullgör Kersti Lagergren (M) ordförandens 
uppgifter eftersom varken ordföranden eller annan i presidiet deltar och Kersti Lagergren har 
varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid.
 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) har lämnat förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18). Förslaget syftar bland annat 
till aktiv omställning och tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd i stället för pension till 
förtroendevalda som avslutar sitt uppdrag innan ordinarie pensionsålder. SKL rekommenderar 
kommunerna att anta förslaget.

Förslaget ersätter nuvarande bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL14). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av 
OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL 
i kommunen, regionen eller kommunalförbundet. I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, 
samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser tillförts i jämförelse med nu 
gällande OPF-Kl 14. I övrigt sker inga ändringar i sak.

Från personalfunktionen föreligger skrivelse daterad den 24 maj 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) ska gälla från och med 1 januari 2019 enligt föreliggande 
förslag.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för Härryda kommun 
avseende ovan nämnda bestämmelser.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att revidera pensionspolicyn mot bakgrund 
av förslaget.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande
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Personalfunktionen
Anna-Kajsa Tagesson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-05-24 2019KS345  024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) har lämnat förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18). Förslaget syftar bland 
annat till aktiv omställning och tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd i stället för 
pension till förtroendevalda som avslutar sitt uppdrag innan ordinarie pensionsålder. SKL 
rekommenderar kommunerna att anta förslaget.

Förslaget ersätter nuvarande bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL14). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av 
PBF eller PRF-KL i kommunen, regionen eller kommunalförbundet. I OPF-KL18 har 
delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser tillförts 
i jämförelse med nu gällande OPF-Kl 14. I övrigt sker inga ändringar i sak. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) ska gälla från och med 1 januari 2019 enligt föreliggande 
förslag.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för Härryda 
kommun avseende ovan nämnda bestämmelser.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att revidera pensionspolicyn mot 
bakgrund av förslaget.

Ärendet
Pensioner

Pensionsbestämmelserna omfattar avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension och 
efterlevandeskydd. Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett 
uppdragets omfattning, om inte annat anges, och omfattar förtroendevalda som tillträtt i 
samband med valet 2014 eller senare. Pensionsbestämmelserna gäller inte för 
förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § 
LAS angiven ålder. Vilka ersättningar som är pensionsgrundande framgår av förslaget.
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Omställningsstöd

Förtroendevald med uppdrag omfattande 40 procent eller mer har rätt till 
omställningsstöd. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med 
valet 2014 eller senare. Förtroendevalda i kategorin kommer att ha möjlighet att få olika 
omställningslösningar och ersättningar vilka framgår av förslaget.

Familjeskydd

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos 
kommunen med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Bestämmelserna om 
familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller från 
den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Pensionsmyndighet

För att förslaget ska gälla krävs antagande av kommunfullmäktige samt att 
kommunstyrelsen får uppdraget som så kallad pensionsmyndighet. 
Pensionsmyndighetens uppgift blir bland annat att tolka och tillämpa bestämmelserna i 
OPF-KL18. 

Anders Pettersson
Personalchef Anna-Kajsa Tagesson

Utredare

Bilaga:
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18)
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2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser

 Pensionsmyndighet

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omställningsstöd

 Aktiva omställningsinsatser

 Ekonomiskt omställningsstöd

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning

 Sjukpension

 Efterlevandeskydd

4. Familjeskydd

Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § X 

SKL-
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 

Page 112 of 271



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 210      Dnr 2019KS221

Instruktion för ungdomsråd i Härryda kommun 

 
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. En del i den 
tidigare politiska organisationen har varit att kommunstyrelsen inrättat råd för samråd i form 
av pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, råd för idéburna organisationer, 
brottsförebyggande råd samt ungdomsforum.

I samband med övergången till ny politisk organisation genomförde kommunstyrelsens 
ekonomiutskott en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering. Översynen 
avseende kommunstyrelsens ungdomsforum hanterades dock inte inom denna översyn, utan 
har utretts separat inom ramen för ett annat uppdrag om att se över formerna för 
ungdomsinflytande till sektorn för utbildning och kultur.

Förvaltningen har förslag på ändringar i den nu gällande instruktionen för ungdomsforum. 
Bland annat föreslås att ungdomsforum byter namn till ”ungdomsråd” för att i högre 
utsträckning likställas övriga samrådsorgan inom kommunen. Översynen genomfördes under 
hösten 2018 genom fokusgruppsintervjuer med representanter från senaredelens elevråd, 
Fridaskolans elevråd och Hulerådet (ca 50 ungdomar totalt). Ändringsförslagen utgår från de 
önskemål som ungdomarna framförde och presenteras i korthet nedan.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 2 augusti 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut avseende ungdomsforum den 13 december 
2010 § 223, samt att 
 
under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver beslut avseende ungdomsforum den 13 
december 2010 § 223 fastställer kommunstyrelsen instruktion till ungdomsråd i enlighet med 
föreliggande förslag med följande tillägg: att sjätte punkten i instruktionen, Demokratiska 
värderingar, utökas med "eller politisk åsikt". 

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 
avseende ungdomsforum den 13 december 2010 § 223, samt att 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver beslut avseende ungdomsforum den 13 
december 2010 § 223 fastställer kommunstyrelsen instruktion till ungdomsråd i enlighet med 
föreliggande förslag.

Proposition 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla Peter Arvidssons yrkande. 

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Patrik Lindes 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 5 ledamöter röstar Ja, 7 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Peter Arvidssons yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver beslut avseende ungdomsforum den 13 december 2010 § 223.
 
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver beslut avseende ungdomsforum den 13 
december 2010 § 223 fastställer kommunstyrelsen instruktion till ungdomsråd i enlighet med 
föreliggande förslag med följande tillägg: att sjätte punkten i instruktionen, Demokratiska 
värderingar, utökas med "eller politisk åsikt".

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Wiviann Niklasson (S), Robert Langholz (S) och 
Marie Strid (MP).

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

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Voteringslista: § 210
Ärende: Instruktion för ungdomsråd i Härryda kommun,  2019KS221

Bilaga 1. Votering

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Wiwiann Niklasson (S), ersättare X
Marie Strid (MP), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 5 7 1

Page 3 of 3Page 118 of 271



Sektorn för utbildning och kultur
Dajana Mehdin

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-10 2019KS221  003

Instruktion för ungdomsråd i Härryda kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. En del i den 
tidigare politiska organisationen har varit att kommunstyrelsen inrättat råd för samråd i 
form av pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, råd för idéburna organisationer, 
brottsförebyggande råd samt ungdomsforum.

I samband med övergången till ny politisk organisation genomförde kommunstyrelsens 
ekonomiutskott en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering. 
Översynen avseende kommunstyrelsens ungdomsforum hanterades dock inte inom denna 
översyn, utan har utretts separat inom ramen för ett annat uppdrag om att se över 
formerna för ungdomsinflytande till sektorn för utbildning och kultur. 

Förvaltningen har förslag på ändringar i den nu gällande instruktionen för 
ungdomsforum. Bland annat föreslås att ungdomsforum byter namn till ”ungdomsråd” för 
att i högre utsträckning likställas övriga samrådsorgan inom kommunen. Översynen 
genomfördes under hösten 2018 genom fokusgruppsintervjuer med representanter från 
senaredelens elevråd, Fridaskolans elevråd och Hulerådet (ca 50 ungdomar totalt). 
Ändringsförslagen utgår från de önskemål som ungdomarna framförde och presenteras i 
korthet nedan. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer instruktion för ungdomsråd.  

Kommunfullmäktige upphäver beslut avseende ungdomsforum fattade den 13 december 
2010 § 223. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att framledes besluta om instruktion 
för ungdomsråd. 

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 16 oktober 2017 i § 159 en ny politisk organisation enligt 
förslag från demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022. 
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En del i den tidigare politiska organisationen har varit att kommunstyrelsen inrättat råd 
för samråd i form av pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, råd för idéburna 
organisationer, brottsförebyggande råd samt ungdomsforum. Rådens syfte har varit att ha 
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
organisationer inom respektive område. 

I samband med övergången till ny politisk organisation genomförde kommunstyrelsens 
ekonomiutskott en översyn av rådens roll, uppdrag och organisatoriska placering. 
Översynen resulterade i reviderade instruktioner för pensionärsrådet, rådet för 
funktionshinderfrågor, rådet för idéburna organisationer och brottsförebyggande rådet. 
Översynen avseende kommunstyrelsens ungdomsforum hanterades inte inom denna 
översyn, utan har utretts separat inom ramen för ett annat uppdrag om att se över 
formerna för ungdomsinflytande till sektorn för utbildning och kultur. 

Förvaltningen har förslag på ändringar i den nu gällande instruktionen för 
ungdomsforum. Denna antogs i kommunfullmäktige i § 223 den 13 december 2010. 
Bland annat föreslås att ungdomsforum byter namn till ”ungdomsråd” för att i högre 
utsträckning likställas övriga samrådsorgan inom kommunen. I likhet med de övriga 
råden föreslås även ungdomsrådet vara fortsatt organisatoriskt placerat under 
kommunstyrelsen. Även ungdomsrådet föreslås ha en koppling till välfärdsnämnden 
genom hur den politiska representationen ska utses. Översynen genomfördes under 
hösten 2018 genom fokusgruppsintervjuer med representanter från senaredelens elevråd, 
Fridaskolans elevråd och Hulerådet (ca 50 ungdomar totalt). Ändringsförslagen utgår från 
de önskemål som ungdomarna framförde. 

I korthet föreslås följande ändringar i ungdomsrådets instruktion: 

- Barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande i frågor som berör målgruppen 
förtydligas i instruktionen. Barnkonventionen blir svensk lag 2020, vilket bör 
återspeglas i kommunen. 

- Namnbyte från ”ungdomsforum” till ”ungdomsråd” för att i högre utsträckning 
likställas med övriga råd i kommunen.

- Syfte och arbetsuppgifter för ungdomsrådet förtydligas, t.ex. vad gäller 
ungdomarnas möjlighet att påverka i frågor som rör barn och unga. 

- Utsedda ungdomsledamöter ska informera och förankra rådets arbete i sina 
respektive skolor.

- Mötesfrekvensen föreslås minska till minst två sammanträden per år.

Utöver ovanstående ändringar avser förvaltningen även genomföra en förändring av 
mötesstrukturen. Sammanträdet för ungdomsrådet föreslås i huvudsak vara uppdelat så att 
ungdomsrepresentanter från gymnasiet och ungdomsrepresentanter från grundskolan får 
träffa politikerrepresentanterna under två separata sammanträden med paus för en 
gemensam lunch. Även detta förslag baseras på önskemål från ungdomar som deltagit i 
översynen av ungdomsforum om att ha separerade möten. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Annika Gry

Verksamhetschef UF
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Bilagor: 

1. Instruktion för ungdomsforum – gällande
2. Ny instruktion för ungdomsråd – förslag till ny text markerad i rött
3. Kommunfullmäktigebeslut angående ungdomsforum § 223
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Gällande från den 1 januari 2011                

Fastställd av kommunfullmäktige 
den 13 december 2010, § 223 
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 2

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFORUM 
 
 
 
1. SYFTE 
 

Ungdomsforum är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för ungdomar i åldersgruppen 13-19 år. 
 
Ungdomsforum skall inte ta upp enskildas ärenden till behandling. 
 
Ungdomsforum är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har inte några 
beslutsfunktioner. Ungdomsforum är dock en viktig kanal till de yngre i samhället. Det är 
därför angeläget att ungdomsforum ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att 
dess synpunkter beaktas. 

 
2. UPPGIFTER 
 

Ungdomarnas representanter kan i ungdomsforum ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör ungdomars förhållanden i 
samhället.  
 
Kommunens företrädare kan informera ungdomsforum om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation 

 
3. SAMMANSÄTTNING 

 
Kommunstyrelsen representeras av dess presidium. Därutöver utses en representant från 
varje parti i kommunstyrelsen.  
 
Varje grundskola med senaredel i kommunen äger rätt att utse två representanter vardera, 
från årskurs 8 och 9.  
 
Gymnasieskolor i kommunen utser sju ledamöter som är mellan 16-19 år gamla. En av 
platserna skall bemannas av ungdom som bor i kommunen men går i skola utanför 
kommunen. 
 
En jämn könsfördelning ska eftersträvas. 
 
Ungdomsforum äger rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för 
kommunförvaltningen eller för andra myndigheter och organisationer. Kommundirektören 
deltar vid varje sammanträde. 
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4. ARBETSFORMER 
 

Kommundirektören är samtalsledare vid ungdomsforums sammanträden. 
  
Ungdomsforum administreras inom sektorn för utbildning och kultur.  
 
Planeringsledare ansvarar för förarbete, kallelser och dokumentation i samarbete med 
enhetschef fritid/ungdom. 
 
Enhetschefen för fritid/ungdom samordnar kontakterna mellan ungdomarna och ger dem 
stöd i arbetet. 

 
Ungdomsforum sammanträder minst fem gånger per år.  
 
Ungdomsforums ställningstaganden och initiativ skall redovisas i anteckningar efter varje 
sammanträde som publiceras på kommunens webbsida.  

 
5. MANDATTID  

 
De av kommunstyrelsen valda ledamöternas mandattid sammanfaller med den för 
kommunala nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny 
ledamot för återstående tid. Ungdomsrepresentanterna utses för en period av två år i 
samband med elevrådsvalen inför varje läsår. 
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INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFORUMRÅDET

1. SYFTE

Ungdomsrådet är ett referensorgan för överläggningar, samråd och utbyte av ömsesidig 
information mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för ungdomar i åldersgruppen 
13-19 år i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar i 
kommunen ska få större möjlighet att påverka frågor som rör barn och unga, samt att öka 
intresset för demokrati och politik.

Ungdomsrådet ska inte ta upp enskildas ärenden till behandling.

Ungdomsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. och har inte några 
beslutsfunktioner. Ungdomsrådet är dock en viktig kanal till de yngre i samhället. Det är därför 
angeläget att ungdomsforum ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. Ungdomsrådet är ett referensorgan i frågor som berör barn och unga inom 
såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens ansvarsområde.

2. UPPGIFTER

Ungdomarnas representanter kan i ungdomsrådetforum ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga 
anpassningar av det verksamhetsutbud som berör ungdomarnas förhållanden i samhället. och 
förbättringar av kommunala tjänster och service som rör barn och ungas förhållanden i 
samhället.

Ungdomsrepresentanterna har även möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter och lämna 
uttalanden i frågor som rör målgruppen. 

Kommunens företrädare kan ska vid varje sammanträde informera ungdomsrådetforum om 
planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
målgruppen. 

3. SAMMANSÄTTNING

Kommunstyrelsen representeras av dess presidium. Därutöver utses en representant från varje 
parti i kommunstyrelsen. Kommunen representeras av de tre kommunalråden samt en 
företrädare för varje politiskt parti som finns representerat i kommunfullmäktige. Ledamöterna 
utses av kommunstyrelsen. Kommundirektören har närvarorätt vid varje sammanträde.

Varje grundskola med senaredel högstadium  i kommunen oavsett utförare äger rätt att utse två 
representanter per skola. Representanterna kan antingen gå i årskurs 8 eller årskurs 9.

Gymnasieskolor i kommunen utser sju tolv ledamöter som är mellan 16-19 år gamla. Antalet 
ledamöter per gymnasieskola utses i relation till elevantal. En av platserna skall bemannas av 
ungdoms som bor i kommunen men går i skola utanför kommunen. Utöver det kan 
ungdomsrådet besluta att 3 platser bemannas av ungdomar som bor i kommunen men går i 
gymnasieskola utanför kommunen.

Utsedda ungdomsledamöterna ska informera om och förankra rådets arbete i sina respektive 
skolor.
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En jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

Ungdomsforumrådet äger rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för 
kommunförvaltningen eller för andra myndigheter och organisationer. Kommundirektören 
deltar vid varje sammanträde.  

4. ARBETSFORMER
Kommundirektören är samtalsledare vid ungdomsforums sammanträden. 
Ungdomsforum sammanträder minst fem gånger per år. Ungdomsrådetforum sammanträder 
minst två gånger per år, eller oftare om någon särskild fråga kräver samråd med eller 
information till rådet.
Ungdomsrådet administreras inom sektorn för utbildning och kultur. Rådet kan inom sig utse 
en ordförande för grundskolan samt en ordförande för gymnasieskolan bland de deltagande 
ungdomsrepresentanterna. Ordförande i kommunstyrelsen eller välfärdsnämnden är i dessa fall 
vice ordförande. Om ungdomsrepresentant ej är ordförande inträder verksamhetschef inom 
sektorn för utbildning och kultur som ordförande. Ordförandena utses på ett år. 
Planeringsledare ansvarar för förarbete, kallelser och dokumentation i samarbete med 
enhetschef fritid/ungdom. 
Enhetschefen för fritid/ungdom samordnar kontakterna mellan ungdomarna och ger dem stöd i 
arbetet. 

Verksamhetschef och verksamhetsutvecklare inom Utveckling och Flerspråkighet kallar 
ungdomsledamöter till förberedande möten inför varje sammanträde. Dagordning stäms av 
med ordförande och vice ordförande i god tid före sammanträdet. Dagordning samt handlingar 
och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 
vidareinformation och beredning underlättas. 

Som ungdomsrepresentant är åtagandet att förbereda sig inför varje sammanträde och 
tillsammans med de andra ungdomarna skapa ett bra underlag av frågor. 

Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde som 
justeras av ledamot från ungdomsrådet och delges rådets ledamöter, kommunstyrelsen samt 
välfärdsnämnden. Av dokumentationen ska framgå de synpunkter som förts fram. Protokollen 
ska göras tillgängliga på kommunens webbplats. 

5. MANDATTID

De av kommunstyrelsen valda Ledamöternas mandattid sammanfaller med den för kommunala 
nämnder gällande tiden. Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny ledamot för 
återstående tid. 

Ungdomsledamöterna utses för en period av ett två år i samband med elevrådsvalen 
representationsval på respektive skola inför varje läsår. 

6. DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR

Ungdomsrådets arbete ska genomsyras av demokratiska värderingar vilket innebär att alla ska 
behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, ålder, religion, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 
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Godkännande av markanvisningsavtal på del 
av Dansered 1:64

10

2019KS410
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 205      Dnr 2019KS410

Markanvisningsavtal på del av Dansered 1:64 

 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till markanvisningsavtal på del av fastighet 
Dansered 1:64 mellan Catena Malmö AB och Härryda kommun. Området är en del av 
planprogrammet för "Landvetter Airport City", som godkändes av kommunstyrelsen den 21 
november 2011 § 300. Området ligger utmed Väg 40 norr om Flygplatsmotet vid Landvetter 
Flygplats och uppskattas till ca 120 000 kvm och är i dag skogsmark. Markanvisningen är 
tidsbegränsad och gäller under en tid av två år från och med den dag då avtalet godkänns.

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

Syftet med denna markanvisning är att medge Catena Malmö AB ensamrätt att förhandla med 
kommunen om att köpa marken och etablera logistikanläggning. Detta för att motivera att 
Catena lägger ner tid och resurser för att arbeta med en etablering. Förvaltningen arbetar med 
att ta fram en detaljplan för området.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 20 juni 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal mellan Härryda kommun och Catena 
Malmö AB enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att underteckna 
avtalet.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Karl Falck

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-06-20 2019KS410  260

Markanvisningsavtal på del av Dansered 1:64

Sammanfattning
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till markanvisningsavtal på del av 
fastighet Dansered 1:64 mellan Catena Malmö AB och Härryda kommun. Området är en 
del av planprogrammet för "Landvetter Airport City", som godkändes av 
kommunstyrelsen den 21 november 2011 § 300. Området ligger utmed Väg 40 norr om 
Flygplatsmotet vid Landvetter Flygplats och uppskattas till ca 120 000 kvm och är i dag 
skogsmark. Markanvisningen är tidsbegränsad och gäller under en tid av två år från och 
med den dag då avtalet godkänns. 

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. 

Syftet med denna markanvisning är att medge Catena Malmö AB ensamrätt att förhandla 
med kommunen om att köpa marken och etablera logistikanläggning. Detta för att 
motivera att Catena lägger ner tid och resurser för att arbeta med en etablering. 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en detaljplan för området.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal mellan Härryda kommun och 
Catena Malmö AB enligt föreliggande förslag. 

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

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef
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Bilaga:
Markanvisningsavtal
Översiktskarta
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  20.06.2019
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Fastställande av reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

11

2019KS433
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 220      Dnr 2019KS433

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

 
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 18 juni 2019 § 
30 att godkänna förslag till reviderad förbundsordning. Förbundsfullmäktige beslutade även 
att sända ut förslaget för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar, se 
bilaga 1.

De föreslagna revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för förbundet genom 
att regionplaneuppdraget har upphört i och med ändringar i plan och bygglagen (2010:900) 
som trädde i kraft den 1 januari 2019, men innefattar även uppdateringar på grund av den nya 
kommunallagen (2017:725) samt en smärre revidering rörande hantering av 
medelshanteringspolicy. Förslaget till reviderad förbundsordning och en mer utförlig 
beskrivning av förslaget återfinns i bilaga 2.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 juli 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund i enlighet med föreliggande förslag.

----------------------
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-07-17 2019KS433  106

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund

Sammanfattning
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 18 juni 2019 
§ 30 att godkänna förslag till reviderad förbundsordning. Förbundsfullmäktige beslutade 
även att sända ut förslaget för fastställande av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktigeförsamlingar, se bilaga 1. 

