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

 

2. Allmänhetens frågestund (kl 18.00-18.30)  

3. Information om delårsbokslut och bokslutsprognos Helena Hatheyer, 
redovisningschef 

4. Information från revisorerna Ingegerd Helén, 
ordförande 

5. Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt 
helårsprognos för 2019
2019KS602

 

6. Fastställande av taxa och avgift, förskola, pedagogisk omsorg, 
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8. Antagande av riktlinjer för kommunens produktionsskog
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11. Antagande av riktlinjer för kommunens fiskerätter
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augusti samt helårsprognos för 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 279      Dnr 2019KS602

Delårsrapport - delårsbokslut inklusive helårsprognos 2019 

 
Helena Hatheyer, redovisningschef, informerar om delårsbokslut per augusti och 
helårsprognos 2019.

Kommunallagen anger att kommuner skall upprätta minst ett delårsbokslut under löpande 
redovisningsår. Härryda kommun upprättar delårsbokslut per den 31 augusti. I samband med 
delårsbokslutet upprättas även prognos för helåret.

Delårsbokslutet redovisar ett positivt resultat på 78 mkr, vilket är i linje med vad som kan 
förväntas utifrån prognosen för året. Det ekonomiska resultatet för Härryda kommun är 
prognostiserat till 33,1 miljoner. En marginell avvikelse på plus 0,3 mkr redovisas. Resultatet 
motsvarar 1,5 procent av verksamhetens nettokostnader, som är 2,2 miljarder kronor. Efter 
balanskravsutredning uppgår resultatet till 10 mkr och balanskravet uppnås därmed. Den 
ekonomiska utvecklingen för 2019 är svag men något starkare än föregående års resultat. I 
prognosen ingår inte slutredovisningar från exploateringsverksamheten, utan dessa redovisas i 
samband med årsbokslut. Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 320 miljoner kronor, 
vilket är inom kommunfullmäktiges godkända maxnivå på 400 mkr.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och ett av två mål förväntas uppnås. Resultatmålet om 2,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader uppnås den senaste fyraårsperioden, medan soliditetsmålet inte 
väntas nås. Soliditeten beräknas ligga kvar oförändrat på 29 procent.  Av de fyra 
verksamhetsmålen förväntas ett uppnås och tre delvis. Den sammanfattande bedömningen av 
måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning är att den uppfylls delvis.

Kommunen följer antagen finanspolicy.

Den verksamhets som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens 
bokslut och koncernredovisning ingår i delårsbokslutet.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 2 oktober 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige lägger helårsprognos för år 2019 till handlingarna.
 

----------------------
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Helena Hatheyer

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-02 2019KS602  042

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2019 

Sammanfattning
Kommunallagen anger att kommuner skall upprätta minst ett delårsbokslut under löpande 
redovisningsår. Härryda kommun upprättar delårsbokslut per den 31 augusti. I samband 
med delårsbokslutet upprättas även prognos för helåret. 

Delårsbokslutet redovisar ett positivt resultat på 78 mkr, vilket är i linje med vad som kan 
förväntas utifrån prognosen för året. 

Det ekonomiska resultatet för Härryda kommun är prognostiserat till 33,1 miljoner. En 
marginell avvikelse på plus 0,3 mkr redovisas. Resultatet motsvarar 1,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader, som är 2,2 miljarder kronor. Efter balanskravsutredning 
uppgår resultatet till 10 mkr och balanskravet uppnås därmed. Den ekonomiska 
utvecklingen för 2019 är svag men något starkare än föregående års resultat. I prognosen 
ingår inte slutredovisningar från exploateringsverksamheten, utan dessa redovisas i 
samband med årsbokslut.

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 320 miljoner kronor, vilket är inom 
kommunfullmäktiges godkända maxnivå på 400 mkr.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och ett av två mål förväntas uppnås. Resultatmålet om 2,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader uppnås den senaste fyraårsperioden, medan soliditetsmålet 
inte väntas nås. Soliditeten beräknas ligga kvar oförändrat på 29 procent.  Av de fyra 
verksamhetsmålen förväntas ett uppnås och tre delvis. Den sammanfattande 
bedömningen av måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning är att den uppfylls delvis. 

Inom sektorn samhällsbyggnad förekommer tre investeringsprojekt och inom sektor för 
teknik och förvaltningsstöd förekommer två investeringsprojekt som beräknas överskrida 
budgeten med mer än tio procent och som förvaltningen inte bedömer är nödvändigt att 
presentera i särskilda ärenden. 

Följande projekt avses inom samhällsbyggnad: Nytt GIS-system, budget 500 tkr, utfall 
600 tkr. VA byte av debiteringsmätare, budget 200 tkr, utfall 600 tkr. Avfall inköp av 
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kärl, budget 20 tkr, utfall 230 tkr. 

Följande projekt avses inom teknik och försörjningsstöd: Fagerhultsskolan nybyggnad, 
budget 1 940 tkr, utfall 4 000 tkr. Total budget 177 000 tkr, tidigarelagd. Näckrosvägens 
stödboende, budget 0, utfall 140 tkr. Total budget 13 860 tkr.

Kommunen följer antagen finanspolicy.

Den verksamhets som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens 
bokslut och koncernredovisning ingår i delårsbokslutet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2019.

Kommunfullmäktige lägger helårsprognos för år 2019 till handlingarna.

Peter Lönn 
Kommundirektör Bo Ekström 

Ekonomichef

Bilaga:
Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2019
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Delårsrapport
Delårsbokslut per augusti 2019-08-31 
Prognos 2019-12-31
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Kommundirektören om delår 2019 
Detta år, det första i en ny mandatperiod, har präglats av den nya politiska organisationen och arbetet 
med att förändra sättet att styra samt budgetera kommunens verksamheter. 

Kvalitén i verksamheterna är över lag god eller mycket god, även om det finns utmaningar och 
förbättringsbehov på en del håll. 

Det ekonomiska läget är under kontroll med ett redovisat överskott per 31 augusti 2019 samt en 
resultatprognos i nivå med den beslutade budgeten. Inom ramen för det kommuntotala resultatet finns 
dock underskott inom de två stora sektorerna Utbildning Kultur och Fritid samt Socialtjänst. Åtgärder 
har vidtagits och kommer att vidtas för att nå en långsiktig ekonomisk balans. Det pågående arbetet 
med budget 2020 för Kommunstyrelsen respektive Välfärdsnämnden innebär att ytterligare åtgärder 
behöver genomföras för att nå de av Kommunfullmäktige beslutade ekonomiska målen. 