De föreslagna revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för förbundet 
genom att regionplaneuppdraget har upphört i och med ändringar i plan och bygglagen 
(2010:900) som trädde i kraft den 1 januari 2019, men innefattar även uppdateringar på 
grund av den nya kommunallagen (2017:725) samt en smärre revidering rörande 
hantering av medelshanteringspolicy. Förslaget till reviderad förbundsordning och en mer 
utförlig beskrivning av förslaget återfinns i bilaga 2.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor:
1. Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige § 30

2. Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund
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  1 (1) 

Förbundsfullmäktige 2019-2022 

Protokoll 2019-06-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens 

Protokollsutdrag 

§ 30. Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund 

Diarienummer 2019-00241.011 

Beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning godkänns och sänds ut för fastställande av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 

Sammanfattning 

Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 24 maj 2019 behandlat förslag till 

reviderad förbundsordning. Revideringarna avser i första hand den förändrade 

rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även 

uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre revidering 

rörande hantering av medelshanteringspolicy.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag § 52 

 Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund. 
 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

  

Pernilla Övermark             

Ordförande    

 

 

 

 

Axel Darvik                      My Högfeldt 

Justerare                       Justerare 
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Reviderad förbundsordning   1 (2) 

Förbundsfullmäktige – ärende 15 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef,  

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-05-17, diarienummer 2019-00241.011 

 

 

Förslag till reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till reviderad 

förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade förbundsordningen sänds ut 

för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna avser i 

första hand den förändrade rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget 

upphör, men innefattar även uppdateringar på grund av den nya kommunallagen 

samt en smärre revidering rörande hantering av medelshanteringspolicy.   

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag § 52  

• Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och bedömning 

Regionplaneuppdraget 

Göteborgsregionens kommunalförbund har sedan 1988 innehaft rollen som 

regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att förbundet haft 

en myndighetsutövande roll samt haft möjligheten att upprätta en regionplan i 

enlighet med PBL. Förbundet har inte nyttjat möjligheten utan istället valt att 

regionplanera genom breda politiska överenskommelser, bland annat genom ett 

flertal rådslagsprocesser.  

I regeringens proposition 2017/18:266 ”En ny regional planering” föreslogs att nya 

bestämmelser om regional fysisk planering skulle föras in i PBL. Riksdagen 

beslutade i enligt med propositionens förslag och förändringarna i PBL infördes 

från och med 2019-01-01. Förändringen i PBL innebär att regional planering, och 

upprättande av en formell regionplan, ska ske i Stockholms län och i Skåne län. 

Förändringen innebar att Göteborgsregionens kommunalförbund förlorat sin roll 

som regionplaneorgan i enlighet med PBL. Utifrån ovanstående föreslås att 

förbundsordningens revideras genom att skrivningen i 3§, ”…följande områden: 

Regionplanering - Regionplaneorgan enligt PBL.” stryks.  
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Reviderad förbundsordning   2 (2) 

Förbundsfullmäktige – ärende 15 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef,  

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-05-17, diarienummer 2019-00241.011 

 

Övriga förslag till revideringar 

I paragraf fem har angivna hänvisningar till lagparagrafer uppdaterats utifrån 

förändringar i den nya kommunallagen.  

I paragraf 6.1 har ordet årligen strukits utifrån bedömningen att det inte är 

nödvändigt att årligen anta medelshanteringspolicyn för GR utan tillräckligt att 

riktlinjerna ligger fast till dess förändringar görs.  

 

 

 

Helena Söderbäck       Maria Sigroth       Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör       Avdelningschef      Förbundssekreterare 
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  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-05-24 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Nimbus, Öckerö kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 52. Förslag till reviderad förbundsordning för GR med anledning av att 

regionplaneuppdraget upphör  

Diarienummer: 2019-00241.011 

 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till reviderad 

förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade förbundsordningen sänds ut 

för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har beslutat förändra plan- och bygglagen (PBL) så att regional 

planering och upprättande av en formell regionplan nu ska ske i Stockholms län 

och i Skåne län. Förändringen innebar att Göteborgsregionens kommunalförbund 

förlorat sin roll som regionplaneorgan i enlighet med PBL. Härmed behöver 

förbundsordningen för GR revideras avseende den förändrade rollen för förbundet. 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund är under utarbetande och kommer att sändas ut till 

förbundsstyrelsens sammanträde 24 maj för att sedan kunna föreläggas 

förbundsfullmäktige 18 juni.   

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner 

Ordförande              Justerare 
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Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2019-07-xx

Förbundsordning
Gäller fr.o.m. 2019-07-xx
Göteborgsregionens
kommunalförbund
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Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2019-07-xx

Förbundsordning

1§ Benämning och säte
Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 

2§ Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 
 Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunal förbund 
med förbundsfullmäktige.

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas  gemensamma 
intressebevakning i Göteborgsregionen.

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting.  Förbundet 
är, tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunal förbund och 
 Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också kommunförbund. Förbunden är medlemmar 
i Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom).

3§ Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs
regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala själv styrelsen, 
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 
stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 
skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla  invånare, inom ramen för en gemensamt 
 hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljö mässigt. 

Förbundet har till uppgift att:

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 
 förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.

• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 
 kompetensförsörjning.

• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss
yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och  överläggningar 
avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 
 kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.

• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.

• Verka för regionala verksamheters finansiering.

• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de  enskilda 
 kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings
projekt tillsammans med medlemskommunerna.

Page 146 of 271



3

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2019-07-xx

Förbundet har två funktioner:

1. Förbundet är myndighetsutövande inom följande områden: 

• Regionplanering
 o Regionplanerorgan enligt PBL.

• Utbildning
 – Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen   

 samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 
  medlemskommunerna emellan. 

 – Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 
  och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
  samverkansavtal. 

 – Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet   
  samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

  gällande skollag och förordning. 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 

• Arbetsmarknad

• Miljö och samhällsbyggnad 

• Social välfärd

• Utbildning

• Näringsliv

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 

4§ Organisation och befogenheter
§ 4.1 Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige.

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige.  Härutöver 
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas –  ytterligare en 
 ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda 
av  Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans 
ökat med en.

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 
av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 
 förbundsfullmäktige. 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd
I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner för  förbundets 
verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett  rationellt och 
e konomiskt sätt. 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
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• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 
 förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 

Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens  förbundsstyrelse, ska 
vara 22, jämte 11 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna bör  
11 respektive 5 vara bo satta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 
utanför  Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner.

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 
 Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 
arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för  antagningen till 
gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 
med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighets utövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.

§ 4.3 Styrgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper knutna till 
de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupp.

§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 
 angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 
 ändamål enligt § 3. 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3.

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem  eller i an
dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell  beskaffenhet  eller 
annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande  bolagens 
 verksamhet.

§ 4.5 Förbundssekretariat
Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 
 administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbunds direktör 
som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.

§ 4.6 Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 
sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 
förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 
 verksamhet. 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över
läggningarna, dock inte i beslut enligt KL 9 Kap 6 § och Kl 4 Kap 28 §. Beslutet om närvaro vid 
sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är leda
mot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i Kl 9 Kap 6 § och Kl 5 Kap 3940 §.

6§ Finansiering
§ 6.1 Lån och borgen
Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 
 förbundsfullmäktige årligen godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy.

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader
Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd  budget för
delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska  invånarantalet 
vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan  (enligt 
§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 
skapar mervärde för medlemskommunerna.

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
 förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårs perioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 
beräkning av medlemmarnas andelar.

§ 6.4 Budgetprocess
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 
 nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver.

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 
förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti
digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 
årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna.

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.
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7§ Revision
§ 7.1 Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets  verksamhet. 
Revisorer utses för en period om fyra år. 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin  berättelse om 
granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an
svarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

8§ Tvister
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 
sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över
läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 
överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 
skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 
skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

9§ Utträde
En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 
 Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägnings tiden 
ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år.

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 
 förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i  likvidation 
vid uppsägningstidens utgång

10§ Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som  oskäligt 
att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 
samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av  medlemskommunen 
 förbundet omedelbart träda i likvidation.

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 
 verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 
 föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 
om kallelse på okända borgenärer.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 204      Dnr 2019KS397

Försäljning av industritomt i Bårhult 

 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Specma AB och 
Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter fastigheten Bårhult 1:123 
om totalt 18 554 kvm till Specma AB för en köpeskilling av 12 060 100 kronor.

Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för industri, kontor och logistik. 
Specma AB avser upprätta sitt svenska huvudkontor på platsen innehållande lager, logistik 
och kontor med totalt cirka 200 anställda. Företaget utvecklar och tillverkar 
applikationsanpassade komponenter för hydraulik och centralsmörjning. De levererar främst 
till tillverkande industri, processindustri och hydraulisk eftermarknad. Anläggningen kommer 
att hålla sig inom ramarna för vad detaljplanen tillåter vad gäller buller.

Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 17 juni 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och Specma AB 
enligt föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Robin Axelsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-06-17 2019KS397  253

Försäljning av industritomt i Bårhult 

Sammanfattning

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Specma AB 
och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter fastigheten 
Bårhult 1:123 om totalt 18 554 kvm till Specma AB för en köpeskilling av 12 060 100 
kronor.

Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för industri, kontor och 
logistik. Specma AB avser upprätta sitt svenska huvudkontor på platsen innehållande 
lager, logistik och kontor med totalt cirka 200 anställda. Företaget utvecklar och tillverkar 
applikationsanpassade komponenter för hydraulik och centralsmörjning. De levererar 
främst till tillverkande industri, processindustri och hydraulisk eftermarknad. 
Anläggningen kommer att hålla sig inom ramarna för vad detaljplanen tillåter vad gäller 
buller.

Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och Specma AB 
enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
Köpekontrakt
Lägeskarta
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Lägeskarta

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  19.06.2019

Skala:  1:15000 300 m Page 161 of 271
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 212      Dnr 2019KS299

Ny kommunikationspolicy för Härryda kommun 

 
Härryda kommuns nuvarande kommunikationspolicy fastställdes i kommunfullmäktige den 
13 oktober 2014 § 145. Policyn slår fast riktlinjer för hur Härryda kommun kommunicerar 
och informerar.

Mycket har hänt inom kommunikationsområdet de senaste åren; nya sätt att kommunicera, 
nya kanaler och nya krav från omvärlden. Härryda kommun arbetar i dag mer aktivt och 
strukturerat med kommunikation och strävar efter att bli en mer kommunikativ organisation. 
Kommunen bör ha en modern policy på området som i högre grad speglar det förhållningssätt 
vi vill ha när det gäller kommunikation. Nuvarande policy talar mycket om information 
medan vi i dag vill ha mer fokus på kommunikation och dialog.

Kommunfullmäktige har pekat ut kommunikationsområdet och att utvecklas mot en mer 
kommunikativ organisation som ett prioriterat område och förslaget om ny 
kommunikationspolicy är ett led i genomförandet uppdraget från fullmäktige.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 21 maj 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer ny kommunikationspolicy i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige upphäver nu gällande kommunikationspolicy, fastställd i 
kommunfullmäktige den 13 oktober 2014 § 145.

----------------------
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Utvecklingsfunktionen 
Karin Dahl

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-05-21 2019KS299  003

Ny kommunikationspolicy för Härryda kommun 

Sammanfattning
Härryda kommuns nuvarande kommunikationspolicy fastställdes i kommunfullmäktige 
den 13 oktober 2014 § 145. Policyn slår fast riktlinjer för hur Härryda kommun 
kommunicerar och informerar.   

Mycket har hänt inom kommunikationsområdet de senaste åren; nya sätt att 
kommunicera, nya kanaler och nya krav från omvärlden. Härryda kommun arbetar i dag 
mer aktivt och strukturerat med kommunikation och strävar efter att bli en mer 
kommunikativ organisation. Kommunen bör ha en modern policy på området som i högre 
grad speglar det förhållningssätt vi vill ha när det gäller kommunikation. Nuvarande 
policy talar mycket om information medan vi i dag vill ha mer fokus på kommunikation 
och dialog.

Kommunfullmäktige har pekat ut kommunikationsområdet och att utvecklas mot en mer 
kommunikativ organisation som ett prioriterat område och förslaget om ny 
kommunikationspolicy är ett led i genomförandet uppdraget från fullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny kommunikationspolicy i enlighet med förslag. 

Kommunfullmäktige upphäver nu gällande kommunikationspolicy, fastställd i 
kommunfullmäktige den 13 oktober 2014 § 145.

Ärendet
Mycket har hänt inom kommunikationsområdet de senaste åren; nya sätt att 
kommunicera, nya kanaler och nya krav från omvärlden. Härryda kommun arbetar i dag 
mer aktivt och strukturerat med kommunikation och strävar efter att bli en mer 
kommunikativ organisation. Kommunfullmäktige har också pekat ut 
kommunikationsområdet och att utvecklas mot en mer kommunikativ organisation som 
ett prioriterat område. Förslaget om en ny kommunikationspolicy är ett led i 
genomförandet uppdraget från fullmäktige. 

Härryda kommuns nuvarande kommunikationspolicy behöver uppdateras för att i högre 
grad spegla det förhållningssätt som vi vill ha när det gäller kommunikation. Vi bör ha en 
modern policy som ska vägleda och inspirera de chefer och medarbetare som dagligen 
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använder kommunikation i sitt arbete. Men som också ska tydliggöra för våra 
medborgare att vi tar kommunikationsfrågan, dialogen och medskapandet på allvar.

Tidigare policy från 2014 talar mycket om information medan förslagen ny policy har 
mer fokus på kommunikation och dialog. Föreslagen policy poängterar också vikten av 
planerad och genomtänkt kommunikation, mottagarfokus, öppenhet och snabbhet. Den 
beskriver också begreppet kommunikativ organisation och chefers och medarbetares 
kommunikationsansvar i en sådan.

Enligt den föreslagna nya policyn ska vår kommunikation vara:

 Tillgänglig och snabb 

 Tydlig och anpassad 

 Korrekt och trovärdig 

 Genomtänkt och planerad 

Nu gällande kommunikationspolicy har fastställts av kommunfullmäktige. 
Kommunikationspolicyn bedöms vara av sådan art att den kan fastställas av 
kommunstyrelsen utifrån helhetsansvaret för kommunens verksamheter och utveckling. 
Därför föreslås att kommunstyrelsen nu fastställer den nya kommunikationspolicyn. 
Kommunfullmäktige föreslås upphäva den befintliga policyn samt notera 
kommunstyrelsens beslut om den nya kommunikationspolicyn.  

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor: 
1. Förslag till ny kommunikationspolicy för Härryda kommun
2. Nu gällande kommunikationspolicy, fastställd i kommunfullmäktige den 13 oktober 
2014 § 145
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Kommunikationspolicy

Planerad och genomtänkt kommunikation är ett viktigt verktyg för att uppnå 
Härryda kommuns mål, både de övergripande och för enskilda sektorer och 
verksamheter. Vi är en serviceorganisation med myndighetsansvar som 
finns till för våra medborgare, vilket ställer krav på att vi ständigt 
kommunicerar.  
Vi ska inte bara berätta att saker händer utan också varför. Vi ska lyssna och 
välkomna dialog, eftersom åsikter och synpunkter berikar oss och bidrar till 
kommunens utveckling. Härryda kommuns kommunikation ska bidra till att 
skapa förståelse, delaktighet och engagemang. Kommunikation måste därför 
vara en naturlig del i verksamhetsplanering och i beslutsprocesser. 

Detta ska känneteckna vår kommunikation 
Tillgänglig och snabb  
Det ska det vara lätt att komma i kontakt med Härryda kommun och vi ska 
ge snabb återkoppling. Kommunens information ska finnas tillgänglig i 
olika kanaler och vi ska vara sträva efter att möta våra medborgare i de 
forum och kanaler där de befinner sig.  
Tydlig och anpassad 
Vårt språk ska alltid vara enkelt och begripligt och information ska sättas in 
i sitt sammanhang.  Innehåll och form ska, så långt som det är möjligt, 
anpassas efter mottagarens behov och förutsättningar. Det ska alltid framgå 
att det är Härryda kommun som är avsändare och den grafiska profilen ska 
följas. 
Korrekt och trovärdig  
Information från Härryda kommun ska vara saklig, korrekt och relevant. Vi 
ska säga vad vi vet, inte spekulera eller dölja fakta. Vi berättar så snart som 
möjligt om både positivt och negativt. 
Genomtänkt och planerad  
Intern och extern kommunikation ska i den mån det är möjligt samordnas så 
att både medarbetare och externa målgrupper nås av samma budskap.  När 
vi kommunicerar ska det finnas ett tydligt syfte, vad som ska 
kommuniceras, varför, till vem, hur och när det ska 
ske.  Kommunikationsinsatser ska, så långt det är möjligt, följas upp och 
utvärderas. 
Anpassad till omvärlden  
Ny teknik, nya samhällstrender, lagstiftning och förändrade behov ställer 
krav på att vi är beredda att hela tiden ompröva våra arbetssätt och de 
kanaler vi använder för kommunikation. Vi bejakar omvärldens krav på 
snabbhet men väger det mot vikten av att få fram korrekta och relevanta 
uppgifter.  
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Extern och intern kommunikation i samverkan 
Målgrupper för vår externa kommunikation är de som bor, verkar i eller 
besöker Härryda kommun. Syftet med extern kommunikation är att ge 
information om service och tjänster, att berätta vad som händer i 
kommunen samt att skapa engagemang, delaktighet och förståelse genom att 
berätta om hur kommunen arbetar och varför. Genom att berätta om såväl 
negativa som positiva beslut och förändringar bygger vi förtroende för våra 
verksamheter. Extern kommunikation ska också uppmuntra till debatt och 
dialog och bidra till att invånarna får veta på vilket sätt de kan få insyn i och 
påverka i olika frågor. 
Målgrupper för vår interna kommunikation är de som arbetar inom Härryda 
kommuns verksamheter. Syftet är att dela viktig information samt skapa 
delaktighet och engagemang.  En fungerande intern kommunikation 
underlättar samarbeten inom förvaltningen och bidrar till att medarbetare 
känner sig som en del i ett större sammanhang. 

Härryda kommun är en kommunikativ organisation 
Kommunikation ska vara en integrerad del av beslutsfattande, ledarskap och 
medarbetarskap i Härryda kommun. Det innebär bland annat att:   

 Kommunikationsaspekten tas med tidigt i alla processer 

 Varje beslut följs av frågan “vilka behöver veta detta och hur ser vi 
till det?” 

 Kommunikationen används planerat, strukturerat och utvärderas. 
En kommunikativ organisation bygger till stor del på kommunikativa ledare. 
Sättet cheferna kommunicerar på är tongivande för kommunikationen i hela 
organisationen och för hur Härryda kommun uppfattas av andra. Även 
medarbetare har ett ansvar för att ta reda på relevant information och bidra i 
dialog och diskussioner. 
En kommunikativ organisation är en viktig pusselbit för kommunens 
varumärke och arbetsgivarvarumärke. 

Kommunikation är ett delat ansvar 
Vår huvudprincip är att den som äger information har ansvar för att den når 
ut till rätt målgrupp vid rätt tillfälle.  

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
kommunikation. 

 Kommunikationsenheten i ledning av kommunikationschef, har ett 
övergripande ansvar för hur Härryda kommun arbetar med intern 
och extern kommunikation. Enheten är en central funktion som 
stöttar verksamheterna i deras kommunikationsarbete samt 
tar fram övergripande strategier och rutiner. 
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 Varje chef är ansvarig för såväl intern som extern kommunikation 
inom respektive verksamhet och att den utförs i enlighet med 
kommunikationspolicyn. Chefer har ett särskilt ansvar för att ge sina 
medarbetare relevant information, involvera i dialog och skapa 
utrymme för kommunikation. 

 Partipolitisk information hanteras av partiernas egna organisationer.  

Öppenhet gentemot media och journalister 
Den bild som media ger av våra verksamheter har stor betydelse för hur 
Härryda kommun uppfattas externt. Vi ska förse journalister och 
opinionsbildare med så fullständigt underlag som möjligt och aktivt 
medverka till att korrekt information sprids. Vi ser medias granskande 
uppdrag som positivt då det kan bidra till att kommunens verksamheter 
utvecklas och blir bättre.
 
Vi ska vara transparanta och tillgängliga för frågor och vi ser gärna att både 
medarbetare och chefer uttalar sig i media, vi ska bidra till bra diskussioner. 
Vi ska kontinuerligt berätta om positiva nyheter och goda exempel från 
Härryda kommuns verksamheter.  

Extra viktigt vid kris 
Det finns olika typer av kriser; till exempel olyckor, bränder och 
samhällsstörningar men också förtroendekriser. Vid en kris eller 
extraordinär händelse ska vi snabbt ta initiativ till kommunikation och 
information för att undvika ryktesspridning, missförstånd eller oro. 

Väl genomförd kriskommunikation kräver snabbhet, planering, samordning 
och uthållighet och kan därmed kräva stora resurser. Vi bedöms i efterhand 
inte endast utifrån det som inträffat, utan även utifrån hur vi hanterade 
krisen.   

Policyns giltighet 
Kommunikationspolicyn gäller tills vidare. 

Fastställd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX § X 
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    Dnr 2014KS433 003 

  

   

 

 

 

 

 

 

KOMMUNIKATIONSPOLICY 

 

I kommunikationspolicyns fem punkter finns de riktlinjer samlade som ska gälla för allt 

informations- och kommunikationsarbete i Härryda kommun.  

 

1. Rätt att få veta, vilja att berätta 

Alla invånare har rätt att få information och vägledning i frågor som rör Härryda  

kommuns verksamheter. Genom att använda flera informationskanaler skapas möjlig-

heter att nå fler och nå rätt. Webbplatsen, harryda.se, är den primära informationska-

nalen men såväl riktad information i till exempel utskick som närvaro i sociala medier 

är viktiga komplement. Tydlig och genomtänkt information och kommunikation ger in-

vånarna förutsättningar att vara delaktiga och engagerade, och bör därför integreras i ett 

tidigt skede i verksamheternas planering.  

 

2. Tydlig information motverkar missförstånd 

Information från Härryda kommun ska vara öppen, ärlig och saklig. Informationen ska vara 

lätt att förstå och inte lämna utrymme för tolkningar. Innehåll och form ska anpassas till 

mottagarnas behov, kunskaper och förutsättningar. Genom ett aktivt informationsarbete 

minskas risken för missförstånd och ryktesspridning. Kontakterna med massmedia ska  

präglas av största möjliga tillgänglighet och öppenhet, med utgångspunkt från offentlighets-

principen 

 

3. Information och kommunikation är ett gemensamt ansvar   

Med en levande intern information och kommunikation får medarbetarna kunskap och 

känner större delaktighet i förvaltningens arbete. Det lägger i sin tur grunden till en 

god kommunikation med invånarna. Medarbetarna ska vara lyhörda för allmänhetens 

önskemål, krav och synpunkter på kommunens verksamheter och föra dem vidare i or-

ganisationen. 

 

Sektorschefen har det yttersta ansvaret för att informationen från sektorn fungerar.  

Detta gäller både internt och externt och planeringen bör göras i ett tidigt skede för att 

säkerställa att rätt målgrupper nås av relevant information. 

 

4. Tydlig avsändare stärker budskapet 

Information från Härryda kommun ska vara professionellt utformad enligt kommunens 

grafiska profil. Det ska tydligt framgå att det är kommunen som är avsändare och genom 

att använda ett enhetligt uttryck skapas en samlad och entydig bild av Härryda kommun.   
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5. Information och kommunikation avgörande vid kriser 

I alla kriser har information och kommunikation en avgörande betydelse. Den bild som 

förmedlas av krisen utgör själva krisen, så som den uppfattas av medier, organisationer 

och kommuninvånare. Det är den upplevda krisen som är den verkliga. Informationen 

från Härryda kommun ska vara korrekt, snabb, samstämmig, öppen, lättillgänglig, be-

griplig och kontinuerlig. De anställda är också viktiga informationsbärare under en kris 

och ska ges tillfälle till information. 

 

 

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 145 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 211      Dnr 2019KS445

Inriktning för utveckling av Råda säteri 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2017 § 291, att kommunen skulle överta ansvaret 
för att utveckla Råda säteri och för uthyrning av objekten inom området samt att göra området 
till en välkänd och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. Kommunfullmäktige beslutade 
den 11 december 2017 § 214, om att befintlig budget/plan för 2018-2022 skulle utökas för att 
skapa förutsättningar för genomförande av kommunstyrelsens beslut om inriktning.

Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 2018. För att nu ytterligare 
tydliggöra riktningen för det fortsatta arbetet med Råda säteri har förvaltningen utarbetat ett 
förslag till inriktningsdokument vars syfte är att visa Härryda kommuns viljeriktning för Råda 
säteris framtid och ge vägledning i kommande utveckling av området.

Det övergripande målet är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda säteri som 
besöksmål. Visionen för Råda säteri är att det ska vara en levande och modern säterimiljö, 
kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund eller tid på året. Råda 
säteri ska utvecklas utifrån värdeorden tillgängligt, relevant och dynamiskt.

Genomförandet av inriktningen innebär ett flertal konkreta aktiviteter, bland annat att 
vidareutveckla samverkan mellan aktörerna som idag finns inom området, skapa en grafisk 
profil, fortsatt systematiskt underhålls- och renoveringsarbete, upplåta säteriets huvudbyggnad 
för restaurangverksamhet, att hyra ut flera lokaler och byggnader, uppdatera planen för 
fortsatt utveckling av park och trädgård samt att skapa en naturlekplats i området.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 juli 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige fastställer inriktning för utveckling av Råda säteri i enlighet 
med inriktningsdokument daterat den 5 augusti 2019. 

Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet för att fördjupa inriktningsdokumntet för Råda säteri.
 
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 17:15-17:22.

Propositionsordning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes yrkande 
om återremiss eller avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 

 
Propositioner 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet ska 
avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller ärendet ska återremitteras röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer inriktning för utveckling av Råda säteri i enlighet med 
inriktningsdokument daterat den 5 augusti 2019.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Wiviann Niklasson (S), Robert Langholz (S) och 
Marie Strid (MP).

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

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Voteringslista: § 211
Ärende: Inriktning för utveckling av Råda säteri,  2019KS445

Bilaga 2. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Wiwiann Niklasson (S), ersättare X
Marie Strid (MP), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Utvecklingsfunktionen 
Martina Johansson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-07-16 2019KS445  011

Inriktning för utveckling av Råda säteri

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2017, i § 291, att kommunen skulle överta 
ansvaret för att utveckla Råda säteri och för uthyrning av objekten inom området samt att 
göra området till en välkänd och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017, § 214, om att befintlig 
budget/plan för 2018-2022 skulle utökas för att skapa förutsättningar för genomförande 
av kommunstyrelsens beslut om inriktning. 

Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 2018. För att nu ytterligare 
tydliggöra riktningen för det fortsatta arbetet med Råda säteri har förvaltningen utarbetat 
ett förslag till inriktningsdokument vars syfte är att visa Härryda kommuns viljeriktning 
för Råda säteris framtid och ge vägledning i kommande utveckling av området.

Det övergripande målet är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda säteri som 
besöksmål. Visionen för Råda säteri är att det ska vara en levande och modern 
säterimiljö, kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund eller 
tid på året. Råda säteri ska utvecklas utifrån värdeorden tillgängligt, relevant och 
dynamiskt.

Genomförandet av inriktningen innebär ett flertal konkreta aktiviteter, bland annat att 
vidareutveckla samverkan mellan aktörerna som idag finns inom området, skapa en 
grafisk profil, fortsatt systematiskt underhålls- och renoveringsarbete, upplåta säteriets 
huvudbyggnad för restaurangverksamhet, att hyra ut flera lokaler och byggnader, 
uppdatera planen för fortsatt utveckling av park och trädgård samt att skapa en 
naturlekplats i området. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer inriktning för utveckling av Råda säteri i enlighet med 
inriktningsdokument daterat den 5 augusti 2019. 
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Ärendet

Bakgrund
Råda säteri, beläget i Mölnlycke vid Rådasjön, är en välbevarad kulturhistoriskt mycket 
intressant miljö. Säteriet byggnadsminnesförklarades 1969 och har särskilda 
skyddsföreskrifter. 

Härryda kommun äger sedan 1965 området runt Råda säteri, och sedan 1970 även 
huvudbyggnaden med tillhörande byggnader. Kommunen har i många år haft ett 
arrendeavtal med Råda Säteri & Gästgifveri AB om drift av restaurangverksamhet i 
huvudbyggnaden och sedan 2011 även ett hyresavtal med Råda Säteri & Gästgifveri AB 
omfattande alla byggnader samt marken i området. Hyresgästen hade även rätt att i andra 
hand upplåta delar av hyresobjektet till andra verksamheter.

2011 antog kommunstyrelsen ”Program för Råda säteri” och gav förvaltningen i uppdrag 
att utveckla området kring Råda säteri till ett lokalt rekreationsområde och till ett mer 
attraktivt område för närturism.

23 oktober 2017, i § 291, beslutade kommunstyrelsen om en fortsatt inriktning för 
utvecklingen av Råda som innebar följande: 

”Kommunen övertar ansvaret för att utveckla området och ansvarar för uthyrning av 
objekten. Satsningar görs för att göra området till en välkänd och naturlig mötesplats för 
lokalbefolkningen. Årliga aktiviteter arrangeras inom bland annat trädgård, kultur, mat 
och dryck, fritid, naturupplevelser och utbildning för att locka dit besökare.” 

Kommunfullmäktige beslutade 11 december 2017, § 214, om att befintlig budget/plan för 
2018-2022 skulle utökas för att skapa förutsättningar för genomförande av 
kommunstyrelsens beslut om inriktning. 

Råda Säteri & Gästgiveri AB gick i konkurs 2018 och lämnade därmed Råda säteri. 
Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 2018.

Nuläge
Sedan kommunen fick rådighet över Råda säteri har en genomgång gjorts av avtal för de 
aktörer och verksamheter som finns i området. Dialog pågår med andra aktörer som visat 
intresse av att etablera sig på området. 

En upphandling har gjorts av caféverksamhet och sedan juni 2019 finns Trädgårdscaféet 
på plats. Kommunen har även gjort en upphandling av grönyteskötseln i området, då det 
tidigare avtalet löpte ut.

Arbetet med underhåll och renovering av de olika byggnaderna inom området följer en 
vårdplan som pekar ut behov av åtgärder både kort- och långsiktigt, dessutom finns ett 
åtgärdsprogram som ytterligare konkretiserar vad som behöver göras och utifrån detta 
görs prioriteringar och tidsplaner. Det finns även ett förslag till program för utveckling av 
säteriets park och trädgård, utarbetat 2016 av Kolbjörn Waern, landskapsarkitekt för 
kulturhistoriska miljöer.
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Inriktningsdokumentets syfte
För att ytterligare tydliggöra riktningen för det fortsatta arbetet med Råda säteri har 
förvaltningen utarbetat ett förslag till inriktningsdokument. Syftet är att visa Härryda 
kommuns viljeriktning för Råda säteris framtid och ge vägledning i kommande 
utveckling av området. 

Till grund för inriktningsdokumentet ligger en rapport som utarbetats av destinations- och 
konceptutvecklare Jonas Holmsgård och Philip Rafstedt. De har haft förvaltningens 
uppdrag att göra en studie med syfte att skapa en bild av Råda säteris förutsättningar och 
hur platsen bäst förvaltas för att skapa ett fortsatt och långsiktigt mervärde för 
Härrydaborna.

Inriktningsdokumentet är övergripande och ska ge underlag för att kommunen ska kunna 
omsätta idéer och förslag till verklighet utifrån prioritetsordning och tidplan. Dessutom 
ska inriktningen vara vägledande vid kommande åtgärder, till exempel upphandling av 
och avtalstecknande med driftentreprenörer och hyresgäster på Råda säteri.

Inriktningen i korthet
Råda säteri är på många sätt unikt, här finns historia och framtid, kultur och natur, 
aktiviteter och upplevelser. Ett besök på Råda ska alltid erbjuda en känsla av de 
möjligheter som området bjuder, alltid locka till att vilja komma tillbaka. 

Det övergripande målet är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda säteri som 
besöksmål. Visionen för Råda säteri är att det ska vara en levande och modern 
säterimiljö, kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund eller 
tid på året. 

Råda säteri ska utvecklas utifrån tre värdeord:

 Tillgängligt - öppet, välkomnande och inkluderande. 
 Relevant - förankrat, uppdaterat och intressant, 
 Dynamiskt - levande, överraskande och djärvt.

Genomförandet 
Genomförandet av inriktningen innebär i korthet följande konkreta aktiviteter som första 
steg:

 Vidareutveckla nära samverkan mellan aktörerna som idag finns inom området, 
skapa mervärden genom att samordna aktiviteter och evenemang, skapa 
gemensamt kalendarium för det som händer på Råda

 Skapa en grafisk profil för Råda säteri, förstärk skyltningen inom området
 Kommunicera mer och tydligt om utbudet som finns idag på Råda
 Fortsätta påbörjat systematiskt underhålls- och renoveringsarbete
 Upplåta säteriets huvudbyggnad för restaurangverksamhet
 Hyra ut flera lokaler och byggnader
 Uppdatera planen för fortsatt utveckling av park och trädgård
 Skapa en naturlekplats i området
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunfullmäktiges beslut i december 2017 innebar att en drift- och investeringsbudget 
tillskapades för arbetet med Råda säteri. Driftbudgeten omfattar totalt ca 10 500 tkr för 
treårsperioden 2018-2020 och investeringsbudgeten omfattar totalt ca 20 500 tkr för 
femårsperioden 2018-2022. En grundläggande del i inriktningen framåt är att Råda säteri 
så långt det är möjligt ska bära sina egna kostnader. Därför är intäkter, t ex från uthyrning 
av lokaler och byggnader inom området, av största vikt. 

Organisering av arbetet
Förvaltningens arbete med Råda säteri leds via en styrgrupp, bestående av bland annat 
sektors- och funktionschefer för de sektorer som på något sätt är involverade i arbetet 
med Råda säteri. 

Kommunens besöksnäringsutvecklare har uppdraget att vara projektledare för arbetet 
med Råda säteri och att driva utvecklingen på området. Även inom fastighetsenheten 
finns en projektledare för att hålla samman arbetet med drift och underhåll av de olika 
byggnaderna. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor: Inriktning för utveckling av Råda säteri

Förstudie & riktning för framtida verksamhet på Råda säteri, daterad 14 
augusti 2019 från destinations- och konceptutvecklare Jonas Holmsgård 
och Philip Rafstedt.
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

 Martina Johansson 
Besöksnäringsutvecklare 
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1. Dokumentets syfte 
Detta dokuments syfte är att visa Härryda kommuns viljeriktning för Råda 
säteris framtid och ge vägledning i kommande utveckling av området. 
Dokumentet är övergripande och ska ge underlag för att kommunen ska 
kunna omsätta idéer och förslag till verklighet utifrån prioritetsordning och 
tidplan. Dessutom ska inriktningen vara vägledande vid kommande 
åtgärder, till exempel upphandling av och avtalstecknande med 
driftentreprenörer och hyresgäster på Råda säteri. 
Inriktningsdokumentet ska årligen kompletteras med mer konkreta 
handlings- och åtgärdsplaner som beskriver hur arbetet för genomförandet 
av inriktningen ska bedrivas.  
 

2. Bakgrund 

2.1. Råda säteris historia i korthet 
Råda säteri, beläget i Mölnlycke vid Rådasjön, är en välbevarad 
kulturhistoriskt mycket intressant miljö. Säteriet har anor från medeltiden 
och omnämns redan på 1300-talet. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes på 
1700-talet och har huserat flera namnkunniga släkter i den svenska moderna 
historien. Runt huvudbyggnaden finns ett flertal mindre byggnader av olika 
slag. Säteriet byggnadsminnesförklarades 1969 och har särskilda 
skyddsföreskrifter. 
 
Säteriet är beläget i ett naturreservat runt Rådasjön och för reservatet gäller 
särskilda föreskrifter. 
 

2.2. Härryda kommun och Råda säteri 
Härryda kommun äger sedan 1965 området runt Råda säteri, och sedan 1970 
även huvudbyggnaden med tillhörande byggnader. Kort efter förvärvet 
byggde kommunen ridhus, rustade upp huvudbyggnaden, vägen och 
parkeringsplatsen i området. Ett arrendeavtal slöts med Råda Säteri & 
Gästgifveri AB om drift av restaurangverksamhet i huvudbyggnaden.  
 
Under 2011 skrevs ett hyresavtal med Råda Säteri & Gästgifveri AB som 
omfattade alla byggnader samt marken från scoutstugan i öst till 
parkeringen i väst.  Enligt avtalet fick hyresgästen rätt att bedriva 
restaurang-, café-, konferens-, fest- och logiverksamhet, samt rätt att 
anordna aktiviteter så som teater, konserter, utställningar och 
trädgårdsvisningar. Hyresgästen hade även rätt att i andra hand upplåta delar 
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av hyresobjektet till andra verksamheter. Hyresgästen skulle enligt avtalet 
stå för visst inre underhåll samt underhåll och skötsel av delar av 
trädgården.  
 
Kommunstyrelsen antog 2011 ”Program för Råda säteri” och gav 
förvaltningen i uppdrag att utveckla området kring Råda säteri till ett lokalt 
rekreationsområde och till ett mer attraktivt område för närturism.  
 
Utifrån programmet arbetade förvaltningen med att rusta upp parken, 
arrangerade kurser och trädgårdsdagar, aktiviteter för skolelever, arbete med 
skyltning och marknadsföring för att öppna upp parken för allmänheten.  
 
Gerbianska trädgården har tillsammans med kommunen gjort Råda säteri till 
en plats känd för sin park och trädgård, bland annat genom deltagande  
i projektet Gothenburg Green World tillsammans med de stora parkerna i 
regionen, vilket innebar marknadsföring lokalt, nationellt och 
internationellt. I samband med projektet skapades flera av de kända 
rabatterna på området och Råda säteri positionerade sig som en besökspark 
för de trädgårdsintresserade vilket fortfarande lockar besökare till området. 
Även växthuset och köksträdgården tillkom via ett EU-projekt. 
 
23 oktober 2017, i § 291, beslutade kommunstyrelsen om en fortsatt 
inriktning för utvecklingen av Råda som innebar följande:  
 
”Kommunen övertar ansvaret för att utveckla området och ansvarar för 
uthyrning av objekten. Satsningar görs för att göra området till en välkänd 
och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. Årliga aktiviteter arrangeras 
inom bland annat trädgård, kultur, mat och dryck, fritid, naturupplevelser 
och utbildning för att locka dit besökare.”  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11, § 214, om att befintlig 
budget/plan för 2018-2022 skulle utökas för att skapa förutsättningar för 
genomförande av kommunstyrelsens beslut om inriktning. Beslutet innebar 
en driftbudget med totalt ca 10 500 tkr för treårsperioden 2018-2020 och en 
budget för investeringar om totalt ca 20 500 tkr för femårsperioden 2018-
2022.  
 
Råda Säteri & Gästgiveri AB gick i konkurs 2018 och lämnade därmed 
Råda säteri. Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 
2018.  
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3. Nuläge 
Förvaltningen har arbetat med uppdraget att utveckla Råda säteri till en 
välkänd och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen genom att 
vidareutveckla befintligt driftsätt och ändamål med användningen av 
säteriet.  
 
Sedan kommunen fick rådighet över Råda säteri har en genomgång gjorts av 
avtal för de aktörer och verksamheter som finns i området. I dag är följande 
verksamheter etablerade på området och har någon form av avtal med 
kommunen för sin verksamhet; Gerbianska Trädgården, Trädgårdscaféet, 
Nordiska Kafferosteriet, Råda ridklubb, Friluftsfrämjandet, Råda 
sportfiskeklubb, Mölnlycke Biodlarförening och Hermods. Dessutom finns 
tillfälligt några aktörer på plats i Hantverkshuset under sommaren 2019. 
Dialog pågår med andra aktörer som visat intresse av att etablera sig på 
området.  
 
En upphandling har gjorts av caféverksamhet och sedan juni 2019 finns 
Trädgårdscaféet på plats.  
 
För arbetet med underhåll och renovering av de olika byggnaderna inom 
området finns en vårdplan upprättad som pekar ut behov av åtgärder både 
kort- och långsiktigt. För varje byggnad finns dessutom ett åtgärdsprogram 
som ytterligare konkretiserar vad som behöver göras och utifrån detta görs 
prioriteringar och tidsplaner. Åtgärder är avstämda med Länsstyrelsen för 
att följa skyddsbestämmelserna utifrån att byggnaderna är 
byggnadsminnesmärkta. I förvaltningens Fastighetsenhet finns en särskild 
projektledare som arbetar med fokus på Råda säteri.  
 
Råda säteris park och trädgård ska både förvaltas och utvecklas. Kommunen 
har gjort en upphandling av grönyteskötseln i området, då det tidigare 
avtalet löpte ut. Det finns ett förslag till program för utveckling av säteriets 
park och trädgård, utarbetat 2016 av Kolbjörn Waern, landskapsarkitekt för 
kulturhistoriska miljöer.  
 
I juni 2018 tillsatte kommunen också en tjänst som besöksnäringsutvecklare 
med uppdrag att vara projektledare för arbetet med Råda säteri och att driva 
utvecklingen på området.   
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4. Inriktningen för Råda säteri

4.1. Inledning  
Här beskrivs inriktningen för fortsatt utveckling av Råda säteri. Inriktningen 
beskrivs via ett övergripande mål, en vision, tre värdeord samt en 
upplevelseidé. Detta utgör sammantaget det som ska styra och genomsyra 
Råda säteris framtida utveckling.  

Råda säteri har alla förutsättningar för att utvecklas till en välkänd och 
naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. Råda säteri har historien, platsen, 
husen, trädgården, naturen, människorna, kulturen, kunnandet och nätverken 
– här finns en unik potential.

Kommunen har anlitat Jonas Holmsgård och Philip Rafstedt, destinations- 
och konceptutvecklare, för att göra en studie med syfte att skapa en bild av 
platsens förutsättningar och hur den bäst förvaltas för att skapa ett fortsatt 
och långsiktigt mervärde för Härrydaborna. Uppdraget har varit uppdelat i 
två delar: dels att göra en nulägesanalys, dels att föreslå en riktning framåt. 
Resultatet presenteras i en rapport: Förstudie & riktning för framtida 
verksamhet på Råda säteri, se bilaga. Rapporten och dess slutsatser och 
rekommendationer utgör grund för detta inriktningsdokument.  

4.2. Övergripande mål 
Det övergripande målet är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda 
säteri som besöksmål.  

4.3. Vision 
Råda Säteri ska vara en levande och modern säterimiljö, 
kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund 
eller tid på året.  

4.4. Värdeord 
Visionen beskriver nycklarna för Råda säteris fortsatta utveckling. För att 
ytterligare förstärka identitet och riktning kompletteras visionen med tre 
värdeord.  

• Tillgängligt - Råda säteri ska vara öppet, välkomnande och
inkluderande.

• Relevant - Råda säteri ska vara förankrat, uppdaterat och intressant,

• Dynamiskt - Råda säteri ska vara levande, överraskande och djärvt.
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4.5. Upplevelseidé 
Råda säteri är på många sätt unikt, här finns historia och framtid, kultur och 
natur, aktiviteter och upplevelser. Ett besök på Råda ska alltid erbjuda en 
känsla av de möjligheter som området bjuder, alltid locka till att vilja 
komma tillbaka.  
 
Några grundläggande delar i vad som ska skapa upplevelsen på Råda säteri 
är följande; 
 
Det enkla och det äkta ska vara utgångspunkt, finessen med enkelhet och 
strävan efter äktheten i upplevelser ska löpa som en röd tråd på Råda säteri. 
Råda ska vara som ett ”vardagsrum” för besökarna, det förutsätter en 
vardaglig enkelhet men också en charm och värme.  
 
Den gröna trenden ska synas på Råda, t ex genom hur park och trädgård 
utvecklas och görs tillgängliga för besökarna samt i utbud både vad gäller 
aktiviteter som sortiment. Det kan också handla om att odla själv, att handla 
närodlat och närproducerat eller att få kunskap om odling.   
 