Investeringarna tar fart under 2019 med byggnation av det nya vattenverket samt överföringsledningar 
som det i största projektet. En total investering på 547 mkr under de kommande åren. 
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Sammanfattning 
 
Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för delårsbokslut per den 31 
augusti samt prognos för året.  
 
Delårsbokslut per den 31 augusti 
Utfallet per den 31 augusti är 78 mkr, vilket är 57 bättre än budgeterat. Det är starkare resultat än 
delåret 2018 som redovisade plus 49 mkr. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 94 mkr vilket är 308 
mkr lägre än en rak periodiserad budget samt 48 mkr lägre jämfört med föregående år samma period.  
 
Prognos 2019 
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder 
och ett av två mål förväntas uppnås. Resultatmålet om 2,5 % av verksamhetens nettokostnader uppnås 
under den senaste fyraårsperioden, medan soliditetsmålet inte väntas nås. Soliditeten beräknas ligga 
kvar oförändrat på 29 procent.  Av de fyra verksamhetsmålen förväntas ett uppnås och tre delvis. Den 
sammanfattande bedömningen av måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning är att den uppfylls 
delvis. Uppföljning görs i bokslutet. Politiska inriktningar och prioriterade uppdrag redovisas i 
verksamhetsberättelsen. 

Prognosen för året är 33 mkr vilket är i linje med budget och med föregående års resultat. Resultatet är 
9 mkr bättre än prognosen som gjordes i juni. Den ekonomiska utvecklingen 2019 är svag men något 
starkare jämfört med föregående år. I prognosen ingår inte slutredovisningar från exploaterings-
verksamheten, utan dessa redovisas i samband med årsbokslut. Efter balanskravsutredning uppgår 
resultatet till 10 mkr och balanskravet uppnås. Sektorernas underskott prognostiseras till 40 mkr varav 
välfärdsnämndens andel är 38 mkr. Finansförvaltningens överskott prognostiseras 41,5 mkr och den 
politiska verksamheten till -1,5. Av finansverksamhetens överskott beror drygt hälften på att årets 
anslag för lönerevision inte ianspråktagits fullt ut. Även pensionskostnader och skatteintäkter väntas 
ge överskott.  

Alla sektorer visar underskott. Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett underskott om 
15 mkr och det beror till största delen på fler barn än budgeterat inom för- och grundskoleverksam-
heterna. Trots att förskolan har fler barn än budgeterat är antalet barn per avdelning lägre till följd av 
överskott av lokaler. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett underskott om 23 mkr vilket främst 
beror på placeringar av barn, unga och vuxna, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd 
samt köpta platser inom funktionsstöd. Nämnderna arbetar med åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans. I prognosen för 2019 ingår vidtagna åtgärder. 

Årets investeringsbudget uppgår till 603 mkr, varav 301 mkr har ombudgeterats från 2018. 
Investeringarna bedöms landa på 320 mkr, vilket är inom kommunfullmäktiges godkända maxnivå på 
400 mkr. Det är 284 mkr lägre än budget och 105 mkr högre än 2018.  Orsaken till att inte 
investeringsnivån uppnås är främst diverse tidsförskjutningar av projekt. Upplåningen beräknas 
oförändrad uppgå till 700 mkr vid årets slut.  Under året pågår 22 stycken exploateringsprojekt, varav 
det är troligt att två slutredovisas 2019.  

Kommunen följer antagen finanspolicy. 
 
Antalet tillsvidareanställda uppgår till 2 880 personer i kommunen vilket är en minskning med sju 
personer. Andelen kvinnor är oförändrad till 82 procent. Kommunen arbetar med att få ner 
sjukfrånvaron som ligger på 7,9 procent. 
 
Sammanställd redovisning 
I samband med delårsbokslutet upprättas även en sammanställd redovisning. I koncernredovisningen 
ingår förutom kommunen, Härryda Energi AB, Förbo AB och Landvetter Södra Utveckling AB. 
Resultatet per delår uppgick till 109 mkr och prognosen för året på 62 mkr. Kommunens andel av 
omsättningen är 90 procent. 
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Fem år i sammandrag 

   

Här redovisas kommunens  ekonomiska ställning,  över en femårsperiod mått 
från resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning. 

Mkr, där inget annat anges Prognos 2019 2018 2017 2016 2015
KOMMUNEN

Folkmängd 38 234 37 802 37 412 37 108 36 651
Antal tillsvidareanställda 2 900 2 899 2 828 2 748 2 705
Öppen arbetslöshet 1,9% 1,7% 1,7% 1,8% 1,9%
Inkl personer i program med aktivitetsstöd 3,1% 2,7% 2,5% 2,9% 3,1%
Skattesats till kommun (%) 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62
Skatteintäkter, utjämning mm 2 208,1 2 104,0 2 056,0 1 950,0 1 850,3

MÅTT FRÅN RESULTATRÄKNINGEN
Årets resultat 33,1 31,0 93,5 118,1 111,2

Verksamhetens nettokostnader -2 149,0 -2 053,9 -1 941,8 -1 818,9 -1 718,8

  varav avskrivningar -129,0 -128,8 -118,6 -111,0 -104,7

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 99% 99% 95% 94% 94%
  Nettokost inkl finansnetto/skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning

MÅTT FRÅN KASSAFLÖDESANALYSEN
Självfinansieringsgrad  Resultat efter 51% 74% 71% 69% 75%
  finansnetto exkl avskrivn/nettoinvesteringar

MÅTT FRÅN BALANSRÄKNINGEN
Kassalikviditet  (Likvida medel + 56% 66% 49% 45% 32%
kortfristiga fordringar)/kortfristiga skulder

Balanslikviditet  Omsättningstill- 33% 38% 26% 24% 19%
gångar/(kortfristiga skulder + avsättningar)

Totala tillgångar 3 150,0 3 020,4 2 844,1 2 630,7 2 376,2

Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)
inkl pensionsförpliktelser före 1998 29% 29% 29% 28% 26%
exkl pensionsförpliktelser före 1998 47% 48% 51% 52% 54%

Total skuldsättningsgrad 71% 71% 71% 72% 74%
(Totala skulder + avsättn)/totala tillgångar

Tillgångar per invånare, kr 82 387 79 902 76 022 70 892 64 833

Skulder per invånare

inkl pensionsförpliktelser före 1998 58 895 57 015 53 726 50 935 47 846

exkl pensionsförpliktelser före 1998 43 905 41 262 37 432 34 106 30 098

Eget kapital per invånare, kr 23 493 22 887 22 296 19 959 16 987

Borgensåtagande per invånare, kr 7 195 7 227 7 367 5 295 4 842

Page 16 of 428



 

DELÅRSRAPPORT 2019 HÄRRYDA KOMMUN 
 5  

Styrmodell  
 

 
Under år 2017-2018 har, en av kommunfullmäktige tillsatt, demokratiberedning arbetat med att ta 
fram förslag till ny styrmodell för kommunen. Ovanstående bild redovisar översiktligt den modell som 
fastslagits av kommunfullmäktige efter demokratiberedningens förslag. 