Den historia och de kulturminnen som präglar området ska kännas och 
kunna återupplevas, t ex genom modern teknik, arkitektur, konst, mat, lek, 
fritid eller med skådespel. Här möts historien, samtiden och framtiden.  
 

4.6. Ekonomi 
Kommunfullmäktiges beslut i december 2017 innebar att en drift- och 
investeringsbudget tillskapades för arbetet med Råda säteri. En 
grundläggande del i inriktningen framåt är att Råda säteri så långt det är 
möjligt ska bära sina egna kostnader. Därför är intäkter, t ex från uthyrning 
av lokaler och byggnader inom området, av största vikt. 
 
 
 

5. Genomförandets första steg 
Arbetet med att genomföra inriktningen och att förverkliga visionen ska 
utgå från dessa punkter:  
 

5.1. Lyft det som är bra – förstärk samverkan 
Det finns redan mycket bra på Råda säteri som tillsammans skapar ett 
självklart besöksmål. Här finns kommersiella aktörer, föreningsliv och 
kulturutbud som tillsammans med kommunen blir partners i 
utvecklingsarbetet. Det som redan finns på plats ska lyftas mer och genom 
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samverkan och samarbete kan ytterligare mervärden skapas, olika 
arrangemang/aktiviteter kan komplettera och stötta varandra. 
 

5.2. Tydlig profil och identitet – återuppbygg varumärket 
Råda säteri har alltid varit en levande miljö och ska fortsätta vara relevant i 
sin samtid. Profil, inriktning och identitet för Råda säteri behöver förstärkas 
och förankras. Varumärket behöver återuppbyggas och på ett tydligt sätt 
kommunicera ett modernt säteri i en attraktiv kulturhistorisk miljö som är 
relevant som ett nutida levande besöksmål.  
 

5.3. Kommunicera 
För den fortsatta utvecklingen av Råda säteri är kommunikation helt 
centralt. Det handlar om att kommunicera det som faktiskt redan skapar ett 
innehåll till platsen, t ex badplats, park och trädgård, café, plantskola och 
ridhus. Det handlar också om att ta fram en grafisk profil och att göra ett 
program för hur skyltningen på området ska utformas, hur 
kommunikationen ska se ut i media respektive på plats och vilken tonalitet 
som ska användas. 
 

5.4. Aktivera – skapa fler aktiviteter 
Aktiviteter och event som appellerar till matupplevelser, park och trädgård, 
natur, barn och familj, hantverk, kultur och historia kommer ha en given 
plats på Råda säteri. Här kommer en samverkan ske med de verksamheter 
som idag finns på Råda säteri samt med andra som kan vara aktuella vid 
respektive tillfälle. Arbete ska ske systematiskt och i bred samverkan för att 
planera och genomföra aktiviteter, t ex genom kalendarium, årshjul och 
kontinuerliga samverkansmöten med alla aktörer.  
 

5.5. Addera – nya verksamheter, nya upplevelser 
Matupplevelser kommer vara en de viktigaste besöksanledningarna över 
året jämte besök i park och trädgård. I stora huset bör det finnas en 
restaurang som drivs av en extern aktör och som går i linje med den 
upplevelseidé som beskrevs ovan. Det bör också skapas fler platser för 
servering i park och trädgård samt i anslutning till och runt om det stora 
huset för att öka attraktionen som besöksmål generellt och för restaurangen i 
synnerhet. 
 
Även fastigheter som idag inte används bör så långt det är möjligt hyras ut 
till aktörer/verksamheter som har utbud och aktiviteter som ligger i linje 
med den nu angivna inriktningen.  
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Trädgård och park är till för alla och det finns idag flera sittplatser med bord 
och stolar för medhavd fika. Att skapa fler integrerade picknickplatser i 
trädgården är ett sätt att öka attraktionskraften till området.  
Att addera en naturlekplats till området skulle också innebära att 
attraktionskraften för t ex barnfamiljer ökar. 
 

5.6. Underhåll och utveckling - byggnader, park och trädgård 
Arbetet med underhåll och utveckling av byggnaderna inom området sker 
med förslaget till vårdplan och detta inriktningsdokument som grund.  
Förslaget till program för utveckling av park och trädgård ska uppdateras 
med inriktningsdokumentet som bas för att ge underlag för 
ställningstaganden kring fortsatt utveckling av park och trädgård.  
 

Page 187 of 271



Förstudie & riktning för framtida verksamhet på Råda Säteri 

Bakgrund 
Råda Säteri ägs av Härryda kommun. Efter att driften åter hamnat i kommunens regi har 
beslut tagits att byggnaderna och området ska främja kommunens kultur-, fritid- och 
naturliv. Det finns en vision att platsen ska tilltala en bred målgrupp av kommunens invånare 
och därmed bli en aktiv mötesplats över generationer, bakgrunder och intressen. Målet är 
därmed att skapa en destination, främst för lokala besökare, kontrollerad av kommunen. 

Uppdrag 
Denna förstudie syftar till att skapa en bild av platsens förutsättningar och hur den bäst 
förvaltas för att skapa ett fortsatt och långsiktigt mervärde för Härrydaborna.  
Uppdraget är uppdelat i två delar: dels en nulägesanalys, dels en föreslagen riktning framåt. 

Syfte  
Syftet med arbetet är att ta fram ett dokument som skapar en tydlig riktning för 
verksamheten i framtiden. Efter genomfört uppdrag ska Härryda kommun kunna omsätta 
idéer och förslag till verklighet enligt en möjlig prioritetsordning och grov tidplan.  
Dessutom ska arbetet vara behjälpligt vid kommande upphandling av driftare och 
hyresgäster på Råda Säteri. 

Övergripande mål – öka områdets attraktionskraft, börja bygga en destination! 
Kommunen måste skapa tydliga associationer och mervärden som gör området mer relevant 
för besökare och som samtidigt skapar en tydlighet som bidrar till att särskilja Råda Säteri 
från andra platser och utbud.  

Dokumentet och dess upphovsmän 
Dokumentet du läser är en skriftlig sammanfattning av en utredning och en rapport utförd 
och presenterad av J.Holmsgård AB under 2018/19 på uppdrag av Härryda Kommun.  
Bakom rapporten står Jonas Holmsgård och Philip Rafstedt, bägge med mångårig erfarenhet 
av utveckling och marknadsföring av besöksmål, hotell och restauranger över hela världen. 
Bland tidigare uppdragsgivare kan nämnas Liseberg, Destination Funäsfjällen, 25Hours 
Hotel, Nordic Choice, Säfsen, Ramundberget, Radison Hotels m.fl.  
Samtliga bilder i dokumentet är av upphovsrättsliga skäl rättighetsfria och kommer från 
Unsplash. De är tänkta att illustrera innehåll och tankar, bilderna gör alltså inte anspråk på 
att föreställa Råda Säteri. 

Dnr 2019KS445
Inkom 2019-08-14
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Nuläge i sammanfattning 
Idag lever Råda Säteri i mångt och mycket på gamla meriter, men bilden av vad Råda Säteri 
är och för vem det finns till är minst sagt splittrad. Idag finns det ett antal grupper med 
specialintressen eller ”redan invigda” som nyttjar platsen frekvent, men för en bredare 
allmänhet är det svårt att veta vad Råda Säteri erbjuder och till vad av detta man är 
välkommen som tillfällig besökare.  
Bland en äldre generation Härrydabor, och Göteborgare/Västsvenskar, associeras Råda 
Säteri främst med god mat, festliga tillställningar och en air av exklusivitet. Här åt man fina 
julbord, gick på bröllop eller påkostade konferenser. I detta sammanhang är det dock viktigt 
att påminna om att det här är många år sedan, och att snart sagt ingen verksamhet idag kan 
leva på att erbjuda denna sorts utbud. Marknaden har ändrat sig radikalt sedan den tid som 
av många ses som Råda Säteris glansdagar.  
Trädgården och plantskolan är en annan bild av Råda Säteri. Å ena sidan en imponerande, 
parkliknande herrgårdsträdgård som man som besökare kan njuta av – åtminstone på håll 
och med ögat. För förstagångsbesökaren är det dock väldigt oklart var man får gå och hur 
man faktiskt får nyttja trädgården. Vad det gäller Gerbianska Trädgården så lider den lite av 
samma problematik, något som för övrigt delas med både ridklubben och sportfiskeklubben: 
Det är svårt att som besökare förstå om dessa verksamheter är en del av det publika 
utbudet, eller något som enbart är tillgängligt för medlemmar/inbjudna besökare.  
Att badplatsen vid Hästviken och promenadstråket på Labbera är publikt är tydligt, men det 
känns inte nödvändigtvis som en del av Råda Säteri. Ägandeskapet, tillhörigheten och 
tydligheten är en nyckelfråga som vi ser det – om Råda Säteri ska bli ett attraktivt och 
livskraftigt besöksmål måste de olika verksamheterna, från gångtunneln under vägen ända 
ut till Labbera kännas som de hör ihop och hjälper till att bygga upplevelsen och 
destinationen Råda Säteri.  
 
 
 
Olika intressenter – olika målbilder 
Vi tror det är viktigt att reda ut att det finns olika tankar och önskemål om verksamheten på 
Råda, beroende på vem man är: Kommunen har en bild om att skapa en attraktiv mötesplats 
för många kommuninvånare (och tillresta besökare kanske) vid många tillfällen. De vill 
samtidigt bevara befintliga natur- och kulturvärden. I sammanfattning kan man säga att 
kommunen vill ha ett lokalt rekreationsområde för sina invånare och besökare. Men – och 
det här är ett väldigt viktigt men – kommunen vill att Råda Säteri på sikt ska kunna bära sina 
egna kostnader. De är alltså inte intresserade av att över lång tid stoppa in pengar i Råda 
Säteri för att det ska fungera.  
Kommuninvånarna delar nog till stor del kommunens bild, de vill ha också ha en levande och 
attraktiv mötesplats, men de är otåliga och de vill helst att allt skulle varit klart igår. Vi tror 
att de flesta i grunden delar uppfattningen om att inte kommunen ska investera en massa 
pengar i verksamheten, åtminstone inte ”på bekostnad” av skolor, äldrevård eller annan 
kommunal service. Samtidigt vet vi att det finns en stolthet över Råda Säteri som kan 
jämföras med Mölndalsbornas stolthet över Gunnebo Slott eller Göteborgarnas stolthet över 
Slottskogen och där tror vi inte att det är en stor fråga för de flesta invånare vad kommunen 
betalar för verksamheten. Ekonomin blir därmed en komplex fråga för invånarna. För många 
av dem är Råda Säteri dessutom snarast synonymt med verksamheterna därute: Ridklubben, 
Sportfiskeklubben, Gerbianska Trädgården, Café och eventuell restaurangverksamhet.  
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Detta leder oss över till de som driver, och möjligen ska komma att driva, verksamhet på 
området: Deras funderingar handlar förstås till stor del om flödet av besökare: Hur 
säkerställer man en attraktionskraft som garanterar besökare även en tisdagsförmiddag i 
november? Miljön och möjligheterna är fantastiska, men samtidigt är konkurrensen tuff och 
det finns en hel del liknande besöksmål både i närområdet, regionen och i landet. Hur hittar 
man en unik form för en verksamhet som fungerar idag och vem är egentligen målgruppen? 
Hur når man ut och vems ansvar är det att kommunicera Råda Säteris existens, utbud och 
program?  
Besökarna slutligen, oavsett om de är kommuninvånare eller inte, bryr sig sällan eller aldrig 
om vem som betalar kalaset. Vi vågar påstå att väldigt få besökare på Tjolöholm, Nääs Slott, i 
Slottskogen, eller för den delen på Liseberg, funderar över på vem som äger och finansierar 
verksamheten. Om ett besöksmål är kommunalt eller privat, och om det bär sig ekonomiskt 
har ingenting med att göra om det är intressant och attraktivt ur ett gästperspektiv. Som 
besökare vill man bara ha en bra upplevelse och man är bortskämd genom det oerhörda 
utbud man har att välja på.  
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Platsens förutsättningar 
 
Byggnaderna: 
Efter en ståtlig och imponerande första anblick visar det sig snart att många av byggnaderna 
har sett bättre dagar. Detta gäller såväl exteriört, som interiört - även om det handlar om 
olika behov. På en del håll behövs funktionsmässigt underhåll, interiörmässigt handlar det i 
många fall om att man tidigare renoverat sönder och att byggnaderna därmed känns det 
som de fastnat i ett 1970-tal som har väldigt lite med både med en modern upplevelse och 
ett 1700-tals säteri att göra. 
 
Området 
Att Råda Säteri både ligger väldigt naturskönt och har fantastiska förutsättningar behöver vi 
knappast orda så mycket om. Det som är intressant med området idag är att det är så oklart 
vad som faktiskt ÄR Råda Säteri. Vi är övertygade om att namnet i första hand förknippas 
med den pampiga huvudbyggnaden och dess trädgård, men området är så mycket större 
och detta förtjänar att tydliggöras. Att man redan efter gång-/cykeltunneln från 
centrumhållet faktiskt kommer in på Råda Säteri är något som idag inte alls framgår. Inte 
heller att Sportfiskeklubben, Nordiska Kafferosteriet, Gerbianska Trädgården, Råda Ridklubb 
och badplatsen ”hästviken” utgör delar av Råda Säteri. 
   Vi och många vi pratat med har dessutom ställt sig frågan var man får gå och vad man 
faktiskt får göra på området. Vad är privat - var får barnen leka, får man äta picknick och i så 
fall var då nånstans?  
 
Kommunikationer 
Råda Säteri ligger både fantastiskt till, och lite vid sidan av. Det är bekvämt cykel- eller 
promenadavstånd, åtminstone om man bor i centrala delarna av Mölnlycke och är hyggligt 
ung och frisk. Men det är inte helt enkelt att åka dit med kollektivtrafik, särskilt inte på 
helger. Antalet parkeringsplatser är också begränsat, särskilt vid någon form av evenemang 
eller om det samtidigt pågår exempelvis en tävling på ridklubben. Förutsättningen för fler 
besök, vid fler tillfällen och av bredare besökargrupper är att man förbättrar 
kommunikationerna - på alla sätt. Dels tror vi gång- och cykelvägarna måste tydliggöras. 
Råda Säteri måste göras till en väl skyltad ”destination” i Mölnlycke, dels måste busstrafik 
garanteras även på helger och tider utanför pendlingstid. Sist, och kanske faktiskt också 
minst, så måste man ta någon form om grepp på parkeringssituationen. 
 
Stadsbyggnadsstudie - Mölnlyckes stadskärna 
Under 2018 gjorde White arkitekter en strategisk stadsbyggnadsstudie med fokus på en 
attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Målbilden för ett växande centrum var 
och är: Mötas i Mölnlycke. En punkt som avhandlas i studien är att stärka Mölnlycke som 
destination - detta ska uppnås genom en upplevelserik kärna med maxad dragningskraft. Det 
beskrivs att första mötet med en stad är viktigt för vilken känsla man får. Baksidor och 
entrépunkter bör betraktas som möjligheter till att skapa välkomnande stadsfronter. I 
studien har man gjort avgränsningar vilket innebär att området runt Råda Säteri inte ingått. 
Dock skulle just detta område längs den trafikerade Säterivägen kunna fungera som en av 
Mölnlyckes välkomnande entrépunkter och då dessutom också bidra till ökad 
attraktionskraft till orten. Idag riskerar Råda Säteri snarare upplevas som beläget i utkanten 

Page 191 of 271



av Göteborg, än som en välkomnande del av Mölnlycke. Detta kan man lätt åtgärda genom 
en tydligare skyltning och inramning.  
 
 
 
 
Konkurrens 
 
Tuff konkurrens i direkt närhet 
Med Gunnebo-slott på andra sidan Rådasjön måste man nog ändå hävda att den lokala 
konkurrensen för anrik herrgårdsmiljö är tuff. Där finns även en riktig bra teaterscen, 
badmöjligheter, ridning, samt en krog med bra dragningskraft. Om vi sedan granskar andra 
konkurrenter i den direkta närheten bör vi nämna Hällsnäs, samt både Råda Rum och 
Wendelsberg. Och för att göra det hela ännu lite tuffare så adderar vi Tjolöholms praktfulla 
slott en halvtimme bort. På samma avstånd i en annan riktning har vi Nääs slott, bara för att 
nämna ett par liknande besöksmål. Utan att här djupare analysera det konkurrerande 
utbudet gör att det måste vara väldigt tydligt vad Råda Säteri erbjuder och dessutom hur det 
särskiljer sig från övriga aktörer.  
 
Konkurrensen nationellt och internationellt påverkar förväntningar (och krav) 
Idag kan man besöka flera historiska platser med ett både attraktivt och modernt innehåll. 
Wanås-slott är ett bra exempel på en slottsmiljö i kombination med moderna 
konstinstallationer. I Höganäs har det gamla bruket förvandlats till en saluhall med 
restauranger och butiker. Längs Österlen och på Gotland har många anrika platser fått liv 
igen genom att addera mervärden som får dem att sticka ut.  Dristar vi oss att kika utanför 
landets gränser blir bilden ännu tydligare, oavsett om vi sneglar på Berlin, Brooklyn eller 
Toscana. Dagens konsumenter är beresta, pålästa och i mångt och mycket bortskämda av ett 
fantastiskt utbud vad det gäller attraktiva besöksmål 
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Trender i upplevelseindustri & besöksnäring 
Nedan följer en översyn av utveckling och trender inom besöksnäring. De redovisas här för 
att inse på vilken marknad och i vilka sammanhang som Råda Säteri kommer att verka 2019 
och framåt. Det är på många sätt helt andra tider nu än när man levde på farsdagsmiddagar 
och julbord.  
 

 
 
 
 
När det kommer till kulturminnen handlar det idag inte i första hand om att återberätta en 
historia, det handlar om känslan av att återuppleva lite av den. Detta görs ofta med hjälp av 
modern teknik, arkitektur, konst, mat, lek, fritid eller med skådespel.   
Den gröna trenden håller i sig. Allt fler intresserar sig för att odla egna grönsaker och växter. 
Fallfrukt blir till juicer och ”fula” grönsaker får en andra chans på lyxrestauranger i 
Stockholm, Köpenhamn och London. Många tittar med nostalgiska ögon över axeln på 
självhushållningens tid. Att äta sina egen-odlade tomater lämnar en något finare eftersmak 
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än de som burits hem i ICA:s plastemballage. Att vara den som hjälper morgondagens 
kunder att skapa själva är den som fortfarande är intressant imorgon.   
Fult har blivit fint. Det som för tio år sedan ansågs vara vanligt och folkligt fult har nu flyttat 
in i finsalongerna. Korv är inte något som man bara köper för en femma på IKEA, det finns 
plötsligt fler ölsorter än marabou-kombinationer i matbutikerna. Och det svenska kaffet är 
något som inte längre går att skoja bort på en charterbuss i Las Palmas. Pizzan och 
hamburgaren, ja till och med brödet har gjort liknande resor in i finrummet under senare år.  
 

 
 
 
Casual is king. Vita dukar, slipstvång och lågmälda samtal har inte längre någon given plats 
på restaurangscenen. Idag är det mer intressant att uppleva finessen i det enkla. Att gå ut 
och äta handlar mycket mer om stämning och atmosfär. Ett bra exempel är Köpenhamn - här 
har det nordiska köket slagit världen med häpnad. Och det dröjde inte länge innan 
begreppet Nordic Casual dök upp. NOBU gick i täten, men casual-restaurangerna plockar 
upp smulorna och gör prisvärda menyer av dom. Om finrestaurangerna går i bräschen så kan 
man säga ett det kommer en andra våg i form, från andra hållet, i form av kvalitetsmedvetna 
food-trucks som möter efterfrågan från konsumenter som insett att snabbt inte behöver 
vara dåligt och som gärna betalar för bra mat.  
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Autencitet: Efterfrågan på äkta upplevelser ökar ständigt. Man vill vara nära ursprunget, den 
riktiga känslan. Lyx idag kan idag vara att bo så nära naturen som bara möjligt - men såklart 
utan att göra avkall på bekvämligheten. Äkthet är en bristvara, det handlar bara om att 
lyckas förpacka den och göra den tillgänglig utan att förstöra äktheten. Kanske en paradox - 
kanske inte.    
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Rekommendationer och åtgärder i närtid  
 
Det blir alltså tydligt att våra tider väldigt väl rimmar med utbudet och den riktiga historien 
platsen faktiskt har att erbjuda. Detta gäller oavsett om det är kommuninvånare, tillresta 
konferensgäster eller brudpar. Platsens äkthet och lokal förankring är fantastiska tillgångar, 
men dessa värden måste tillvaratas och synliggöras av kommunen som äger besöksmålet. 
Om inte kommunen tar ägandeskap i frågan kommer Råda Säteri att även fortsättningsvis 
uppfattas som otydligt och spretigt. I detta sammanhang är konsekvens och kommunikation 
nyckelfrågor. Som vi ser det måste kommunen agera för att fylla besöksmålet Råda Säteri 
med innehåll och värde. Detta sker till viss del genom att hyra ut till rätt aktörer och driftare 
på plats, men också genom egna initiativ som en årskalender där man ser till att rätt saker 
sker på Råda Säteri. Självklart ska det vara här man som kommuninvånare exempelvis firar 
nationaldagen, midsommar, det persiska nyåret, gökotta eller går på bakluckeloppis. Om ni 
dessutom ser till att skapa återkommande evenemang kopplade till mat och odling, skulle 
det både vara helt rätt i tiden och relevant för platsen. En skördefest/marknad på Råda 
Säteri skulle både skapa intresse och tydliggöra platsens historia på ett modernt sätt.  
Vad det gäller faktiska, fysiska åtgärder på plats så är ju ett omfattande renoveringsarbete 
redan påbörjat. Självklart måste byggnader och trädgård tas om hand på bästa sätt, men 
viktigast i dagsläget är att faktiskt tydliggöra och marknadsföra det som redan finns och 
fungerar på plats. Om man får önska några tillägg i det korta perspektivet så vore en bra 
lekplats och ytterligare restaurangverksamhet med låg mental tröskel, men god kvalitet 
fantastiska komplement. Viktigast av allt är dock att det kommer upp kartor och skyltar som 
presenterar området och dess utbud.  
De nämnda sakerna är bara några små, enkla sätt att levandegöra platsen. Vår viktiga poäng 
är att kommunen måste skapa dessa och marknadsföra dem – på plats, med också på en 
destinationssida och i sociala medier under eget namn. Råda Säteri måste få en röst och 
synas. Detta kan inte lämnas åt hyresgäster/aktörer på plats, då kommer kommunen förlora 
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kontrollen, bilden fortsatt vara splittrad och varumärket Råda Säteri kommer att fortsätta att 
urholkas, snarare än stärkas. Som vi ser det vore det bäst om kommunen långsiktigt tillsatte 
en person som ansvarade för samordning av vad som sker på Råda Säteri och 
marknadsförde/kommunicerade detta.  
 