I arbetet med budget/plan 2019-23 har den tidigare modellen börjat fasas ut och den nya fasas in. År 
2019 får ses som ett övergångsår där delar av båda modellerna ligger till grund för planering och 
uppföljning. 

Arbetet med att ta fram kommunens vision och förhållningssätt inleddes under hösten 2018 och 
beräknas kunna fastställas i anslutning till 2019 års beslut om budget/plan 2020-2022. 

Ekonomistyrningen framgår av gemensamma och sektorsspecifika ekonomiska sammanställningar. 

Inriktningar och uppdrag i enlighet med majoritetens budgetdokument följs upp i 
verksamhetsberättelserna på en kommunövergripande nivå avseende förvaltningsgemensamma 
uppdrag och inriktningar samt under respektive sektor. 

Respektive verksamhet har beskrivit sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning och 
kvalitetssäkring skall göras, samt kvalitetsfaktorer och indikatorer sker i dokumentet "Sektorsplan" 
som skall redovisas för kommundirektören i januari. 

Samtliga delar kommer att följas upp i samband med ordinarie uppföljningar under 2019. 

  

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

 
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning, uppnås delvis
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämna miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. I kommunallagen anges att 
det för ekonomi och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och fyra 
verksamhetsmål.  

Page 17 of 428



 

DELÅRSRAPPORT 2019 HÄRRYDA KOMMUN 
 6  

Sammantaget bedöms Härryda kommun delvis uppfylla målen för god ekonomisk hushållning. 
Av de två finansiella målen uppfylls ett mål och av verksamhetsmålen uppfylls ett och tre delvis.

Bedömning av finansiella mål, uppnås delvis

De finansiella målen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktiges finansiella 
mål syftar till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på 
sikt. Kostnaden för fullfondsmodellen är i delåret 12,4 mkr lägre än blandmodellen och i bokslutet 
prognostiseras kostnaden bli 22,3 mkr lägre 

   Indikator/mått Prognos 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Soliditeten ökar med en procentenhet 
per år  Förändring av soliditet 0 0 1 2 

Resultatet är 2,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader  

Resultatets andel av verksamhetens 
nettokostnader 1,5 1,5 4,8 6,5 

Det finansiella målet "soliditeten ökar med en procentenhet per år" beräknas inte uppnås varken under 
2019 eller för fyraårsperioden. Soliditeten beräknas ligga kvar på 2018 års nivå, 29 procent, under 
2019. En hög investeringsvolym i kombination med svagt resultat gör att soliditeten inte ökar. 

Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till 1,5 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är 
lägre än målsättningen 2,5 procent. Tack vare tidigare års goda resultat nås målet sett över en 
fyraårsperiod. 

Slutredovisningen av exploateringsprojekt redovisas i samband med bokslutet vilket kan leda till att de 
finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppnås. 

Bedömning av verksamhetsmål, uppnås delvis 

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

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Under 2019 beräknas 102 bostäder färdigställas. Drygt hälften av 
dessa hänför sig till arbetet med förhandsbesked för bygglov utom detaljplan. Det beräknade antalet 
färdigställda bostäder är något lägre den omfattning som skulle behövas för att det skulle kunna 
motsvara målet om lägst 1,5 % befolkningsökning. Dock beräknas antalet födda barn bli fler än 
tidigare år, vilket tillsammans med inflyttade ger en befolkningstillväxt på cirka 1,1 %. Inför framtiden 
finns det i kommunens projektportfölj bland annat cirka 1 000 bostäder i antagna detaljplaner, lika 
många i pågående detaljplaner och ytterligare 1 000 i påbörjade. Utöver dessa finns 
utvecklingsplanerna för Landvetter södra. Sett över tid bedöms målet nås. 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform, 
uppnås 

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, uppnås delvis 

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 
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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, uppnås delvis 

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 
kontinuerligt. För målgruppen funktionsstöd pågår arbete med att korrigera en obalans i utbudet inom 
de olika boendeformerna för att bättre möta målgruppens behov. 

   Indikator/mått Prognos 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 

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

Antal färdigställda lägenheter 102 197 81 140 

Andel av större 
exploateringsområden med alla tre 
upplåtelseformerna, %. 

80 60 50 66 

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

5 5 5 5 

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, % 91,3 93,1 93,4 92,2 

Andel elever med examen inom 
fyra år, inklusive IV/IM, % 81,3 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) 

3,6 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 40 19 7 4 

Behov av särskilt boende, personer. 340 338 307 286 

Antal platser särskilt boende 288 288 288 276 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, 
personer 

135 129 116 121 

Antal lägenheter för 
funktionsnedsatta. 127 124 115 107 
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Finansiell analys 

Syftet med den finansiella analysen är att visa om kommunen upprätthåller en god 
ekonomisk hushållning enligt kommunallagens regler genom att redovisa finansiell 
utveckling och ställning över tiden. Kommunfullmäktiges finansiella mål för ändamålet 
förväntas delvis uppnås. 
 

Fortsatt svagt resultat 
Delårsbokslut: Härryda kommun redovisar för 
perioden, januari till och med augusti ett positivt 
resultat om 77,8 mkr, vilket är en positiv budgetav-
vikelse på 56,7 mkr. Periodresultatet motsvarar 5,7 
procent av verksamhetens nettokostnad, vilket är ett 
starkare resultat än föregående år. I delårsresultatet 
har skulden för semester- och ferielönen minskat 
med 48 mkr. Det är en återkommande orsak till att 
delårsbokslutet redovisar högre resultat jämfört med 
resultat på helår. 

 
Resultatutveckling 2014-2019 

 

 

Prognos 2019: För året beräknas ett svagt resultat 
om 33,1 mkr, vilket är en obefintlig budgetavvikelse 
på plus 0,3 mkr. I prognosen ingår inte slutredovis-
ningar från exploateringsverksamheten, utan dessa 
redovisas i samband med årsbokslut. Resultatet 
motsvarar 1,5 procent av verksamhetens nettokostnad. 
Av de två finansiella målen uppnås ett. Orsaken är 
vikande resultat de två senaste åren, hög upplåning 
samt stora investeringsvolymer.   
 
 

Resultatutveckling 2014-2019 
 

 
Resultatutveckling 2014-2019 

Exklusive slutredovisning av exploatering 
 

 
  

 
 

 
 

143
130 130

104

49

78

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mkr
123

111 118

94

31 33

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mkr

98 109 107

35

-16

33

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Resultat exkl exploatering Resultat inkl exploatering

MKR

Page 20 of 428



 

DELÅRSRAPPORT 2019 HÄRRYDA KOMMUN 
 9  

Balanskravet uppnås 
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, det vill säga att intäkterna ska täcka 
kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa 
resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmast följande tre åren. 
Fullmäktige ska vid sådana lägen anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske om inte synnerliga 
skäl finns. Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.  
Delårsbokslut: Balanskravsresultat, 65,1 mkr.  
 

 
 
Redovisning av pensionsförpliktelser enligt 
fullfondsmodellen medför ett bättre resultat om 
12,4 mkr, vilket ger ett balanskravsresultat på 65,1 
mkr. 
 

Prognos 2019: Balanskravsresultat, 10,4 mkr 
 

 
 
Prognosen för året redovisar ett resultat på 33,1 
mkr exklusive slutredovisning av exploatering. 
Efter justering för pensionsförpliktelser före 1998 
och för reavinster enligt balanskravsutredning blir 
resultatet plus 10,4 mkr. Detta innebär att 
intäkterna överstiger kostnaderna och någon 
åtgärdsplan inte behöver göras.  I resultatet för 
2018 ingår ett exploateringsbidrag avseende 
Mölnlycke fabriker om 30 mkr och slutredovisning 
av exploateringsbidrag om 17 mkr. Om intäkten 
inte fallit ut 2018 skulle balanskravsresultatet varit 
negativt på 32 mkr och en åtgärdsplan behövt 
göras.  

 
 

Intäkter och kostnader 
Delårsbokslut: Verksamhetens intäkter är 348 
mkr, vilket är en minskning med 40 mkr jämfört 
med föregående delår. Bidragen för nyanlända 
och ensamkommande är lägre än föregående 
delår.  I delåret 2018 är det bokfört slutredo-
visning av exploatering vilket inte finns med 
2019. Verksamhetens kostnader uppgår till 1 637 
mkr, vilket är i nivå med föregående år. Pensions-
kostnaderna är lägre jämfört med 2019 medans 
kostnader för köp av huvudverksamhet istället har 
ökat. 
  

Prognos 2019: Verksamhetens intäkter 
prognostiseras till 570 mkr, vilket är lägre jämfört 
med bokslut 2018. 2018 redovisas ett 
exploateringsbidrag om 30 mkr avseende 
Mölnlycke fabriker. 2018 redovisade även 
slutredovisning av exploatering en vinst om 17 
mkr. Motsvarande poster är inte med i prognosen 
för 2019. Även bidragen är lägre prognostiserade 
2019.  
Verksamhetens kostnader bedöms öka marginellt 
med 48 mkr till 2 590 mkr. Kostnader avseende 
avskrivningar antas till 129 mkr, vilket är samma 
nivå som 2018. 
 

 
  

Avstämning av balanskrav, mkr 2019 2018
Redovisat resultat enligt fullfond 77,8 49,3
Pensionsförpliktelser före 1998 -12,4 -3,1
Redovisat resultat enligt blandmodellen 65,4 46,2
Realisationsvinster -0,3 0,0
Balanskravsresultat 65,1 46,2

  2019 2018
Redovisat resultat enligt fullfond 33,1 31,0
Pensionsförpliktelser före 1998 -22,4 -14,1
Redovisat resultat enligt blandmodellen 10,7 16,9
Realisationsvinster -0,3 -1,7
Balanskravsresultat 10,4 15,2
Slutredovisning av exploatering 
samt exploateringsbidrag 0 -47,0
Summa justerat resultat 10,4 -31,8
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Verksamhetens nettokostnader och skatteintäkter 
Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag. Ett 
mått på detta är nettokostnadernas andel av dessa, som visar hur stor del av skatteintäkterna som går 
till den löpande verksamheten. Enligt mål ska resultatet vara 2,5 procent av verksamhetens 
nettokostnader. I prognosen för 2019 uppgår resultatet till 1,5 % av nettokostnaderna, vilket innebär att 
det finansiella målet inte uppnås 2019. Mäts målet över en fyraårsperiod uppnås målet. 
Delårsbokslut: Nettokostnadsandelen inklusive 
finansnetto uppgår till 93 procent, vilket är en 
förstärkning med tre procentenheter.   
Verksamhetens nettokostnader redovisar 1 373 
mkr, vilket är en ökning med 2,7 procentenheter 
jämfört med föregående delår. Skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning uppgår till 1 473 
mkr, vilket är en ökning med fem procentenheter 
jämfört med motsvarande period föregående år.  

Prognos 2019: Nettokostnadsandelen inklusive 
finansnetto beräknas uppgå till 99 procent och är 
oförändrat jämfört med föregående år. 
Nettokostnaderna beräknas uppgå till 2 149 mkr, 
vilket är en ökning med 95 mkr jämfört med 2018.  
Skatteintäkter och kommunalekonomisk ut-
jämning prognostiseras uppgå till 2 208 mkr, 
vilket är en ökning med knappa fem procenten-
heter jämfört med föregående år. Skatteintäkter 
inklusive utjämning redovisar en positiv budget-
avvikelse på 3 mkr.   

 
 

Investering 
Investeringsbudbudgeten uppgår till 604 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2018 med 301 mkr. 
Delårsbokslut: Nettoinvesteringar per den 31 
augusti redovisade 94 mkr, vilket är 48 mkr lägre 
än motsvarande period föregående år och 308 mkr 
lägre än den periodiserade budgeten.  
 
 

 
 
 
 
 

Nettoinvesteringar 2014-2019 

 

Prognos 2019: Investeringarna beräknas 
uppgå till 320 mkr. Totalt bedöms ett överskott 
på 284 mkr, varav, 204 mkr hänför sig till 
samhällsbyggnad och 69 mkr till teknik och 
förvaltningsstöd. Avvikelserna förklaras främst av 
tidsförskjutningar. Kommunfullmäktige har 
godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr 
2019.  Prognosen om 320 mkr ligger inom ramen 
för godkända nivåer.  
 