 

 
 
Värdeord:  
För den fortsatta verksamheten och för möjliggörandet av att skapa ett starkt besöksmål och 
varumärke av Råda Säteri bör det bygga på följande grund, framförallt måste tillgängligheten 
tas på största allvar eftersom det finns en, delvis omedveten, historik av att inte vara 
inbjudande och välkomnande. 
 
Tillgängligt: öppet, välkomnande, inkluderande 
Relevant: förankrat, uppdaterat, intressant 
Dynamiskt: levande, överraskande, djärvt 
 
Vision: 
Råda Säteri ska vara Mölnlyckebornas självklara mötesplats  
oavsett generation, bakgrund eller tid på året.  
 
Vad ni behöver göra i fem punkter: 
 

1. Ni måste sätta ljuset på det som redan finns och som är bra på Råda Säteri 
2. Ni måste skapa ett varumärke som är tydligt, attraktivt och särskiljande 
3. Ni måste kommunicera och informera hur gäster ska/kan/får använda Råda Säteri 
4. Ni måste skapa aktiviteter som stärker varumärket och destinationens position  
5. Ni måste, på kort och längre sikt, addera fler attraktioner till destinationen Råda 

Säteri 
 

 
Jonas Holmsgård & Philip Rafstedt,  
J.Holmsgård AB, maj 2019 
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Upphävande av beslut om placering av 
gymnastik- och trampolinhall samt uppdrag 

gällande ny placering

15

2019KS482
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 216      Dnr 2019KS482

Upphävande av beslut om placering av gymnastik- och trampolinhall 
samt uppdrag gällande ny placering 

 
Från Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) föreligger skrivelse daterad den 19 augusti 2019 
gällande upphävande av beslut om placering av gymnastik- och trampolinhall samt uppdrag 
gällande ny placering.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 208 att godkänna placering av 
gymnastik- och trampolinhall vid Öjersjövägen, Mölnlycke företagspark. Därefter har en ny 
möjlighet öppnats för etablering av gymnastik- och trampolinhall i Wallenstams lokaler i 
området Mölnlycke fabriker. Att ändra placering av hallen till Wallenstams lokaler är att 
föredra eftersom tillgängligheten för framför allt ungdomar bedöms vara väsentligt bättre. 
Dessutom förväntas lokalisering innebära möjligheter till samplanering av arbetet med och 
driften av Wallenstam Arena.
 
Dialog har förts och kommer att fortsätta med berörda föreningar. De är positiva till det nya 
förslaget på lokalisering. De underlag gällande hallen som tagits fram i samverkan med 
föreningarna kommer att användas i det fortsatta arbetet.
 
Inriktningen bör vara att kommunen inledningsvis hyr hallen med en option att förhandla om 
ett eventuellt köp. De ekonomiska villkoren samt eventuella budgetkonsekvenser är 
naturligtvis centrala för uppdraget.
 
Utifrån resultatet av uppdraget kommer beslut och undertecknande av avtal ske enligt 
gällande reglementen och delegationsordningar.
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 
fattat den 17 december 2018 § 208 om att godkänna ny placering av gymnastik- och 
trampolinhall, samt att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samarbete med 
Wallenstam AB etablera gymnastik- och trampolinhall i området Mölnlycke fabriker.

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla yrkandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 
Kommunfullmäktige upphäver beslut fattat den 17 december 2018 § 208 om att godkänna ny 
placering av gymnastik- och trampolinhall. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samarbete med Wallenstam AB 
etablera gymnastik- och trampolinhall i området Mölnlycke fabriker.
 

----------------------
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Upphävande av beslut om placering av gymnastik- och 
trampolinhall samt uppdrag gällande ny placering

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 208 att godkänna 
placering av gymnastik- och trampolinhall vid Öjersjövägen, Mölnlycke 
företagspark. Därefter har en ny möjlighet öppnats för etablering av 
gymnastik- och trampolinhall i Wallenstams lokaler i området Mölnlycke 
fabriker. 
Att ändra placering av hallen till Wallenstams lokaler är att föredra eftersom 
tillgängligheten för framför allt ungdomar bedöms vara väsentligt bättre. 
Dessutom förväntas lokalisering innebära möjligheter till samplanering av 
arbetet med och driften av Wallenstam Arena.

Dialog har förts och kommer att fortsätta med berörda föreningar. De är 
positiva till det nya förslaget på lokalisering. De underlag gällande hallen 
som tagits fram i samverkan med föreningarna kommer att användas i det 
fortsatta arbetet.

Inriktningen bör vara att kommunen inledningsvis hyr hallen med en option 
att förhandla om ett eventuellt köp. De ekonomiska villkoren samt 
eventuella budgetkonsekvenser är naturligtvis centrala för uppdraget.

Utifrån resultatet av uppdraget kommer beslut och undertecknande av avtal 
ske enligt gällande reglementen och delegationsordningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut den 17 
december 2018 § 208 om att godkänna ny placering av gymnastik- och 
trampolinhall. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att i samarbete med Wallenstam AB etablera gymnastik- 
och trampolinhall i området Mölnlycke fabriker.

Per Vorberg (M)                                               Patrik Linde (S)
Kommunstyrelsens ordförande                        Kommunstyrelsens andre vice    
                                                                          ordförande                      
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2 (2) 

Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2018 § 208 om 
godkännande av ny placering av gymnastik- och trampolinhall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 208      Dnr 2018KS682

Godkännande av ny placering av gymnastik- och trampolinhall 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 i § 148 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans med berörda delar av föreningslivet arbeta fram en plan för att bygga 
permanenta hallar för gymnastik och trampolin i anslutning till Djupedalsskolan vid 
Djupedalsäng i Mölnlycke.

Kommunens lokalresursplaneringsgrupp konstaterade att nuvarande detaljplan inte möjliggör 
etablering av en ny idrottsanläggning intill Djupedalsskolan. Att göra en ny detaljplan tar 
minst 2 år, vilket skulle innebära en kraftig försening av projektet.

För att inte försena projektet har förvaltningen tillsammans med de berörda föreningarna 
Pixbo GF och Sjövalla FK utrett en annan placering, Öjersjövägen i Mölnlycke företagspark. 
Denna placering kräver ingen ny detaljplan. Placeringen bedöms lämplig eftersom det går att 
ta sig till platsen via gång-/cykelväg från Mölnlycke centrum, det är nära till kollektivtrafik 
och det kommer också att finnas goda möjligheter att parkera utanför anläggningen.

Förvaltningen och berörda föreningar är eniga om att gå vidare med denna placering istället 
för vid Djupedalsskolan, Djupedalsäng.

Sektorn bedömer att förslaget till ny placering av gymnastik- och trampolinhall vid 
Öjersjövägen, Mölnlycke företagspark, är att föredra istället för det i uppdraget föreslagna 
läget vid Djupedalsskolan.

Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 12 oktober 2018.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 434/2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner ny placering av gymnastik- och trampolinhall i enlighet med 
föreliggande förslag.

----------------------
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Utredning som förvaltningen gjort, med 
anledning av motion i kommunfullmäktige, 
om säkrare järnvägsövergång i Landvetter

16

2017KS180
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 207      Dnr 2017KS180

Uppdrag om säkrare järnvägsövergång i Landvetter 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2015 § 138 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Brita Dermark (KP) om säkrare järnvägsövergång i Landvetter. 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 22 februari 2016 § 20 och beslutade då att 
bifalla motionen. Sektorn för samhällsbyggnad fick därmed i uppdrag att ta upp frågan med 
Trafikverket för att möjliggöra en säker järnvägsövergång för gående/cyklande i Landvetter 
liknande de som finns i Hindås och Rävlanda. Trafikverket meddelar att de varken kan eller 
får bygga plankorsningar för tätt inpå varandra och avslår därmed kommunens förslag om en 
ny plankorsning i Landvetter på aktuellt ställe.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 19 mars 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Hanna Dahlqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-19 2017KS180  310

Uppdrag om säkrare järnvägsövergång i Landvetter

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2015 § 138 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Brita Dermark (KP) om säkrare järnvägsövergång i Landvetter. 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 22 februari 2016 § 20 och beslutade då att 
bifalla motionen. Sektorn för samhällsbyggnad fick därmed i uppdrag att ta upp frågan 
med Trafikverket för att möjliggöra en säker järnvägsövergång för gående/cyklande i 
Landvetter liknande de som finns i Hindås och Rävlanda. Trafikverket meddelar att de 
varken kan eller får bygga plankorsningar för tätt inpå varandra och avslår därmed 
kommunens förslag om en ny plankorsning i Landvetter på aktuellt ställe.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser uppdraget genomfört och därmed avslutat.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2015 § 138 till kommunstyrelsen remittera 
motion från Brita Dermark (KP) om säkrare järnvägsövergång i Landvetter. I motionen 
beskrivs att det tidigare har funnits en obevakad övergång för gående mitt emot det nu 
rivna stationshuset i Landvetter. Denna har dock sedan länge stängts av säkerhetsskäl. 
Motionären anför att det trots avstängningen förekommer att gående genar över spåret. 
Till följd av detta yrkade motionären att kommunfullmäktige skulle ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta upp frågan med Trafikverket för att få till en säker järnvägsövergång för 
gående/cyklande i Landvetter likt de övergångar som finns i Hindås och Rävlanda. 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 22 februari 2016 § 20 och beslutade då att 
bifalla motionen. Kommunfullmäktige gav därmed kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
kontakt med Trafikverket. Den 22 april 2016 skickade samhällsbyggnadssektorn ett brev 
till Trafikverket (2017KS180-1) med förslaget att Trafikverket ska se över möjligheten 
att anlägga en järnvägsövergång med bommar i Landvetter.  

Den 14 februari 2019 fick samhällsbyggnadssektorn in en skrivelse som svar från 
Trafikverket. I skrivelsen informerar Trafikverket att problemet med att människor genar 
över spåret kommer att ses över men att Trafikverket inte kan och får bygga 
plankorsningar för tätt inpå varandra. Trafikverket hänvisar istället till två befintliga 
plankorsningarna på Kyrkvägen och Backavägen, se bilaga. Vidare skriver Trafikverket 
att om Härryda kommun anser att de befintliga plankorsningarna i Landvetter behövs 

Page 206 of 271



förbättras, med t.ex. planskildhet, så får kommunen ta upp det med Trafikverkets 
åtgärdsplanerare.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén

Verksamhetschef Trafik

Bilagor: 

Förnyad motion om säkrare järnvägsövergång i Landvetter 

Karta 

Brev till Trafikverket 

Svar från Trafikverket
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KOMMUNPARTlET
2015 -08- 2·4

Motion Diarienf !D-: .. '-¡' ¡,mepI3f1Deteckn

Partict som Iyssnar

FÖRNYAD MOTION ANGAENDE SÄKRAREJÄRNVÄGSÖVERGANG I LANDVETTER

I februari 2013 la Kommunpartiet en motion om säkrare jämvägsövergàng i Landvetter.

Förslaget i motionen var att man genom kontakt med Trafikverket skulle kunna fa en mindre

gángbro alternativt en gángtunnel där det tidigare funnits en övergáng, en övergàng som

för övrigt togs bort pà grund av säkerhetsskäl. I stället sattes ett staket upp emellan de tva,

med Ijud, Ijus och bommar, bevakade övergángarna.

Det är nu sa att människor, unga som gamia, viII gâ kortaste vägen för att komma till

Landvetter centrum och följaktligen har det nu blivit en "gángväg" där staketet har tryckts

ner eller klippts upp sa att alla som kan Iyfta sina ben c:a 40 cm eller, tar sigöver.

Tidsvinsten blir pá sa sätt ungefär 8 minuter för de yngre och nágot mer för äldre personer.

Eftersom Backaornrádet inom en snar framtid kommer att förtätas kan man lätt räkna ut att

"syndarna" kommer att bli fier. Trafikverket har nàgon gang försökt att lagastaketet men

det blir snart en ny väg igen.

Motionen avslogsmed bl.a motiveringen att en gàngbro/gángtunnel skulle bli alltför dyrt att

genomföra. Dessutom avsàg kommunen att sätta upp ett bullerskyddande högt plank

mellan de befintliga järnvägsövergàngarna. Det planket skall nu inte byggassa det motivet

faller bort.

I Hindàs, mitt emot stationshuset, men även i Rävlanda,flnns övergáng för gáende och

cyklande. De bestár aven mindre bom som fälls ner när taget kommer. Ensádan lösning

skulle vara utmärkt i Landvetter och definitivt en bättre och säkrare lösning än det

nuvarande k!ättrandet/krypandet. För "ickeklättrande" personer skulle en sádan övergáng

betyda att man inte behövde bära exempelvis sina matkassar sa langt.

YRKANDE:

Att kommunfullmäktige uppdrar at Kommunstyrelsen att ta upp fràgan med Trafikverket för

att fa en säker övergáng för gáende/cvklande liknande de i Hindas och Rävlanda.

Brita Dermark

Kommunpartiet

Page 208 of 271



Karta med befintliga övergångar på Kyrkvägen och Backavägen. 

Föreslagen ny övergång är markerad med rött och ansluter till Stationsgatan. 
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Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75 

kommun@harryda.se  www.harryda.se 

T  
      2016-04-22  Dnr 2015KS418 008 

Sektorn för samhällsbyggnad 
Björn Sjökvist 

 Trafikverket 
 trafikverket@trafikverket.se 
  
 
 
 
 
Angående järnvägsövergång i Landvetter 
 
I augusti 2015 fick Härryda kommun in en motion från Brita Dermark (Kommunpar-
tiet) angående säkrare järnvägsövergång i Landvetter. Se bilaga.  
 
Motionären beskriver att det tidigare har funnits en obevakad övergång för gående mitt 
emot det nu rivna stationshuset i Landvetter. Denna har dock sedan länge stängts av sä-
kerhetsskäl. Motionären anför att det trots avstängningen förekommer att gående genar 
över spåren och föreslår därför att en övergång med bommar anläggs. Denna typ av 
övergång finns till exempel i Hindås och Rävlanda. Motionären yrkar att kommunfull-
mäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta upp frågan med Trafikverket för att få en sä-
ker övergång för gående/cyklande liknande de i Hindås och Rävlanda. 
 
Kommunfullmäktige behandlade motionen i § 20/2016 och beslutade att bifalla den.  
 
Kommunen vill därför att Trafikverket ser över möjligheterna att anlägga en järnvägsö-
vergång med bommar i Landvetter. Se kartbilaga för position. 
 
Vid frågor kontakta gärna mig på telefon 031-7246381 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Björn Sjökvist 
 
 
Bilagor:  
Förnyad motion angående säkrare järnvägsövergång i Landvetter 
Kartbilaga 
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Ärendenummer  Dokumentdatum  

704490 2019-02-14 

Ert ärendenummer Sidor 

  

[Motpartens ärendeID NY] 1(1) 
 

Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 
Besöksadress: 
Vikingsgatan 2-4, Göteborg 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Tomas Bergbom 
Direkt: +46 10-123 59 87 
tomas.bergbom@trafikverket.se 
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Härryda Kommun 
Hanna Dahlqvist 
 
  

 

 

 

Ärende TRV 2016/38928, "Angående järnvägsövergång i 
Landvetter, Härryda kommun" 
 

Hej Hanna! 

Jag har tagit emot din skrivelse gällande järnvägsövergång i Landvetter, Härryda kommun. 

Ärendet har tagits över av oss på Kundärenden Planering och har tilldelats ärendenummer 

704490. Tack för att du hörde av dig till oss på Trafikverket, det är viktigt för oss att veta hur 

trafiken och trafikmiljön upplevs på och i anslutning till det statliga järnvägsnätet. 

Jag vill börja med att berätta att ärendet tyvärr har blivit felaktigt hanterat och därmed försenat, 

vilket vi beklagar. Vi har ändrat våra handläggningsrutiner för att undvika detta framöver.  

Det finns två befintliga plankorsningar i närheten, en väster och en öster om Kommunpartiets 

förslag. Trafikverket kan inte och får inte bygga plankorsningar för tätt inpå så partiets önskan 

kommer därmed inte att bli aktuell. Om Härryda kommun sedan anser att det behövs en 

förbättrad plankorsning, en planskildhet, får ni ta upp det med Trafikverket och då direkt med 

våra åtgärdsplanerare. 

Problemet med att människor genar över spåret kommer att ses över. 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Tomas Bergbom 

Planering 

Trafikverket Region Väst 
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Beavarande av motion om åtgärder som 
främjar biologisk mångfald

17

2018KS1001
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 217      Dnr 2018KS1001

Motion om åtgärder som främjar biologisk mångfald 

 
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) angående åtgärder som främjar biologisk 
mångfald. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera vidtagna 
åtgärder och redovisa vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att förbättra skyddet 
av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel och förnödenheter.

I kommunen är det sektorn för teknik och förvaltningsstöd som köper in störst andel 
livsmedel och förnödenheter. Sektorn är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas och bedriver 
ett aktivt arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling utifrån ett Agenda 2030-perspektiv. 
För att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden har ett flertal åtgärder vidtagits inom 
sektorn.

Inköp av livsmedel görs enligt den s.k. S.M.A.R.T.-modellen. Genom att följa modellen 
minskar kommunen sin påverkan på miljö och klimat, vilket leder till ett förbättrat skydd av 
den biologiska mångfalden. Städservicefunktionen har fasat ut nästan alla kemikalier från sin 
verksamhet. De kemikalier som dock behövs för städning av vissa ytor och områden är 
certifierade och miljömärkta med ”EU Ecolabel” och ”Cradle to Cradle”. Enheten mark och 
anläggningar köper in redskap, utrustning och maskiner som används för att underhålla 
kommunal mark och anläggningar. Bensindrivna redskap och maskiner tankas med 
alkylatbensin och där det är lämpligt används utrustning och maskiner som drivs av 
uppladdningsbara batterier. Inköp av kontorsmaterial ska göras via gällande ramavtal. Avtalet 
har tecknats av Göteborgs stad, som bedriver ett aktivt arbete med miljömål som bl. a. 
inkluderar att främja den biologiska mångfalden.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att det kontinuerligt vidtas åtgärder för att 
förbättra skyddet av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel och 
förnödenheter.

Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 5 juli 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse den 5 juli 2019 
från sektorn för teknik och förvaltningsstöd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

----------------------
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Frank Ekstedt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-07-05 2018KS1001  008

Motion om åtgärder som främjar biologisk mångfald

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) angående åtgärder som främjar biologisk 
mångfald. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera vidtagna 
åtgärder och redovisa vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att förbättra 
skyddet av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel och 
förnödenheter. 

I kommunen är det sektorn för teknik och förvaltningsstöd som köper in störst andel 
livsmedel och förnödenheter. Sektorn är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas och 
bedriver ett aktivt arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling utifrån ett Agenda 2030-
perspektiv. För att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden har ett flertal åtgärder 
vidtagits inom sektorn.

Inköp av livsmedel görs enligt den s.k. S.M.A.R.T.-modellen1. Genom att följa modellen 
minskar kommunen sin påverkan på miljö och klimat, vilket leder till ett förbättrat skydd 
av den biologiska mångfalden. Städservicefunktionen har fasat ut nästan alla kemikalier 
från sin verksamhet. De kemikalier som dock behövs för städning av vissa ytor och 
områden är certifierade och miljömärkta med ”EU Ecolabel” och ”Cradle to Cradle”. 
Enheten mark och anläggningar köper in redskap, utrustning och maskiner som används 
för att underhålla kommunal mark och anläggningar. Bensindrivna redskap och maskiner 
tankas med alkylatbensin och där det är lämpligt används utrustning och maskiner som 
drivs av uppladdningsbara batterier. Inköp av kontorsmaterial ska göras via gällande 
ramavtal. Avtalet har tecknats av Göteborgs stad, som bedriver ett aktivt arbete med 
miljömål som bl. a. inkluderar att främja den biologiska mångfalden. 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att det kontinuerligt vidtas åtgärder för 
att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel 
och förnödenheter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse den 5 juli 
2019 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

1 Större andel vegetabilier, Mindre andel tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökar, Rätt kött och rätt grönsaker vid rätt tid, 
Transportsnålt
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) angående åtgärder som främjar biologisk 
mångfald. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera vidtagna 
åtgärder och redovisa vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att förbättra 
skyddet av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel och 
förnödenheter. Förnödenheter likställs, utifrån avstämning med motionären, med 
kemikalier och städmaterial, redskap, utrustning och maskiner för underhåll av 
kommunal mark och anläggningar samt kontorsmaterial. 

I kommunen är det sektorn för teknik och förvaltningsstöd som köper in störst andel 
livsmedel och förnödenheter. Sektorn är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas och 
bedriver ett aktivt arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling utifrån ett Agenda 2030-
perspektiv. Genom ett strategiskt miljöarbete verkar sektorn för att öka medvetenheten 
kring miljöfrågor och minska sin påverkan på klimat och miljö, vilket även är gynnsamt 
för den biologiska mångfalden.

Nuläge för vidtagna åtgärder
För att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden har ett flertal åtgärder vidtagits 
inom sektorn. Dessa redovisas nedan.

Livsmedel
Livsmedelspolicy, som antogs av kommunfullmäktige i § 188 den 13 november 2017, 
beskriver bl. a. upphandling och inköp av livsmedel, vilket görs enligt den s.k. 
S.M.A.R.T.-modellen. Modellen innebär att större andel vegetabilier och mindre andel 
tomma kalorier används, andelen ekologiskt ökar, matlagningen utgår från rätt kött och 
rätt grönsaker vid rätt årstid samt att produktionen ska vara transportsnål. Genom att följa 
modellen minskar kommunen sin påverkan på miljö och klimat, vilket leder till ett 
förbättrat skydd av den biologiska mångfalden. Utifrån S.M.A.R.T.-modellen har 
måltidsservice hittills genomfört följande åtgärder:

 Ett vegetariskt alternativ erbjuds alltid i de kommunala skolorna och en dag per 
vecka serveras inget kött och då erbjuds två vegetariska rätter. Livsmedel från 
växtriket kräver generellt mindre resurser och har en mindre miljö- och 
klimatpåverkan än animaliska livsmedel, främst avseende utsläpp av 
växthusgaser. 

 Andelen ekologiska livsmedel ökar och år 2018 var 32,3 % av de livsmedel som 
köptes in ekologiska. Det ställs högre krav på ekologiska livsmedel bl.a. avseende 
användning av bekämpningsmedel och gödsel vilket gynnar biologisk mångfald. 

 De matsedlar som tas fram för kommunens förskolor, skolor och äldreboenden 
anpassas efter vad som är i säsong med fokus på närområdet. Det innebär att rätt 
kött och rätt grönsaker serveras vid rätt tid. Grönsaker och spannmål ska i 
möjligaste mån vara närproducerat och allt kött som serveras ska vara svenskt. 
Genom att köpa in råvaror som är i säsong ökar nyttjandet av det som produceras i 
närområdet och antalet långväga transporter minskar.  
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 Den största delen av maten som serveras tillagas på plats i tillagningskök, vilket 
minskar behovet av att transportera tillagad mat. Vid exempelvis inköp av färsk 
fisk används endast ett fordon för leveranser till kommunens samtliga 
tillagningskök. 

För att ytterligare minska miljö- och klimatpåverkan och därmed även förbättra skyddet 
av den biologiska mångfalden arbetar måltidsservice aktivt för att minska matsvinnet. 
Matsvinn är en indikation på att det köps in mer än vad som förbrukas. Minskat matsvinn 
leder också till lägre utsläpp från förbränning av matavfall. Från 2014 – 2018 minskade 
matsvinnet med 30 % och andelen brännbart avfall med 26 %. På Backaskolan i 
Landvetter bedrivs ett särskilt projekt där maten lagas på räddade råvaror som annars 
skulle slängts av leverantören. Att bättre ta tillvara på och nyttja det som köps in är 
fördelaktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv och minskar verksamhetens påverkan på 
miljö och klimat. 

Förnödenheter 
Städservice är de som främst köper in kemikalier och städmaterial. De har fasat ut nästan 
alla kemikalier eftersom diamantrondeller används till skurmaskinerna, en åtgärd som 
innebär att städning av golv kan ske helt utan användning av kemikalier. 

De kemikalier som dock behövs för städning av vissa ytor och områden är certifierade 
och miljömärkta med ”EU Ecolabel” och ”Cradle to Cradle”. Dessa produkter uppfyller 
ett s.k. livscykelperspektiv. Det innebär att hela miljöpåverkan under produktens 
livslängd bedöms. Från tillverkning av produktens innehåll och dess förpackning till 
effekterna av produktens användning och förpackningens förmåga att återvinnas. 
Certifierade kemikalier har en mindre påverkan på miljö och klimat än konventionella 
motsvarigheter och förbättrar skyddet av den biologiska mångfalden. 

Det städmaterial som används till damning, avtorkning och moppning är 
återanvändningsbart efter tvätt. Städservice tvättmaskiner är särskilt anpassade för att 
tvätta skonsamt och effektivt. Därmed förlängs livslängden på återanvändningsbart 
städmaterial och behovet av inköp av dessa produkter minskar jämfört med om en 
konventionell tvättmaskin skulle användas. Städservice ser även kontinuerligt över 
produktsortimentet med syftet att undersöka om det kommit ut miljövänligare alternativ. 

Enheten mark och anläggningar köper in redskap, utrustning och maskiner som används 
för att underhålla kommunal mark och anläggningar. Bekämpningsmedel köps inte in till 
verksamheten. Bensindrivna redskap och maskiner tankas med alkylatbensin som släpper 
ut 85-90 % mindre kolväten än konventionell bensin. Där det är lämpligt används 
utrustning och maskiner som drivs av uppladdningsbara batterier. De dieseldrivna fordon 
som används är miljöklassade. Enheten har även en tvätthall för fordon och maskiner som 
används i verksamheten. De kemikalier som köps in till tvätthallen är svanenmärkta.

Inköp av kontorsmaterial ska göras via gällande ramavtal. Avtalet har tecknats av 
Göteborgs stad, som bedriver ett aktivt arbete med miljömål som bl. a. inkluderar 
minskad miljöpåverkan och att främja den biologiska mångfalden. Kontorsmaterial som 
förbrukas i stora mängder ska enligt avtalet vara svanenmärkta och/eller FSC-märkta. 
Enligt avtalet ska leverantörer även arbeta med att fasa ut eventuella produkter som 
innehåller bisfenol. 
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Ytterligare åtgärder för att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden
Sektorns arbete med miljödiplomering syftar till ständiga förbättringar och åtgärder för 
att minska verksamhetens påverkan på klimat och miljö. Åtgärder identifieras löpande 
under arbetets gång. Exempel på detta är att måltidsservice kan förstärka 
informationsåtgärder kring matsvinn och fördelen med vegetabilier utifrån ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv. Städservice ska se över användandet av plastpåsar i de olika 
verksamheterna med målsättningen att minska dessa inköp eftersom en minskad 
användning av plast är gynnsamt för miljön och skyddet av den biologiska mångfalden. 

Sektorns bedömning
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att det kontinuerligt vidtas åtgärder för 
att förbättra skyddet av den biologiska mångfalden i samband med inköp av livsmedel 
och förnödenheter. Sektorns arbete med miljödiplomering utifrån ett Agenda 2030-
perspektiv innebär ständiga förbättringar och att vidta åtgärder för att minska påverkan på 
klimat och miljö, vilket sektorn också bedömer bidrar till att förbättra skyddet av den 
biologiska mångfalden.

Per-Arne Larsson
Sektorschef

Bilaga: Motion om åtgärder som främjar biologisk mångfald
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'. ~--:11.RRYDA KOMMUN 
¡ l~cmmunstyrelsen 

2018 -11- 2 2 
Motion till kommunfullmäktige 

I 
10/arienr Diarieplanbeteckn 

Átgärder som främjar biologisk mângfald 

Enligt en rapport furn WWF (World Wildlife Fund) bar antalet ryggradsdjur i världen minskat med 
60 procent pâ fyra decennier. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar sju av tío av världens 
däggdjur, fiskar, fäglar, groddjur och kräldjur att vara borta 2020. Värst är det für sötvattenslevande 
djur, sä som fiskar och groddjur. De har minskat med hela 81 procent. De största minskningarna av 
ryggradsdjur har skett i Syd- och Mellanamerika, där minskningen varit 89 procent, Minskningarna 
beror främst pâ att livsmiljöema försvinner genom t ex de massiva skogsavverkningama, 
utdikningar och spridningen av plast i världshaven. 

Den svenska regeringen bar utarbetat miljökvalitetsmäl für att svara upp mot konventionen om 
biologisk rnângfald, sä att mângfalden bevaras och nyttjas pâ ett hâllbart sätt. Det finns 16 
miljökvalitetsmäl som ocksâ inkluderar rnâlet für biologisk rnângfald "Ett rikt djur- och växtliv". 

Den biologiska mângfalden är lika viktig soro klimatförändringama für vâr egeo framtid. Manga av 
âtgärderna som behövs für att bevara den biologìska mângfalden är samma âtgärder soro behövs für 
att minska klimatutsläppen och na de globala hâllbarhetsmâlen. Vi mäste tänka till hur vi producerar 
och konsumerar. 

I Asien botas gorilla-arter av utrotning som en konsekvens av att regnskog ersätts av storskalig 
palmodling für att framställa palmolja. Användningen av bekämpningsmedel i jordbruket kan 
drabba pollinatörer soro bin och hurolor med stora konsekvenser som följd. Detta är bara tvâ av 
manga exeropel pâ hur rovdriften av miljön drabbar manga arter. 

Detta är ingen kommunal fraga, anser säkert manga. Men frägan om hur vi producerar och 
konsumerar berör ocksâ Härryda kommun. Vara inköp av râvaror till maten i skoloma och olika 
fümödenheter für det dagliga arbetet kan ta hänsyn tiJI och hidra till att skydda den biologiska 
mângfalden. Skolmâltidsverksamheten i vâr kommun är föredömlig och präglas av stor 
mi)jöhänsyn. Men kanske kan vi göra mer? Även äldreomsorg och hemtjänst Jiksom 
kommunstyrelsens kansli och de olika fürvaltningama gör inköp som borde sättas i ett klimat- och 
biologiskt mängfaldsperspektiv. Även om "lilla" Härryda kommun inte ensamma kan rootverka t ex 
regnskogsavverkningarna i Indonesien eller Brasilien sä kan vi ge vârt bidrag till en framtid für 
kommande generationer. 

Vi föreslâr att koromunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att inventera vidtagna âtgärder och redovisa vilka ytterligare ätgärder som kan genomföras 
für att förbättra skyddet av den biologiska mângfalden i samband med inköp av livsmedel 
och fümödenheter. 