Nettoinvesteringar 2014-2019 
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Oförändrad soliditet 
Soliditeten är ett mått för att beskriva kommunens styrka på lång sikt, och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som kommunen själv finansierat, det vill säga kommunens eget kapital i 
förhållande till det bokförda värdet på tillgångarna. Kommunen når inte kommunfullmäktiges mål om 
att soliditeten ska öka med en procentenhet per år. 
Delårsbokslut: Soliditeten för perioden enligt 
fullfondsmodellen uppgår till 31 procent, vilket är 
oförändrat jämfört med föregående delår.  
 
 
 
 

 
 

Prognos 2019: Svagt prognostiserat resultat om 
33,1 mkr och behovet fortsatt hög upplåning om 
700 mkr under hösten medför en oförändrad 
soliditet på 29 %. Det är två procentenheter bättre 
än budget men kommunfullmäktiges mål beräknas 
inte uppnås varken under 2019 eller för 
fyraårsperioden. 
 
Soliditetsutveckling 2014-2019 

 
 

 
 

Tillgångarna ökar 
Delårsbokslut: Bokförda tillgångar uppgår till  
3 033 mkr, vilket är en ökning med 204 mkr 
jämfört med delår 2018. Ökningen beror främst 
på investeringar i kommunala fastigheter och 
anläggningar samt en ökad likviditet. 
Tillgångarna är i nivå med bokslut 2018. 

Prognos 2019: Tillgångarna beräknas öka med 
129 mkr till 3 150 mkr jämfört med 2018. 
Ökningen bero främst på investeringar i 
anläggningstillgångar och beräknas uppgå till 2 
724 mkr. 

 
 

Långfristiga skulder  
Delårsbokslut: Den långfristiga skulden 
uppgår till 873,3 mkr varav 700 mkr avser 
banklån, 173,3 mkr avser skuld till VA-
kollektivet, skuld för gatukostnadsersättning och 
investeringsbidrag. Under året har ingen 
nyupplåning av banklån skett. Jämförs den 
långfristiga skulden med motsvarande period 
föregående år är det en ökning med 109 mkr. 

Prognos 2019: Den långfristiga skulden är 
prognostiserad till 978 mkr varav 700 mkr avser 
banklån och resterande avser skuld till VA- 
kollektivet mm. Ingen ytterligare upplånings 
beräknads. 
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Hög likviditetsnivå 
Delårsbokslut: Likviditeten var vid delåret 
162 mkr, vilket är en ökning med 147 mkr 
jämfört med föregående delårsbokslut. 
Ökningen beror på nyupplåning som gjordes i 
slutet av 2018. Kommunen har tillsammans 
med Härryda Energi AB (HEAB) och 
Landvetter Södra AB en likviditetsreserv i form 
av en kreditlimit på kommunens koncernkonto 
på 150 mkr, varav 20 mkr kan utnyttjas av 
Härryda Energi AB och 2 mkr av Landvetter 
Södra AB.  

Prognos 2019: Likviditeten beräknas vara 
vid årets slut uppgå till 100 mkr.  
 

 
 

Pensionsskuld 
Delårsbokslut: Härryda kommuns 
pensionsskuld uppgår per 31 augusti år 2019 till 
787 mkr, varav 583 mkr eller 74 procent avser 
pensioner intjänade före 1998. Pensions-
utbetalningar inklusive löneskatt för perioden 
uppgick till 26 mkr, varav pensions-
utbetalningar intjänade före 1998 uppgick till 
21 mkr. 
 

Prognos 2019: Härryda kommuns 
pensionsskuld redovisas som avsättning och 
förväntas uppgå till 779 mkr, varav 573 mkr 
eller 74 procent avser pensioner intjänade före 
1998. Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt 
för perioden beräknas uppgå till 39 mkr, varav 
pensionsutbetalningar intjänade före 1998 
beräknas uppgå till 33 mkr. Dessa utbetalningar 
kommer att öka fram till 2020-talet i samband 
med fler pensionsavgångar. Långtidsprognosen 
för pensionsskulden visar att utbetalningarna 
under 40 år kommer att bli cirka 400 mkr högre 
än kostnaden. Långtidsprognosen innebär i 
genomsnitt ett ökat likviditetsbehov på cirka 10 
mkr årligen, vilket Kommunfullmäktiges 
finansiella mål tagit höjd för. 

 
 

Borgensåtagande 
Kommunens borgensåtagande består till 97 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bolag. 
Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen är 3 procent. Resterande del är borgens-
åtaganden som avser uppförande av egnahem före år 1992, så kallade förvärvslån, som fortsatt 
att minska. För närvarande bedöms inte kommunens borgensåtagande utgöra någon väsentlig 
risk. 

Delårsbokslut: Kommunens borgensåtagande 
uppgick vid delåret till 275 mkr, vilket är 
oförändrat jämfört med bokslut 2018 och med 
föregående delår. 
 
 

Prognos 2019: Under hösten förväntas inga 
förändringar rörande borgen. 
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Effektiv resursanvändning 
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att 
bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och 
prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra 
kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. 
Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. Analysen ”Effektiv resursanvändning” 
innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång 
och kvalitet. Måtten innehåller bland annat den nettokostnadsavvikelse, som är den kostnad en 
kommun förväntas ha enligt den mellankommunala kostnadsutjämningen. Avvikelser förekommer 
oftast och är resultatet av skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan redovisar den 
procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad och förväntad kostnad för Härryda kommun i 
bokslut 2015-2018. Ett negativt värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, 
och vice versa. 

 
 

Framtidsblick 
Härryda kommun har en i grunden stark och stabil ekonomi.  De senaste årens resultat har dock varit 
vilseledande i någon mån då de påverkats av slutredovisningar.  Årets skatteintäkter har i verkligheten 
inte räckt för att nå målen för god ekonomisk hushållning.  Som framgår av tabellen ovan över 
utvecklingen av nettokostnadsavvikelserna har kostnaderna i kommunen ökat mer än vad som kan 
motiveras av strukturella skäl.  

I det korta perspektivet är det en utmaning att bryta den trenden och i budgetarbetet inför perioden 
2020-2022 arbetar nämnderna med en anpassning av verksamheten.  Detta i kombination med en 
konjunktur som förefaller bromsa in kommer att leda till behov av prioriteringar under den närmaste 
tiden. Vidare kommer en justering av utjämningssystemet sannolikt att genomföras inför år 2020, 
vilket kommer att leda till minskade intäkter på cirka 25 mkr årligen från år 2021.  

I ett längre perspektiv står landet inför stora demografiska utmaningar i form av en större ökning av 
äldre och yngre invånare än vad som motsvaras av ökning av de åldersgrupper som förväntas 
förvärvsarbeta. Det kommer sannolikt att leda till såväl finansiella problem som problem med 
personalförsörjningen. Härryda kommun kommer oavsett den egna demografiska utvecklingen att 
möta dessa utmaningar på samma sätt som övriga kommuner. Kommunen behöver inför denna 
utmaning arbeta med både prioriteringar och effektiviseringar i betydligt större omfattning än vad som 
varit faller det senaste decenniet. En medveten återhållsamhet inom de allra flesta områden kommer att 
vara nödvändigt, samtidigt som nya arbetssätt och kanske ny finansiering måste prövas.
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Budgetavvikelser drift och investering 
 
Resultat beräknas uppgå till 33 mkr vilket är enligt budget. I prognosen ingår inte 
eventuella slutredovisningar av exploateringsprojekt. Till och med september har tre 
uppföljningar och ett delårsbokslut inklusive prognos genomförts. 
 
Budgetavvikelser, drift 
 
                           Budgetavvikelser per sektor 2019-12-31 

 
Prognos per den 31 december 2019 

Prognosen för 2019 pekar mot ett överskott om 33 mkr och med ett budgeterat resultat om 32,8 mkr 
betyder det ett överskott jämfört med budget om 0,3 mkr. I prognosen ingår inte eventuella 
slutredovisningar av exploateringsprojekt. 

Sektorernas underskott prognostiseras till 40 mkr varav välfärdsnämndens andel är 38 mkr. 
Finansförvaltningens överskott prognostiseras 41,5 mkr och den politiska verksamheten till -1,5 mkr. 

Budgetavvikelser i siffror redovisas på sidan 29. 

Utbildning och kultur, -14,7 mkr. Underskott återfinns inom de tre stora verksamheterna förskola, 
grundskola och gymnasiet. En anledning till underskottet är fler barn och elever i verksamheterna 
jämfört med budget. Övriga verksamheter lämnar överskott, bland annat på grund av vakanser. 

Större budgetavvikelser: 
Fler barn och elever i för- och grundskola än budgeterat, -4,3 mkr 
Underskott grundskoleenheter, -6,6 mkr 
Högre skolskjutskostnader för grund- och särskola, -3,2 mkr 
Fler öppna förskoleavdelningar än budgetmodellen, - 6,5 mkr 
Fler och dyrare köpta gymnasieplatser, -3 mkr 
Vakanser och tjänstledigheter inom sektorledning samt kultur och fritid, 1,6 mkr 
Färre köpta platser inom kommunal vuxenutbildning, 1 mkr 
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Socialtjänst, -23,2 mkr. Avvikelser beror främst beror på placeringar av barn, unga och vuxna, 
relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom funktionsstöd. 

Större budgetavvikelser: 
Högre kostnader än budget för köpta platser inom, funktionsstöd, -5,3 mkr 
Relationsvåld, -4,3 mkr  
Placeringar, barn och unga, -5,9 mkr  
Placeringar, vuxna, -3,2 mkr 
Försörjningsstöd, -3,5 mkr 

Samhällsbyggnad, -0,6 mkr. Avvikelsen beror på att taxeverksamheten, avfall, prognostiserar ett 
mindre underskott. Den avgiftsfinansierade verksamheten beräknar att ha en budget i balans däremot 
förekommer det en del avvikelser inom sektorn. Slutredovisningar och exploateringsbidrag ingår inte i 
prognosen för 2019. 

Större budgetavvikelser: 
Lägre kapitaltjänstkostnader till följd av framskjutna investeringar och införande av 
komponentindelning, 5,2 mkr 
Översiktsplan, tidsförskjutning, 4,1 mkr 
Uteblivet bidrag för byggbonus, -4 mkr  
Ökade kostnader för vinterväghållning, -2,7 mkr 

Teknik och förvaltningsstöd, -0,6 mkr. Underskottet beror framför allt på att ett antal 
förskoleavdelningar stängs från och med höstterminen, vilket innebär lägre intäkter för måltidsservice 
men inte motsvarande lägre kostnader. Sektorns underskott förklaras också av övergången till ny IT-
plattform (Office 365) som innebär högre kostnader än budgeterat för inköp av datorer. 

Kommunledning och stödfunktioner, -0,7 mkr. Underskottet avser kommunledning och beror på 
merkostnader till följd av inhyrning av två nya administrativa lokaler. 

Politisk organisation, - 1,5 mkr. 0,6 mkr förklaras av ej budgeterade utbildningskostnader för 
politiker. Valnämnden beräknas redovisa ett underskott på drygt 0,4 mkr till följd av ej budgeterade 
nettokostnader för EU-valet. Resterande delen av underskottet beror i huvudsak på högre IT- och 
lokalkostnader än budgeterat samt högre kostnader än budget för miljö- och bygglovsnämnden. 

Finansförvaltning, +41,5 mkr. Jämfört med juniprognosen är delårsprognosen en förbättring med 
drygt 13 mkr och 12 mkr av förbättringen förklaras av två nya prognoser som Skl och Kpa skickade ut 
under augusti månad. Skatteintäkterna ökade jämfört med tidigare prognoser och pensionskostnaderna 
sjönk. I bokslut 2018 redovisades ett underskott om 22,2 mkr. 

Större budgetavvikelser: 
Lägre pensionskostnader än budget, 24,9 mkr 
 
Lägre utfall för lönerevision, 23,4 mkr 
Skatter och utjämning, 3,3 mkr 
Lägre intäkter för internränta på grund av lägre investering jämfört med budget, -8,3 mkr 
Högre elkostnader än vad som interndebiterats, - 1,4 mkr 
 
Skatteintäkter och utjämning 

Verksamhet, tkr Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Bokslut 2018 

Skatter och inkomstutjämning -2 062 890 -2 050 724 12 166 -1 980 948 

Slutavräkningar 17 357 0 -17 357 7 701 

Regleringsbidrag -26 507 -16 634 9 873 -5 876 

Övrig utjämning -136 025 -137 407 -1 382 -120 560 

Nettokostnad -2 208 065 -2 204 765 3 300 -2 099 683 
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Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 
Resultatet per delår är 77,8 mkr och budgetavvikelsen är 56,7 mkr. Resultatet per delår är 56 mkr 
högre än i bokslutet vilket främst förklaras av att skulden för semester- och ferielöner till kommunens 
anställda blir lägre efter att de flesta anställda tagit ut sina semester under sommaren. Det medför en 
kostnadsminskning på 48 mkr.  
 