Kâhult 14 november 2018 

~~~ 

Bengt Andersson 
Vänsterpartiet 
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Besvarande av motion om att inrätta en 
visselblåsarfunktion i Härryda kommun
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2018KS967
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 219      Dnr 2018KS967

Behandling av bordlagt ärende: Motion om att inrätta en 
visselblåsarfunktion i Härryda kommun 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 226 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Johansson (V) om att inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda 
kommun. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en visselblåsarfunktion som möjliggör för kommuninvånare och kommunalt anställda att 
anonymt anmäla företeelser som strider mot det kommunala uppdraget.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 mars 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 maj 2019 § 149 och beslutade att bordlägga 
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2019.

Kommunstyrelsens behandling 

 
Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 5 mars 2019 från utvecklingsfunktionen.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar motionen 
och ger uppdrag till förvaltningen att genomföra implementeringen av visselblåsarfunktionen 
i Härryda.
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 5 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 5 mars 2019 
från utvecklingsfunktionen.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Wiviann Niklasson (S).

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

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Voteringslista: § 219
Ärende: Behandling av bordlagt ärende: Motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i 
Härryda kommun,  2018KS967

Bilaga 5. Voteringslista.

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Wiwiann Niklasson (S), ersättare X
Marie Strid (MP), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Utvecklingsfunktionen
Maria Lind

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-05 2018KS967  008

Motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Johansson (V) om att inrätta en visselblåsarfunktion i 
Härryda kommun. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda för-
utsättningarna för en visselblåsarfunktion som möjliggör för kommuninvånare och kom-
munalt anställda att anonymt anmäla företeelser som strider mot det kommunala uppdra-
get.

En visselblåsarfunktion är en särskild kanal eller rapporteringsväg som har inrättats som 
ett komplement till andra rapporteringsvägar för att underlätta för visselblåsare att rappor-
tera. En visselblåsarfunktion kräver tydliga och väl genomarbetade rutiner när det gäller 
hanteringen av personuppgifter, anmälningar och eventuella utredningar. 

Det finns inga juridiska möjligheter för en visselblåsarfunktion att garantera ett skydd för 
vare sig anmälarens eller den anmäldes identitet. Detta gäller oavsett om myndigheten 
väljer att anlita en extern part för att administrera visselblåsarfunktionen eller om 
myndigheten gör det själv.

Härryda kommun arbetar idag förebyggande och systematiskt med att informera och ut-
bilda förtroendevalda och medarbetare i frågor kring mutor och bestickning, jäv, lagen 
om offentlig upphandling, etiska förhållningssätt osv. Kommunfullmäktige har antagit 
”Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda”. 

Arbetstagare som vill påtala missförhållanden hänvisas i första hand till sin chef eller an-
nan lämplig överordnad. Det finns även möjlighet att vända sig till personalavdelningen, 
sitt fackliga ombud eller kommunens revisorer. För allmänheten finns möjlighet att 
anonymt vända sig till kontaktcenter, felanmälan, synpunktshanteringen osv. 

En visselblåsarfunktion kan ha förebyggande effekt och ett signalvärde när det gäller 
arbetet mot korruption. Förvaltningen bedömer ändå att de kanaler och det systematiska 
arbetssätt som finns idag för att upptäcka och förebygga oegentligheter inom förvalt-
ningen, tillsammans med de lagstöd som finns, är tillräckliga.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 5 mars 2019 
från utvecklingsfunktionen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Johansson (V) om att inrätta en visselblåsarfunktion i 
Härryda kommun. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda för-
utsättningarna för en visselblåsarfunktion som möjliggör för kommuninvånare och kom-
munalt anställda att anonymt anmäla företeelser som strider mot det kommunala upp-
draget. 

Kommunens ansvar
Det ingår i en kommuns ansvar att informera sina anställda och förtroendevalda om de 
lagar som gäller kring mutor/bestickning, jäv eller andra oegentligheter. Många organi-
sationer har kompletterat lagstiftningen med särskilda riktlinjer och policyer för att för-
tydliga hur regler ska tillämpas. Att organisationen lever upp till de riktlinjer och policyer 
man antagit följs upp av en oberoende internrevision. 

Arbetstagare kan slå larm om missförhållanden på sin arbetsplats på flera olika sätt; till 
överordnad chef, till sitt fackliga ombud, göra en polisanmälan osv. Arbetstagare inom 
det offentliga har också möjlighet att utnyttja den grundlagsfästa yttrandefriheten och 
delta i den offentliga debatten. Till yttrandefriheten är knuten meddelarfriheten som 
främst innebär att offentligt anställda kan lämna uppgifter till massmedia utan risk för re-
pressalier.

Sedan 1 januari 2017 trädde en ny arbetsrättslig lag i kraft; lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. 
Lagen förstärker det skydd som redan finns för visselblåsare, genom att arbetstagare som 
utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare, i strid med den nya lagen, ska ha rätt till 
skadestånd.

Visselblåsarfunktion
En visselblåsarfunktion är en särskild kanal eller rapporteringsväg som har inrättats som 
ett komplement till andra rapporteringsvägar för att underlätta för visselblåsare1 att 
rapportera. Huvudsyftet med funktionen är att motverka korruption och oegentligheter, 
men inrättandet av en visselblåsarfunktion kan också ha en symbolisk betydelse i ett 
generellt arbete att främja öppenhet i en organisation och signalera att myndighetens led-
ning tar korruption på allvar. På det sättet kan visselblåsarfunktionen även ha en förebyg-
gande effekt.

Ett välfungerande visselblåsarsystem ska inkludera flera verksamhetsspecifika rapporte-
ringskanaler (t ex telefon, epost eller post). Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för 
hur hantering av inkomna tips och utredningar bedrivs. Lagstöd för vad som får behand-

1  En visselblåsare är en person som rapporterar om misstänkt korruption eller andra oegentligheter inom en 
myndighet och som har någon form av anknytning till myndigheten. Visselblåsaren kan vara anställd, 
leverantör, kund, uppdragstagare eller någon annan som har en av yrkesmässig relation till myndigheten.
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las i ett visselblåsarsystem återfinns i Datainspektionens författningssamling DIFS 
2018:2, 2 § punkt 4 samt i Dataskyddsförordningen (GDPR).

En visselblåsarfunktion kan inrättas internt inom organisationen, oftast hos internrevis-
ionen, chefsjuristen, säkerhetschefen eller hos HR-funktionen. Den kan också upphandlas 
externt av exempelvis en revisionsbyrå eller ett advokatkontor. 

Om myndighetens internrevision ska ansvara för visselblåsarfunktionen ska detta framgå 
av internrevisionens riktlinjer. En nackdel med att involvera internrevisionen är att den 
därmed inte kommer att kunna granska och utföra revision av just visselblåsarfunktionen 
i kommunen. Ett sätt att komma till rätta med det är att ge en extern revisionsbyrå i upp-
drag att granska internrevisionens arbete med visselblåsarfunktionen.

Anonymitet
Det finns inga juridiska möjligheter för en visselblåsarfunktion att garantera ett skydd för 
vare sig anmälarens eller den anmäldes identitet. Detta gäller oavsett om myndigheten 
väljer att anlita en extern part för att administrera visselblåsarfunktionen eller om 
myndigheten gör det själv.

Rättspraxis är inte helt tydlig när det gäller frågan om handlingar som lämnas till en 
externt administrerad visselblåsarfunktion ska ses som inkomna till myndigheten. 
Troligen är det så att en anmälan redan då den anländer till visselblåsarfunktionen ska 
betraktas som en inkommen handling. Den blir då allmän och kan begäras ut enligt 
offentlighetsprincipen. 

Detta är en avgörande skillnad jämfört med det skydd mot efterforskning som grund-
lagens meddelarskydd ger den som lämnar uppgifter för publicering i media.

Andra kommuner
En utblick i närområdet visar att både Göteborg och Borås infört särskilda visselblåsar-
funktioner. 

Göteborg använder sig av ett externt företag som gör en första bedömning av den 
inkomna anmälan och tar fram förslag på vidare hantering. Anmälningar som bedöms 
falla inom funktionens definition utreds av det externa företaget medan övriga anmäl-
ningar hanteras av internkontrollfunktionen på kommunens stadsledningskontor.

Visselblåsarfunktionen i Borås är placerad internt under kommunens stadskansli. En sär-
skild utsedd utredare ansvarar för både mottagnings- och utredningsfunktionen och bere-
der inkomna anmälningar innan kommunchef tar beslut att inleda en eventuell vidare ut-
redning. 

Intern kontroll och förebyggande arbete inom förvaltningen
Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett 
korrekt sätt. För detta arbete utser fullmäktige oberoende revisorer som objektivt och 
självständigt granskar kommunens alla verksamheter samt prövar om de bedrivs enligt 
god revisionssed. Revisorerna finns också tillgängliga för arbetstagare eller allmänhet 
som vill uppmärksamma kommunfullmäktige på eventuella missförhållanden inom 
organisationen. 
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Härryda kommun arbetar förebyggande och systematiskt med att informera och utbilda 
förtroendevalda och medarbetare i frågor kring mutor och bestickning, jäv, lagen om 
offentlig upphandling, etiska förhållningssätt osv. Kommunfullmäktige har antagit 
”Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda”. Det finns även 
strategier och riktlinjer kopplat till upphandling/inköp samt direktupphandling. I arbetet 
med intern kontroll är dessa områden uppmärksammade och kontrollåtgärder vidtas. 

Arbetstagare som vill påtala missförhållanden hänvisas i första hand till sin chef eller an-
nan lämplig överordnad. Det finns även möjlighet att vända sig till personalavdelningen, 
sitt fackliga ombud eller till kommunens revisorer. För allmänheten finns möjlighet att 
anonymt vända sig till kontaktcenter, felanmälan, synpunktshanteringen osv. 

Förvaltningens bedömning
En visselblåsarfunktion kan ha förebyggande effekt och ett signalvärde när det gäller 
arbetet mot korruption. Förvaltningen bedömer ändå att de kanaler och det systematiska 
arbetssätt som finns idag för att upptäcka och förebygga oegentligheter inom förvalt-
ningen, tillsammans med de lagstöd som finns, är tillräckliga. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 149      Dnr 2018KS967

Motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda kommun 

 
Kommunfullmäktige beslutade i § 226 den 17 december 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Johansson (V) om att inrätta en visselblåsarfunktion i Härryda 
kommun. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en visselblåsarfunktion som möjliggör för kommuninvånare och kommunalt anställda att 
anonymt anmäla företeelser som strider mot det kommunala uppdraget.

En visselblåsarfunktion är en särskild kanal eller rapporteringsväg som har inrättats som ett 
komplement till andra rapporteringsvägar för att underlätta för visselblåsare att rapportera. En 
visselblåsarfunktion kräver tydliga och väl genomarbetade rutiner när det gäller hanteringen 
av personuppgifter, anmälningar och eventuella utredningar.

Det finns inga juridiska möjligheter för en visselblåsarfunktion att garantera ett skydd för vare 
sig anmälarens eller den anmäldes identitet. Detta gäller oavsett om myndigheten väljer att 
anlita en extern part för att administrera visselblåsarfunktionen eller om myndigheten gör det 
själv.

Härryda kommun arbetar idag förebyggande och systematiskt med att informera och utbilda 
förtroendevalda och medarbetare i frågor kring mutor och bestickning, jäv, lagen om offentlig 
upphandling, etiska förhållningssätt osv. Kommunfullmäktige har antagit ”Policy mot mutor 
och bestickning för anställda och förtroendevalda”.

Arbetstagare som vill påtala missförhållanden hänvisas i första hand till sin chef eller annan 
lämplig överordnad. Det finns även möjlighet att vända sig till personalavdelningen, sitt 
fackliga ombud eller kommunens revisorer. För allmänheten finns möjlighet att anonymt 
vända sig till kontaktcenter, felanmälan, synpunktshanteringen osv.

En visselblåsarfunktion kan ha förebyggande effekt och ett signalvärde när det gäller arbetet 
mot korruption. Förvaltningen bedömer ändå att de kanaler och det systematiska arbetssätt 
som finns idag för att upptäcka och förebygga oegentligheter inom förvaltningen, tillsammans 
med de lagstöd som finns, är tillräckliga.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 mars 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande motion om att inrätta 
en visselblåsarfunktion i Härryda kommun till sammanträdet den 29 augusti 2019.
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i 
Härryda kommun till sammanträdet den 29 augusti 2019.

----------------------
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Motion till kornmunfullmäktige 
G 

HÄRRYDA KOMA1UN 
Kommunstyrelsen 

2018 -11- 1 5 
Diarienr / Diariep/anb-:teckn 

Inrätta en visselblâsarfunktion i Härryda kommun 

Kommunal verksamhet är viktig für invânarna, inte minst av det skälet att en stor del finansieringen 
utgörs av skatter. Man har rätt att kräva att verksamheten har kornmuninvânarnas bästa für ögonen. 
Trots detta inträffar det att andra omständigheter som personlig vinning styr hur beslut verkställs. 

När medarbetare uppfattar företeelser som strider mot det kommunala uppdraget reagerar de, men 
har da inget annat alternativ än att tipsa massmedia om händelser som de reagerar pâ. Eftersom 
media skyddas av efterforskningsfürbud kan man anonymt berätta om nâgot man uppfattar som 
felaktigt. Den möjligheten finns inte inom ramen für den löpande verksamheten i Härryda kommun. 
Berättar man für chefens chef om en händelse är risken stor att anonymiteten röjs och man riskerar i 
värsta fall mobbning eller rent av sin anställning. 

Kommun bör därför organisera en visselblâsarfunktion som säkerställer uppgiftslärnnarens 
anonymitet, till exempel genom att kommunens revisorer eller en extern revisor fâr uppdraget att 
under sekretess ta emot och utreda eventuella anmälningar. 

Vi föreslár att .kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att att föreslâ kommunfullmäktige en visselblâsarfunktion som möjliggör für 
kommuninvânare och kommunalt anställda att anonymt anmäla felaktigheter 
für utredning. 
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Behandling av återremitterat ärende: 
Besvarande av motion om ett begränsat förbud 

mot passiv insamling av pengar (tiggeri)

19

2019KS39
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 218      Dnr 2019KS39

Behandling av återremitterat ärende: Motion om ett begränsat förbud 
mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 98 att till kommunstyrelsen återremittera 
motion från Leo Welter (SD), Calle Johansson (SD), Patrik Strömsten (SD) och Peter 
Arvidsson (SD) gällande förslag att införa begränsat förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna (1993:1617) inom sex avgränsade områden i 
Härryda kommun, med motiveringen att underlag ska presenteras för vilka kostnader tiggeriet 
medför vår kommun.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 mars 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att:
Kommunstyrelsen skickar åter ärendet till kommunfullmäktige då tiggeriets begränsade 
omfattning i kommunen inte medför kostnader för kommunen, det vore därför oskäligt att 
lägga pengar på utredning av frågan.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen i sin helhet.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på första stycket i 
Per Vorbergs yrkande om att åter skicka ärendet till kommunfullmäktige med ovan nämnd 
motivering. Därefter kommer ordföranden ställa proposition på andra stycket i Per Vorbergs 
yrkande om att avslå motionen och Peter Arvidssons yrkande om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 

Propositioner 

Per Vorbergs yrkande om att åter skicka ärendet till kommunfullmäktige
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons 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 Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 12 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen skickar åter ärendet till kommunfullmäktige då tiggeriets begränsade 
omfattning i kommunen inte medför kostnader för kommunen, det vore därför oskäligt att 
lägga pengar på utredning av frågan. 

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

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Voteringslista: § 218
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Motion om ett begränsat förbud mot passiv 
insamling av pengar (tiggeri),  2019KS39

Bilaga 4. Voteringslista.

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Wiwiann Niklasson (S), ersättare X
Marie Strid (MP), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 12 1 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 98      Dnr 2019KS39

Besvarande av motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av 
pengar (tiggeri) 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Leo Welter (SD), Calle Johansson (SD), Patrik Strömsten (SD) och Peter 
Arvidsson (SD) gällande förslag att införa begränsat förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna (1993:1617) inom sex avgränsade områden i 
Härryda kommun.

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för kommunen eller del av 
kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Detta 
så länge föreskrifterna gäller förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning 
och inte lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom prövat om Vellinge kommun har rätt att införa ett 
förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna inom fem 
geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är upp till 
kommunerna själva att bedöma om en viss företeelse bör regleras genom ordningsföreskrifter 
och att denna bedömning endast ska underkännas om det står klart att en ordningsföreskrift är 
för långtgående eller för ingripande på den aktuella platsen.

Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara förenligt med 
ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas som 
en störning av den allmänna ordningen och förbudet inte är för långtgående.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 mars 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2019 § 181.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Leo Welter (SD), Maria Kornevik Jakobsson (C), Patrik Nordgren (KD), Robert Langholz 
(S), Patrik Linde (S), Ronny Sjöberg (C), Siw Hallbert (S), David Dinsdale (L), Steinar 
Walsö-Kanstad (KP), Sven Karlsson (M), Per Vorberg (M), Marcus Berggren (MP), Anders 
Halldén (L), Patrik Strömsten (SD), Peter Arvidsson (SD), Oskar Sköld (S), Mikael 
Johannison (M) och Tony Wahl (C).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Ronny Sjöberg (C), Siw Hallbert (S), David 
Dinsdale (L), Sven Karlsson (M), Marcus Berggren (MP), Anders Halldén (L) och Tony 
Wahl (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Patrik Nordgren (KD) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) och Patrik Strömsten 
(SD) att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att underlag ska 
presenteras för vilka kostnader tiggeriet medför vår kommun.

Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag samt avslag på Patrik Nordgrens återremissyrkande.

Leo Welter (SD) yrkar i första hand bifall till Patrik Nordgrens återremissyrkande, i andra 
hand yrkar Leo Welter (SD) bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Nordgrens yrkande 
om återremiss och avgörande idag.

Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa 
kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition
Efter ställd proposition på Patrik Nordgrens återremissyrkande och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet ska 
återremitteras röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 31 ledamöter röstar Ja och 17 Nej, bilaga 8, voteringsbilaga.

Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med 
motiveringen att underlag ska presenteras för vilka kostnader tiggeriet medför vår kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Ulla-Karin Johansson (S), 
Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Jonas Andersson (S), Bengt 
Andersson (V), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP), Christian Schmitt (MP), Maria 
Kornevik Jakobsson (C), Ronny Sjöberg (C), Tony Wahl (C) och Gun Wågsjö (C).

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

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Voteringslista: § 98
Ärende: Besvarande av motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri),  2019KS39

Bilaga 8. Votering

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

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Boris Leimar (SD), ledamot X
Patrik Strömsten (SD), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Lena Fredriksson (S), ersättare X
Jonas Andersson (S), ersättare X
Christian Schmitt (MP), ersättare X
Jan Gustafsson (KP), ersättare X
Natalija Löfgren (SD), ersättare X
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X
Martin Tengfjord (SP), ersättare X
Resultat 31 17 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 181      Dnr 2019KS39

Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Leo Welter (SD), Calle Johansson (SD), Patrik Strömsten (SD) och Peter 
Arvidsson (SD) gällande förslag att införa begränsat förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna (1993:1617) inom sex avgränsade områden i 
Härryda kommun.

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för kommunen eller del av 
kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Detta 
så länge föreskrifterna gäller förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning 
och inte lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom prövat om Vellinge kommun har rätt att införa ett 
förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna inom fem 
geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är upp till 
kommunerna själva att bedöma om en viss företeelse bör regleras genom ordningsföreskrifter 
och att denna bedömning endast ska underkännas om det står klart att en ordningsföreskrift är 
för långtgående eller för ingripande på den aktuella platsen.

Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara förenligt med 
ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas som 
en störning av den allmänna ordningen och förbudet inte är för långtgående.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 mars 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), 
Kersti Lagergren (M) och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen i sin helhet.

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-05-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

----------------------
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HÄRRYDA KOÀ-'L.'½UN 
Kommunstyrclsen 

2019 -01- 1 0 

Kommunfullmäktige Härryda 2018-12-24 

Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 

Organiserat tiggeri har varit ett vedertaget problem i Sverige och Härryda sedan fiera ar tillbaka. 

Sedan en tid tillbaka har problemet erkänts av sáväl befolkningen, media och politiker men 

avsaknaden av lösningar har varit total frán sáväl lokalpolitiken som rikspolitiken. Vi 

sverigedemokrater har konsekvent statt fast vid att en stor del av tiggeriet är en organiserad 
brottslighet där människor frán Europas fattigare länder luras till bland annat Sverige i hopp om 

jobb och välfärd men istället försätts i ett konstant utanförskap där hot och trakasserier blir 

vardag. 

Runt om i landet har motioner om tiggeriförbud avslagits med hänvisning till förbudet i 

moderatledda Vellinge som upphävdes av länsstyrelsen i Skane. Länsstyrelsen fick dock 

bakläxa i högsta förvaltningsdomstolen den 17:e December 2018 i mal 2149-18 där Vellinge 

kommuns överklagande bifölls. Vi har studerat domen och begränsar därför vàrt förslag om 

tiggeriförbud till ett fatal ornráden där vi bedömer att det skulle göra mest nytta. 

Vi Sverigedemokrater var länge ensamma om att driva frâgan om ett nationellt förbud mot 

tiggeri men hösten 2017 bytte Moderaterna inställning och är nu även de för ett förbud. I väntan 

pa att det blir verklighet arbetar bägge partierna med tragan pá lokal nivá i ett flertal kommuner, 

bland annat i Göteborg. Även ledande socialdemokrater har kritiserat tiggeriet och öppnat för 

förbud. Ett exempel som fick stor uppmärksamhet var när finansminister Magdalena Andersson 

sade att man inte bör ge pengar till tiggare. 

Det finns ett starkt folkligt stöd för ett förbud mot tiggeri som sträcker sig över blockgränsen. 

Enligt en opinionsmätning genomförd av Novus i aprii 2018 var 62% av deltagarna för ett förbud 

medan endast 20% var emot. Bland socialdemokrater i mätningen var stödet för ett förbud 50% 

medan endast 30% var emot. 
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Baserat pà ovanstàende argumentation föreslàr Sverigedemokraterna: 

Att: Kommunfullmäktige beslutar att passiv insamling av pengar (tiggeri) ska förbjudas i de 

lokala ordningsföreskrifterna inom av kommunfullmäktige beslutade omräden. 

Att: Kommunstyrelsen fàr i uppdrag att ta fram ett förslag pà revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 1 Mölnlycke Centrum. 

Att: Kommunstyrelsen fár i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 2 Mölnlycke Lövskogsvägen. 

Att: Kommunstyrelsen fâr i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 3 Mölnlycke Djupedalsäng. 

Att: Kommunstyrelsen fâr i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 4 Landvetter Centrum. 

Att: Kommunstyrelsen fâr i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 5 Hindäs 

Att: Kommunstyrelsen fár i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 

ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 

som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 6 Rävlanda 

Leo Welter (SD) 
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Bllaga 1 
Mölnlycke Centrum 

- Tiggertförbud 
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Mölnlycke Lövskog svägen 
Bllaga 2 

•~ ••,,.\ ....... ,, ♦
•• • 

Futighetsgrlnser I Urt,1n Jr ôversitoliga och ukn.r r.lttsverbn. Jimfòr beslut I t.lntmi,er!Mndling,1, och fastlghetSr Jtuhg brta/urtor. Cl Ulrum.teriet 
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Mölnlycke Djupedalsäng 
Bllaga 3 

- Tlggertförbud 

F;,stlghetsgrans« I brun ár ow:rsiktllg• och ~kn<llr rJns-rUn. Jamf6t b!slut I lantmMeritwndlingar och fastlghets.r:mslig k..lrulkanOf. C U1ntmJiterM!1 
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Bilaga • 
Landvetter C entrum 

. 1-· ... 
Skola ~ 

I 
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Bilaga 5 
Hlndâs 

• 

•••. I 

• 
·- • 4t -~ • . .. . . , .. , ... l .-· ,.• 

.Hl•d.l.a _.laLion.awae ----=.·= ..., 
Skala 

\ 
\• • 

Fridhem 

• 
• 

• : '"~ Förklaring 

-Tiggeriförbud -· 

) 
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Sektorn för Samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-03-18 2019KS39 008

Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Leo Welter (SD), Calle Johansson (SD), Patrik Strömsten (SD) och Peter 
Arvidsson (SD) gällande förslag att införa begränsat förbud mot passiv insamling av 
pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna (1993:1617) inom sex avgränsade 
områden i Härryda kommun. 

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för kommunen eller 
del av kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig 
plats. Detta så länge föreskrifterna gäller förhållanden som inte är reglerade i annan lag, 
eller författning och inte lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom prövat om Vellinge kommun har rätt att införa 
ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna 
inom fem geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är upp 
till kommunerna själva att bedöma om en viss företeelse bör regleras genom 
ordningsföreskrifter och att denna bedömning endast ska underkännas om det står klart 
att en ordningsföreskrift är för långtgående eller för ingripande på den aktuella platsen.

Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara förenligt med 
ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas 
som en störning av den allmänna ordningen och förbudet inte är för långtgående.

Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget förslag till beslut.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 § 5 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Leo Welter (SD), Calle Johansson (SD), Patrik Strömsten (SD) och Peter 
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Arvidsson (SD) gällande förslag att revidera de lokala ordningsföreskrifterna så att passiv 
insamling av pengar förbjuds inom sex avgränsade områden i Härryda kommun. 

Motionärerna framhåller att passiv insamling av pengar (tiggeri) är ett vedertaget problem 
och en stor del av tiggeriet är en organiserad brottslighet där människor från Europas 