Större vidtagna åtgärder inom förvaltningen 
Inom välfärdsnämnden vidtas åtgärder inom både sektor utbildning och kultur och socialtjänst. UTK 
arbetar framförallt med att anpassa antalet öppna förskoleavdelningar till antalet barn. Även 
grundskoleverksamheten anpassar organisationen och ser över gruppstorlekar mm. 

Inom hälsa och bistånd kommer en genomlysning av konsumtionen av hemtjänst genomföras under 
hösten. En översyn av köpta platser inom funktionsstöd har påbörjats samt upphandling av ett boende 
och daglig verksamhet pågår. 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. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med 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. Externa öppenvårdsinsatser kommer inte att förlängas utan 
målet är att verkställas av den egna familjestödsenheten 

Kommunstyrelsens sektorer ser över sina personalkostnader. Samhällsbyggnad prövar tillsättning av 
tjänster och teknik- och försörjningsstöd tillsätter inte nyinrättade tjänsten som administratör. 
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Budgetavvikelser, investering 

 
 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 320 mkr vilket innebär ett sammanlagt överskott 
om 284 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 204 mkr och sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 69 mkr. Avvikelserna förklaras främst av tidsförskjutni-
ngar. 

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär att 
prognosen om knappt 320 mkr ligger inom ramen för godkända nivåer. 

Investeringarna redovisas på sidan 30. 

 
Investeringar som överskrider mer än tio procent 
Inom sektorn samhällsbyggnad förekommer tre investeringsprojekt och inom sektor för teknik och 
förvaltningsstöd förekommer två investeringsprojekt som beräknas överskrida budgeten med mer än 
tio procent och som förvaltningen inte bedömer är nödvändigt att presentera i särskilda ärenden. 
 
Samhällsbyggnad 

• Nytt GIS-system, budget 500 tkr, utfall 600 tkr.  
• VA byte av debiteringsmätare, budget 200 tkr, utfall 600 tkr.  
• Avfall inköp av kärl, budget 20 tkr, utfall 230 tkr.  

 
Teknik och förvaltningsstöd 

• Fagerhultsskolan nybyggnad, budget 1 940 tkr, utfall 4 000 tkr. Total budget 177 000 tkr). 
Djupedalsskolan renovering av omklädningsrum, budget 2 000, utfall 3 700 tkr. Ärende har gått upp till 
KS. 

Näckrosvägens stödboende, budget 0 tkr, utfall 140 tkr. Total budget 13 860 tkr.  
• Lunnaskolan ombyggnad av kök och matsal, budget 0 tkr, utfall 991 tkr. Ärende kommer under hösten. 
• Lokalanpassningar grundskola, budget 1 293 tkr, utfall 3 049 tkr Ärende kommer under hösten. 
• Hindås idrottshall förråd tillbyggnad, budget 0 tkr, utfall 400 tkr. Total budget 5 000 tkr.  Ärendet har 

varit uppe i EkU. 
• Ombyggnation av kontaktcenter, 3 mkr, budget saknades. Beslutat i KS. 
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 Härryda kommun som arbetsgivare
 
Det personalpolitiska programmet (PPP) ska medverka till att Härryda kommun ska 
vara en bra arbetsgivare.

Programmet beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. Det är uppbyggt kring 
tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska 
vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån programmet 
sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden. För att ringa in 
förbättringsområden gör kommunen vart annat år en medarbetarenkät. Enkäten genomförs under 
hösten 2019 för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön samt skapa underlag för att förbättra 
verksamheterna. 
 
Medarbetarskapet är det första perspektivet för att skapa en bra verksamhet. För att ge en bra start för 
nya medarbetare har bland annat en bussrundtur genomförts för nyanställda. Bussrundturen ger en 
introduktion till hur kommunen är uppbyggd och till några av kommunens olika verksamheter. 
 
Sjukfrånvaron för första halvåret 2019 var 7,9 procent, det vill säga att den är oförändrad jämfört med 
föregående år. Korttidsfrånvaron, dag 1-14 var 2,9 procent och den längre frånvaron, mer än 14 dagar 
var fem procent. Sjukfrånvaron är oförändrad för både kvinnor, 8,8 % och män 4,5 % jämfört med 
samma period föregående år.  
 
Kommunen arbetar både proaktivt, exempelvis genom den hälsofrämjande enheten Oasen, 
företagshälsovården och hälsoinspiratörerna, och reaktivt med rehabilitering i samverkan med 
företagshälsovården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
 
Ledarskap är det andra perspektivet. För att det personalpolitiska programmet ska få genomslag och ett 
gott chefskap ska genomsyra organisationen genomgår alla nya chefer i kommunen en 
introduktionsutbildning. Även erfarna chefer erbjuds fortsatt utbildning i ledarskap. Vidare genomförs 
en ledarskapsträff om året där samtliga chefer i kommunen deltar.   
 
Kommunikation och samverkan är det tredje perspektivet som sammanbinder det personalpolitiska 
programmet. Den centrala samverkansgruppen (CSG) har ett ständigt pågående arbeta för att förbättra 
informations- och utbildningsmaterial kring samverkan i dialog mellan fackliga organisationer och 
arbetsgivaren.  
 
Under våren 2019 har arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsatt.  Det 
personalpolitiska programmet är en grundpelare i det arbetet och en viktig del i att bygga en 
gemensam stadig grund för alla medarbetare i kommunen.  Andra viktiga delar som ingår i arbetet är 
bland annat personalförsörjning, kompetensutveckling och ledarskapsförsörjning 
 

 
 
 

 
Antal anställda 

2019 
31-aug 

2018 
31-aug 

2017 
31-dec 

2017 
31-aug 

Antalet tillsvidareanställda 2 880  2 887 2 899 2 814 
Antalet visstidsanställda med månadslön 294  390 378 349 
Andel kvinnor i procent 82  82 82 82 
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Exploatering  
 
Sektorn för samhällsbyggnad, mark och bostad arbetar aktivt med exploatering av mark 
för bostäder och säkerställer tillgång till mark för infrastruktur och verksamhets-
etableringar. I kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning anges att 
bostadsbyggandet ska utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 procent kan 
mötas med bostäder i alla upplåtelseformer.  
 