fattigaste länder luras till bland annat Sverige och försetts i ett konstant utanförskap där 
hot och trakasserier blir vardag.

Områdena som motionärerna vill att förbudet ska gälla i är följande:

 Mölnlycke Centrum (se markerade områden i motionens bilaga 1).
 Mölnlycke Lövskogsvägen (se markerade områden i motionens bilaga 2).
 Mölnlycke Djupedalsäng (se markerade områden i motionens bilaga 3).
 Landvetter Centrum (se markerade områden i motionens bilaga 4).
 Hindås (se markerade områden i motionens bilaga 5).
 Rävlanda (se markerade områden i motionens bilaga 6).

Motionärerna motiverar införandet av ett begränsat förbud mot passiv pengarinsamling 
inom dessa platser med att de anser att det är inom dessa platser som ett förbud kommer 
göra mest nytta. 

Lokala ordningsföreskrifter

Ordningslagen (1993:1617) syftar till att trygga ordningen och säkerheten på offentliga 
platser. Med offentlig plats avses bland annat gator, vägar, torg, parker och andra platser 
som i detaljplan redovisas som allmän plats. 

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommuner meddela ytterligare lokala föreskrifter för 
kommunen eller del av kommunen. Ett grundläggande krav för att införa föreskrifterna 
ska vara att de ska behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

I 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att föreskrifterna inte får gälla förhållanden som är 
reglerade i annan lag, lägga onödigt tvång på allmänheten eller göra obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet. Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska föreskrifterna 
anmälas till Länsstyrelsen som ska upphäva föreskrifter som inte uppfyller dessa krav.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18

2017 beslutade Vellinge kommun att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri) inom fem geografiskt avgränsade områden i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen i Skåne som upphävde förbudet 
med hänvisning till att det inte framkommit att själva insamlandet av pengar orsakat 
ordningsstörningar. Länsstyrelsen menade att föreskriften därmed stred mot en 
grundläggande förutsättning för kommunens rätt att meddela föreskrifter, nämligen att 
föreskriften ska behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Vellinge kommun överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö, Kammarrätten i 
Göteborg och till sist även till Högsta förvaltningsdomstolen som bifaller kommunens 
överklagan (mål nr 2149-18).

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen har ordningslagens utformning som syfte att ge 
kommuner nödvändig flexibilitet för att utforma ordningsföreskrifter som tar hänsyn till 
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lokala förhållanden. Detta innebär att lokala ordningsföreskrifter kan avse vitt skilda 
frågor och utformas på olika sätt till exempel som förbud, tillståndsplikt eller 
anmälningsplikt. Kommuner har därmed rätt att själva avgöra vad föreskrifterna ska gälla 
så länge föreskrifterna har som syfte att upprätthålla den allmänna ordningen, är 
tillräckligt tydligt utformade, inte kommer i konflikt med föreskrifter av högre valör, 
gäller ämnen som måste regleras enligt lag eller är allt för långtgående.

Att de lokala ordningsföreskrifterna inte får vara för långtgående innebär att de inte får 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. Med detta menar Högsta förvaltningsdomstolen att föreskrifter inte får 
vara för långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och 
sakligt innehåll. Lokala ordningsföreskrifter måste därför begränsas till de områden där 
störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem.

Vidare menar Högsta förvaltningsdomstolen att det räcker att kommunens syfte med 
föreskrifterna är att komma till rätta med problem eller förebygga störningar i det 
offentliga rummet. Därav behöver kommunen inte bevisa att något har kommit att utgöra 
en störning av viss omfattning för att reglera företeelsen via lokala ordningsföreskrifter.

En avslutande fråga som behandlas i domen är om Vellinge kommun gett föreskrifterna 
en tillräckligt tydlig utformning, så att allmänheten kan förstå deras innebörd och de som 
övervakar efterlevnaden kan avgöra när de följs respektive överträds. I Vellinges 
föreskrifter är det inte angivet hur passiv insamling av pengar ska skiljas från annan 
penninginsamling, så som insamling av pengar i bössor eller liknande som sker till 
förmån för hjälporganisationer. Högsta förvaltningsdomstolen anser dock att det genom 
tillägget "tiggeri" i föreskriften framgår vad som avses. På så sätt menar Högsta 
förvaltningsdomstolen att föreskrifterna är tillräckligt tydligt utformade för att de ska gå 
att tillämpa.

Med utgångspunkt i detta resonemang menar Högsta förvaltningsdomstolen att Vellinge 
kommun har rätt att införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i de lokala 
ordningsföreskrifterna om syftet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas som 
en störning av den allmänna ordningen. Att Vellinge kommun avgränsat förbudet 
geografiskt till fem avgränsade områden där kommunen menar att det uppstått eller kan 
komma att uppstå ordningsproblem menar Högsta förvaltningsdomstolen gör att förbudet 
inte kan ses som onödigt eller för långtgående.

Med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens dom bör det vara juridiskt möjligt att 
införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) inom de sex stycken geografiskt 
begränsade områden i kommunen som motionärerna yrkar. Detta om syftet med 
införandet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas som en störning av den 
allmänna ordningen.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef

Bilagor: 
Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)
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Remittering av inkomna medborgarförslag

20
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Med borgarförslag 
Här skriver du rubriken pa ditt medborgarförslag. 
M i11sltct fd ßf J rwl/clie1,1, 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
För «fl' def ßùl/ fl/ dl- MJßo5t7Mff-?/'c. 
g am tt á li~, (!crJ 111111 t/11 ) 

Glöm inte ace fylla i kontaktuppgifter och ace underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

~HÄRRYDA 
~~KOMMUN 

HÄil.i~.YDA KO?v1?\1Uì'-í 
Kornmurst vrclsen 

2019 -06- l 1 

Diarienr I Diariepianbs'.cö:;i 
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välkomrnen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nägot borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarforslaget ger du ett konkret forslag pâ nägot 
som du vili forändra. Förslaget ska handla om sâdant som 
kommunen ansvarar for till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gäng- och cykelvägar med 
mera. Medborgarforslaget fâr inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt bistând) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

Medborgarforslaget fâr bara behandla en fräga. Ämnen av 
olika slag ska inte tas upp i samma forslag. 

Vern kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkbokforda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarforslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fätt 
kommunal rösträtt. Föreningar, foretag, organisationer eller 
andra sammanslutningar fär däremot inte lämna medborgar 
forslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När forslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig 
handling och diariefors. Förslaget publiceras pâ kommunens 
webbplats, harryda.se, tillsammans med ditt namn, medan 
samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan fìnns med i pro 
tokoll och foredragningslistor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fär en bekräftelse pâ act vi tagit emot ditt medborgar 
forslag. lnlämnade forslag utreds av forvalmingen och sedan 
beslutar kommunfullmäktige om de ska inforas eller inte. 
Handläggningstiden varierar beroende pâ hur komplicerat 
det är. Du fâr ett skriftligt svar pâ diet medborgarforslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarforslag hanteras inte, därfor mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksâ vara under 
tecknat och forsett med namnfortydligande. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till act ditt förslag inte behandlas. 

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

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

Tyvärr kan vi inte ta ernot medborgarförslag via e-post 
eftersom det mäste fìnnas en namnunderskrift pâ pappret. 

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

Läs mer pa harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Telefon E-postadress 

~HÄRRYDA 
~KOMMUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun • Sektorn for administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Med borgarförslag 
Här skriver du rubrlken pa ditt medborgarförslag. 

VTkJy Cf Pf i1CC d au 5""-0 

Hjir motivprar du varför kommunen ska geno'!Jföra ditt förslag. Skriy tydligt! 
rtr e ft hrJ ls(J~t1/~1J1(11'~ ~é/111hJ/¡e,,, I-/ állcr C5,S' /;r:;/'/"t!( 
frrJ11 es. CICb1t11H1Ji1) 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

~HÄRRYDA 
~KOMMUN 

HÄJ"lRYDA KO Mìv1üN 
Kornmunstyrelsen 

2019 -06- l 1 

Diarienr I Diarieplar.b~teckn 
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Välkornrnen att lämna ett 
medborgarförslag 
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 pâ nägot 
som du vili förändra. Förslaget ska handla om sädanc som 
kommunen ansvarar for till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gäng- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget fär inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt bìstând) och ince heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

Medborgarförslaget fär bara behandla en fräga. Ämnen av 
olika slag ska ince tas upp i samma förslag. 

Vern kan lämna medborgarförslag? 
Alla som ar folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fätt 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 
andra sammanslutningar fär 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 pâ kommunens 
webbplats, harryda.se, tillsammans med ditt namn, medan 
samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan fìnns med i pro 
tokoll och föredragningslistor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fär en bekräftelse pâ 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 pâ hur komplicerat 
det är. Du fär ett skriftligt svar pâ 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 Râda torg 
i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 
eftersom det mäste fìnnas en namnunderskrift pâ 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'¿;; de1" /v-,¡-J- ltt1f1r:Jlt ~ 1/í r; 
Efternamn* 5 ;J df f/ /(/ If J 
Gatuadress" (C/;u 11.r¡J'/ drJt ¿ l/ 
Postnummer'·t/>C::;{ . . Postadress" MgJJ/tY(#F 
Telefon E-postadress 

~HÄRRYDA 
~KOMMUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun• Sektorn for administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförsla 
HÄRRYDA K01\.{1\'iûN 

Kornmunstyrclscn 

2019 -08- O 7 

Här skriver du rubriken pä ditt medborgarförslag. 

... 1 n6fullff() (/,\'\ v~onwü/~ .. I .. DjfedalJ.hYndf4sigird . 
Diarienr Diarie¡.;ianb teckn 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 
. .Vid. P./~.@.l.S: hu11d.r~+gärd. &.akno.r ri. e.n v~'1k!lká.à.~ . 
.. d~'c .. ß10h katl f/¡ll4 .. J2d .. vo,J,íuJs.k?RÏ.4r .. #. .. hun.dtJ.rr.i.0.-.~ . 
.......................................................................................................................................................................... ('v1 (} f!v . , 1 • , ... L1 • c1 e, ........ a. rcif. .. 5.kíl,PJ .... UEd.ep.e.t v.wv~e.rt. .. .l.dotJ.¡. .. /)112,Y.! œ± ... ~r..s.t.11.'t.tQ/1.. . 
. .. _cf.el; rék.~ -1~°. .. ~ma. 6..0flJ/)?Çif~_qr m.tl.d ft~ 60.od.4.r. . 
.. . . i .filjJJJd~ . 
········································································································································· . 

.. . .I .. mä/.Jg?!( h. kl.Œi rru1[ìo.rda r.. {exfJIJIJ)e.lw.. J/ ()Íf,-hat)e/.l /. M.t?.t,iVWM!íJ) . 

.... s.i hCtC ~ 6.<l✓- .. mCtJ1. k!Vl ly.//4 .. .¡~{ .. s.i<1 va.lllf.!£AAL . 

..... t/J.~ h.~e. vel.4-&. .. .se ... en ... 1í):12.~ ... 'Jífs.a)/1r9 h!ir ... /.MóldyçJte_ .. 

JVfeJ,J'o~f);~)k~~ ~;;;J?(j ~~i 4/2 ;.;~kj:k;;: : 
.. l1.J.Fs .. /a/4ti/er. .1. er. á.reó'y¡çJF.kt.ioJ <a d.el..i:.ç;,n. .. 6.r../J9J(lé: . 
SCt í. ? 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
.Ve✓.+ .. sw..J.t~ ~o~.ètb.<0 o..m ma,n .. .s19.p.p. £?«a rned.sr!__~.' . 

A I li ~ /J': i - I - . . ~, .... • /_ - b . .. v~.®. .. i S..??.'-A~ .. ::t~ nJ .. ,~t)d.04\.~œ. Som . ..1r1fe r1Dr. I .. ~ . ..__ ¡· d . . . ,., ·--o -. º . __L- 
... ... . û.~l.~ef. .... ktiw:J .. de✓.f.//N.lß.,{JLIJ- .... vtA/Jl2 ... @0.?!J .... /YWJ.Jßa. .. ~ .... 
. c.S!f .... f;¡ /( .. ltMrrlra~ d0n.1 .... v.il.4et: ... ✓.1dr.:.hhdr.&.c. .. 5.f ó/Jt.M~ .... 6..e:Jd... 

::Jï.~:::cfr::~dülì/'lf~i&::ir::::ta.reb;;ki~•:::1'/l~kief :i:AJ~;t 
(t0 vi h°c';t velQ,t ~ !her q4tùú,d Lrap~r Xh.. 
... f ~ .. :6.M.fº'J..w a#. .. ~tf:ct, .. ~ hwrtdt¥. ()tÍl .hù ?((plrè. , .. 
.. £n h.v.111d«Jtf(JJrd 5.k0. v.0rg eYJ .. 5¡;v.ttl:An mi;ksp1ª.t.s/ . 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofutlständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nágot borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgañórslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pá nágot 
som du vili förändra. Förslaget ska handla om sádant som 
kommunen ansvarar för titi exempel skoía, äldreomsorg. 
kultur- och fritidsverksamhet, gáng- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget fàr inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt bistánd) och inte heller ha ett odemokratískt eller 
rasistiskt inneháJL 

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

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

Ditt medborgarfürslag blir en offentlig handling 
När förslaget komrner in till kommunen blir det en offentlig 
handling och díarieförs. Förslaget publiceras pâ kommunens 
webbplats, harryda.se. tillsamman:s med ditt namn, medan 
samtliga kontaktuppgífter du lämnat nedan finns med i pro 
tokoll och föredragningstastor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fàr en bekräftelse pá att vi tagit emot ditt medborgar 
förslag. lnlämnade förslag utreds av förvaltníngen och sedan 
beslutar kommunfullmäktíge om de ska ínföras eller ínte. 
Handläggníngstiden varierar beroende pá hur komplícerat 
det är. Du fàr ett skrifdigt svar pá ditt medborgarförslag. 

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

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

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

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag vía e-post 
eftersom det mäste finnas en namnunderskrift pâ pappret. 

För mer information 
Kontakta handläggare Emelíe lva.rson, 031-724 61 58 
emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pâ harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Fömamrt' [.~ . 

Efternamn* E~v-~.\~~~9.Y.\. . 
Gatuadress" ~-:b.0.0.~.V.ª8~·- .. .l..9 ·-r~· ..................................................•.......................................... 

Postnummer* 4-.3.). .. b.t..... Postadress* f!Jq / f1 f '1,(.~ . 
_ ,,,J1 1C1L L . 

Telefon 03.CC Y1'UJ\2.. E-postadress ew.~.e.- <.:Y. .. n.0.-Y.íbaL.1 se. . 

==~~~= : 
Namnförtydligande* £.M.\;?.~.l.E J?.P.VA:R~S~N . 

~HÄRRYDA 
-KOMMUN 

*Obligatorisk 
uppgift 
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Installera en vattenfontän/källa i Djupedals Hundrastgärd 
29 människor har skrivit pâ denna petition. 

#Namn City E-postadress 

l. Jesper Mölnlycke lillpeppe _93@hotmail.com 
Vingren 

2. Isabella Mölnlycke niklassonisabella@live.se 
Niklasson 

3. Yael Walter Mölnlycke yaelwalter l@gmail.com 

Email 
nfi ed 

Telefonnummer Comment 
ÇO 11'111 

Ja 

Datum 

2019-07-26 

Ja 2019-07-26 

Ja 

4. Anna Mölnlycke annans _ coolast@.hotmail.se Ja 
Ahlberg 

S. Fredrik Mölnlycke makrillmoln@gmail.com Ja 
Bergström 

6. Linda-Marie Mölnlycke lindamariebernhardtz@gmail.com Ja 
Bernhardtz 

7. Mona Mölnlycke mona.martinsson@telia.com Ja 
Martinsson 
Bergström 

8. Susanne Mölnlycke susannehrvall@gmail.com Ja 
Öhrvall 

9. Josefin Göteborg josefing84@hotmail.com Ja 
Winbladh 

10. Samuel Mölnlycke simm.isnabb@hotmail.com Ja 
Varkki 

11. Warkki Mölnlycke ylvawarkki@gmail.com Ja 
Ylva 

12. Emelie Mölnlycke emelie _ l@hotmail.se Ja 
Edvardsson 

13. Johanna Mölnlycke johannavingren@.hotmail.com Ja 
Vingren 

14. Kristina Mölnlvcke kristina67svensson@gmail.com Ja 
Svensson 

https://www.skrivunder com/signatures print.php?petition id=235808# = 

Jag har hund och 2019-07-26 
brukar vara i 
rastgärden pä 
djupedal. 

2019-07-26 

2019-07-26 

Det skulle 2019-07-26 
underlätta mycket 
om jag i te behövde 
bära med mig vatten 
varje gäng vi gär till 
rastgärden samt att 
vi skulle kunna göra 
spontana besök där 
när vi ändâ är ute. 
Det gör jag inte nu 
för hundarna 
behöver vatten när 
de lekt och sprungit 
där, 
Självklart är <let 2019-07-27 
viktigt med tillgäng 
till vatten i en 
hundrastgärd. 

2019-07-27 

2019-07-27 

0763059838 2019-07-27 

2019-07-27 

2019-07-27 

2019-07-28 

Jag ser <let kreativa i 2019-07-28 
att ha en social 
mötesplats med 
tillgäng till vatten 
för bäde hundar och 

2019-08-03 12·34 
Sida 1 av 2 
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1 S. Birgitta Pixbo 
Jakobsen 

16. Jane Miletic Mölnlycke 

17. Emma 
Strömberg 

18. Hanna Eden Mölnlycke 

19. Matilda Mölnlycke 

Mölnlycke 

Iversen 

20. Anna-Karin Mölnlycke 
Sundin 

21. Bettina 
Ulonska 

22. Monica Mölnlycke 
Leandersson 

Mölnlycke 

23. Anja 
Östling 

24. Nader 
Geramyari 

25. Victoria 
Johansson 

26. Monica 
Johnsson 

Mölnlycke 

Mölnlycke 

MÖLNL YCKE victoriajohansson _@hotmail.com Ja 

Landvetter 

27. Niklas Mölnlycke 
Sundin 

28.Lena Mölnlycke 
Kahlman 

29. Gunilla Härryda 
Eriksson 

biggan. v@gmail.com Ja 

jane.miletic@hotmail.com Ja 
eemmastromberg@gmail.com Ja 

hannaedeneden@gmail.com Ja 
mati1da4456@gmail.com Ja 

anna-karin@hns.se Ja 

bettina.ulonska@gmail.com Ja 

moisio.monica@gmail.com Ja 

an j aostling@hotmail.com Ja 

nader.geramyari@gmail.com Ja 

zoljoh@gmail.com 

niklas@hns.se 

lena.kahlS I@gmail.com 

gunillaeriksson l 6@gmail.com 

https://www.skrivunder.com/signatures print.php?petition id=235808# = 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

människor. Ä ven 
scateparken behöver 
detta som jag ser pâ 
saken. 
F ritidsaktiviteter 
hâller människor 
kreativt verksamma 
och är därmed god 
samhällsekonomi. 
Ungdomar behöver 
stöd i att utöva det 
de är intresserade 
utav och när 
scatepark och 
hundhägn möts vid 
"Vattenhâlet" 
främjas en god 
samhällsgemenskap. 
Tack für ordet K 
Svensson 

2019-07-28 

2019-07-28 

2019-07-29 

2019-07-29 
07084)5) )8 2019-07-30 

2019-07-3] 

2019-07-31 

2019-07-31 

2019-07-31 

2019-07-31 

2019-07-3 I 

07223555)3 Hundama busar 2019-07-3 l 
mycket o behöver 
vatten 

Hâller tummarna for 2019-08-01 
att vär kommun vili 
hjälpa och värna om 
vära fyrbenta 
vänner hälsa. 

2019-08-02 

2019-08-02 

2019-08-03 12:3t. 
Sida 2 av 2 
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Motion om hälsorisker med SG 

HÄRRYDA KOMÀJUI·-J 
Kommunstyrelsen 

2019 -06- 1 7 
Diariênr ¡ Diarieplanbeteckn 

235 forskare, vetenskapsmän och läkare trän 36 länder skickade hösten 2017 en 

gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium (avbrott) för 

utbyggnaden av SG. De vamar i skrivelsen för "potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser" i 

form av bland annat neurologiska effekter, infertillitet och cancer pga den ökande mängd 

strâlning som SG innebär. De pekar ocksâ pâ att det saknas forskning som visar att 

utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Vetenskapliga undersökningar 

har sedan mänga är och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa 

när trádlösa produkter testas ordentligt. Mikrovágssträlning fràn redan i dag befintlig 

trädlös teknik medför allvarliga hälsorisker och kan väsentligen bidragit till den nu 

konstaterade kraftigt ökande psykiska ohälsan samt ökad cancerförekomst i den svenska 

befolkningen. När nu strâlningen frän redan befintliga master är en stor hälsorisk för 

människor- hur päverkar den dä inte djurriket? Den stora minskningen av insekter 

befaras delvis bero pä mobilsträlning och med SG, sä kommer den skadliga strälningen att 

öka ytterliggare. 

Med denna motion föreslâs att: 

- Härryda kommun där man kan - stoppar utbyggnaden av SG i kommunen tills man är 
säker pä att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara. 

- Härryda kommun gör riskanalyser med trádlös kommunikation i sin verksamhet. 

16..~............... ···············-········· 
Bengt Andersson Vänsterpartiet Härryda 
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HÄRRYDA KOM.i'\1ùì..J 
Komrnunstyrelsen 

2019 -09- O 2 
Diarienr I Diaritp!anbetec~.'1 

i 

En interpellation om arrendeavtal, en central föreningsfräga. 

Jag skulle vilja ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordforande. Om 
arrendesavtalsfrägan. 

Vi har i flera olika sammanhang fâtt till ass att det finns foreningar i var kommun som 
inte kan utveckla sin verksamhet pa det sätt som de vili da de sitter pa väldigt korta 
arrendeavtal med kommunen. 

Hur vili kommunstyrelsens ordforande agera for att tillse att det blir möjligt for 
foreningar att fa längre arrendeavtalstid? 

Ulla-Karin Johansson 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kornmunsryrelsen 

2019 -09- O 4 
Diarienr 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun, torsdagen den 19 september 2019 

I Dianeplanbeteckn 

Högadalsskola n 
Fragan ställs till Per Vorberg (M) 

Undertecknade önskar svar pa nedanstâende spörsmâl enligt följande motivering. 

Alliansen och sportpartiet har i kommunstyrelsen beslutat att ta fram en avsiktsförklaring att lata 

Engelska skolan och Skanska att etablera en Fl till F9 skola pa Högadalsskolans tomt. Konsekvensen 

av denna etablering blir att Högadalsskolan läggs ned när Engelska skolan är etablerad och att man 

in nan dess far en byggarbetsplats vid skolans skolgârd under hela byggtiden. 

Vid KS mötet fick vi inget underlag som visade pa byggnadens status och varför Högdalaskolan ska 

läggas ned. I kontakt med ansvariga för kommunens skolbyggnader sa fin ns det endast en enkel 

status inventering genomför men ingen kvalificerad besiktning. 

I kommunen är vi i behov av skolor, och att da riva en fungerande skola är helt besynnerligt och även 

en mycket stor kapitalförstöring. 

Vi vara kontakter med föräldrarna sa finns en mycket stor oro och förundran att ett sa stort besi ut att 

lägga ned en skola inte har kommunicerats med föräldrar och personal in nan beslutet. 

Det verkar vara ett beslut av i all hast och beslutet verkar inte vara förankrad i konkreta fakta 

avseende skolans status. Beslutet är ett ideologiskt ställningstagande mer än ett beslut som gagnar 

vara innevánare. Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig kraftig mot denna 

odemokratiska process där förslag läggs fram vid nästan sittande bord utan nägra som heist 

underlag. Beslutet togs i Kommunstyrelsen och i kommunallagen kap 5 paragraf 1 är det tydligt att 

beslut som har stor principiell betydelse skai I tas i kommunfullmäktige 

Vi ställer följande fragor till kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg: 

• Varför skai I en väl fungerande skola ersättas med en privat skola 

• Vad blir den ekonomiska konsekvensen för kommunen när skolpengen flyttas frán kommunen till 
privat verksamhet 

• Hur skai I man garantera att eleverna vid Högadalskolan far friheten att fortsättningsvis välja en 
kommunal skola i närheten 

• Hur stor är kapitalförstöringen att lägga ned Högadalsskolan och vad kommer rivningskostnaden 
att bli? Finns det nágon ekonomisk riskanalys? 

• Underbyggtiden sa komm erdet vara en byggarbetsplats och transporter till byggarbetsplatsen. 

Hur säkerställer man skolbarnens och personalens säkerhet under byggtiden 

• Hur ska li man säkerställa att skolbarnen far tillgáng till en bra skolgârd under byggtiden 

:f¿.,({Mf t) JA~ 
Roland Jonss6f· 

Miljöpartiet i Härryda 
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HÄRRYDA K0~.1J\1UI>J 
Korntnunstyrelsen 

2019 -09- O 5 

Interpellation till välfärdsnämndens ordförande 

Alliansen och Sportpartiets önskan om att fâ Engelskaskolan till Härryda. 

Alliansen ach sportpartiet har beslutat att ta fram en avsiktsforklaring for att etablera 
Engelska skolan pa Högadals tarnten. I avsiktsforklaringen ingâr att lägga ner en väl 
fungerande skola Högadalsskolan) sälja marken till skolkonsernen Internationella 
engelska skolan (JES) ach Skanska. 
JES delar till sina aktieägare ut i runda slängar SO miljoner om âret. Pengar som kunde 
används till verksamhet. 

För att kunna na denna vinst har man for närvarande strax över 21 000 elever. 
Det betyder att snitteleven bidrar med nästan 2400 kronor i vinst till aktieägarna. 

Högadalskolan är foreslagen att bli en F-9 skola med tvâ paralleller. Lat ass for enkelhets 
skull räkna med att det da är 25 elever i varje klass. Da skulle det ge 500 elever á 2400 
kronor per ar vilket ger en ytterliggare vinstutbetalning av vara kommunala 
skattemedel pa ungefär 1,2 miljoner kronor. Om vi nu räknar med att alla elever 
kommer frân varan kommun. 

Om vinstnìvân kan man läsa mer i <lessa länkar: 
https: //skolvarlden.se /artiklar /friskolorna-tjanar-miljarder-lararna-forlorar-milj oner 
https://www.svd.se/fridolin-om-engelska-skolans-vinst-provocerande 

Vi har samtalat med manga oroliga foräldrar som ännu inte fâtt svar av den politiska 
ledningen pa hur det kommer att bli med plats for deras barn. Är elever garanetrade 
plats i engelska skolan eller skall de heredas plats i andra skalar i komunen. Vart skall i 
sä fall <lessa skalar byggas? Vi har redan ont om plats som det är! 

Vi kan med oro ocksâ konstaera att man släpper in en skola som är ledande när det 
handlar om att ge elever glädjebetyg. Alltsâ betyg som inte stämmer med de krav som 
skolverket har satt. När man sätter glädjebetyg sä underlättar det att komma in pa 
gymnasiet. Manga foräldrar väljer skalar som sätter for höga betyg for att det vili ge sina 
barn bästa möjligheten att komma in pa ett visst gymnasium. Visst leder glädjebetygen 
till att eleverna kommer in. Tyvärr sä komm er de inte att lyckas genomfora sina studier 
ach de kommer att leda till att de inte kommer ut med lika goda kunskaper som de 
borde göra. Detta leder i sin tur att de inte tar sig in pa det gymnasium som de önskar. 
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Vill man läsa mer om detta sä kan man läsa nedan länkar: 

https: / /lararnastidning.se / engelska-skolan-och-kunskapsskolan-leder 
gladj e bet:ygsligan /?fbclid = I w AR2 L4XxSd4 RON dgl 2 L W2 N c 
THIAbFKSwlgjyCYlB bSLqbye6AY6ieqYRtl 

https: //skolvarlden.se /arti klar /professorn-gladjebet:yg-vanligast-pa-friskolor 

https:f/www.dagensarena.se/innehall/friskolor-hogre-bet:yg-samre-prestation/ 

De fragor som jag da vill ställa till välfärdsnämndens ordförande är: 

1. Kan välfärdsnämndes ordförande garantera harnen som finns pa Högadalsskolan 
plats pa Engelskaskolan? 

2. Kan välfärdsnämndens ordförande lova att det finns plats i vara kommunala 
skolor för de elever som vill lämna Högadalsskolan när den blir privat? 

3. Kan välfärdsnämndens ordförande garantera att det inte blir en ökad brist pa 
skolplatser i kommunen när en av vara skolor privatiseras och far ett 
upptagningsomräde som sträcker sig utanför kommungränsen? 

4. Valde man en skola med sä hög vinstudelning som möjligt när man valde att 
direkttilldela verksamheten? 

S. Valde man en skola som sätter glädejebetyg bara för att man skall fa högre 
snittbetyg i kommunen? Om inte, varför val de ni Engelska Skolan? 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 
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Statistiska uppgifter per 2019-04-30

Omvärldsanalys
Arbetslösa 16-64 år Kommunen    Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent   201904   201904   201904   201804   201804   201804

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 339 1,8 26565 3,1 173770 3,5 357 1,9 27569 3,3 180048 3,6
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 587 3,1 50749 5,9 337350 6,8 573 3 52122 6,2 350246 7

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 31 1,7 2792 3 16467 3,1 44 2,4 3062 3,3 19047 3,5
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 61 3,4 6089 6,5 41496 7,8 74 4 6619 7,1 46748 8,7
Därav långtidsarbetslösa 3 490 3693 3 466 3465

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 0,2 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har  minskat 
jämfört med samma period förra året. Det är 0,6 procentenheter färre arbetslösa i kommunen, 0,6 respektive
0,9 procentenheter i länet och riket.
Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +2,1 April 2019 jämfört med april 2018
Producentpriser (%) +4,9 April 2019 jämfört med april 2018
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +3,9 April 2019 jämfört med april 2018
Industrins produktionsvolym (%) +4,2 April 2019 jämfört med april 2018
Industrins orderingång (%) +0,1 April 2019 jämfört med april 2018

Kommentar: Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 2,1 respektive 4,9

procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 3,9 respektive
4,2 procent jämfört med samma period året innan. Industrins orderingång ökade med 0,1 procent under april 2019
jämfört med april 2018.
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Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2019-06-12 Zeljko Skakic
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