Mark och bostad upprättar och reviderar, tillsammans med politiker och övriga verksamheter inom 
samhällsbyggnad, årligen kommunens bostadsförsörjningsprogram. I programmet redovisas olika 
exploateringsområden för bostäder, antal bostäder som avser att byggstarta, tid för byggstart och typ av 
upplåtelseform. Projekten är samordnade utefter övriga förutsättningar som investeringar för 
infrastruktur och upprättande av detaljplan. För varje exploateringsprojekt görs en bedömning av 
projektets förutsättningar att genomföras samt dess ekonomi. Inga kommunala exploateringsprojekt 
startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi. I huvudsak sammanfaller 
detaljplaneområde, gatukostnadsområde med exploateringskontots inkomster och utgifter där 
kommunen är markägare. Löpande inkomster, till exempel vid tomtförsäljning, och utgifter, till exempel 
för markarbete, avseende pågående exploateringsprojekt redovisas och bokförs på balansräkningen som 
en tillgång eller skuld. Först när projektet, efter flera år, är färdigställt bokförs vinsten eller förlusten i 
resultatet för året. För delårsbokslutet för 2019 per den 31 augusti överstiger utgifterna inkomsterna med 
83 mkr. En sammanställning av samtliga projekt redovisas på sidan 34. 

Aktuella exploateringsprojekt Under 2019 pågår 22 projekt varav två kan bli aktuella att slutredovisas.  
 
Industrimark 
Airport City Detaljplanearbete och utbyggnad av gata, vatten 
och avlopp i etapper. Härryda kommun äger ca 220 000 kvm 
byggbar mark i etapp 4. 
 

Björkåsen Försäljning av industrimark pågår, cirka 3 500 kvm 
finns tillgängligt. I första hand är området lämpligt för mindre 
etableringar.  
 

Björröd Försäljning av industrimark pågår, totalt inom 
Björrödsområdet finns cirka 35 000 kvm mark tillgängligt. 
Området lämpar sig för mellanstora etableringar. Förfrågningar 
finns. 
 

Bårhults företagspark Utbyggnad av gata och kommunalt 
vatten och avlopp är färdigställt för cirka 140 000 kvm 
kommunalägd mark för verksamhetsetableringar. 
Markförsäljning pågår, ca 50 000 kvm återstår till försäljning. 
 
 

Hindås industriområde Försäljning av industrimark pågår, 
cirka 20 000 kvm mark finns tillgängligt för försäljning. 
 

Mölnlyckemotet Detaljplaneläggning pågår. Området beräknas 
innehålla cirka 30 000 kvm industrimark. 
 

Mark för bostäder 
Bocköhalvön Detaljplaneläggning samt gatukostandsutredning 
pågår. 
Björkelid Detaljplan laga kraft sommaren 2017. Bostäder i 
flerbostadshus om 72 lägenheter samt radhus om 9 äganderätter 
beräknas byggstarta under 2019. 
Björröd, Albersväg Exploatörsdriven detaljplan av markägaren. 
Ca 250 bostäder i blandad bebyggelse och olika 
upplåtelseformer. Granskning av detaljplan preliminärt hösten 
2019. 
Enebacken Första etappen med18 radhus och 46 lägenheter i 
flerbostadshus har färdigställts hösten 2016. Detaljplanearbete 
för etapp 2 pågår. Området avses bli Mölnlyckes nästa större 
utbyggnadsområde. I hela området planeras blandad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer. 
 

Hindås skola Detaljplaneläggning för skola samt 6 villatomter 
har fått laga kraft. Byggstart kommunal gata hösten 2019, inflytt 
skolverksamhet hösten 2021. 

Idrottsvägen Detaljplan har fått laga kraft sommaren 2019. 
Området beräknas innehålla cirka 200 bostäder, förskola samt 
kommersiella lokaler. Byggstart gata sen höst/vinter 2019. 
 
 

Landvetters Backa I östra Backa har utbyggnad av kommunal gata 
och va färdigställts. Byggnation av bostäder pågår. Detaljplanen 
innehåller tomter för skola, förskola, gruppboende, flerbostadshus 
(ca 69 lgh) samt småhus (53 st) Detaljplan för Västra Backa har fått 
laga kraft, beräknad byggstart gata, vatten och avlopp då 
Magasinsvägens förlängning färdigställts, preliminärt vintern 2021. 
 

Landvetter centrum 2012 har första etappen om 64 
bostadsrättslägenheter färdigställts. Detaljplan för kvarter 2 och 3 
har fått laga kraft, preliminär byggstart bostäder 2019. 
Detaljplanearbete för kvarter 4-6 pågår, översyn av gatustrukturer 
samt studie av förutsättningar för flerbostadshus. 
 

Landvetter södra Särskilt utvecklingsbolag och konsortiet för 
området är bildat. Fördjupad översiktsplan pågår.   
Roskullen Slutredovisas 2019. Under våren 2019 har 24 
trygghetslägenheter samt 12 lägenheter i flerbostadshus upplåtna 
med bostadsrätt blivit inflyttade. 
 

Stenbrottet Slutredovisas 2019. 36 hyresrätter och 82 bostadsrätter 
har färdigställts under 2018. Byggnation av 10 radhus pågår och har 
inflyttats in 2019. 
 

Solåsen Hindås Detaljplaneläggning pausad. Området är möjligt 
med blandad bebyggelse med olika upplåtelseform. 
 

Säteriet förtätning Exploatörsdriven detaljplan av Förbo AB, cirka 
250 bostäder i flerbostadshus, övervägande bostadsrätter samt en 
skoltomt. Preliminärt granskning av detaljplan under hösten 2019. 
Säteriet Särskilt boende Detaljplaneläggning pågår om cirka 55-
70 platser i äldreboende samt cirka 50 tillkommande bostäder i 
flerbostadshus. 
 
Valborgs kulle Utredningar och förberedelse för 
detaljplaneläggning pågår.  

 

Wendelsstrand Exploatörsdriven detaljplan av Next Step Group 
AB. Cirka 750 bostäder i blandad bebyggelse och olika 
upplåtelseformer skola, samt verksamheter. Preliminär granskning 
av detaljplanen hösten 2019
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Upplysning om redovisningsprinciper 
 
Härryda kommun tillämpar god redovisningssed och följer i allt väsentligt Lagen om 
kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har tillämpats i delårs-
rapporten som i den senaste årsredovisningen. 
 
Kommunen 
Ny kommunal redovisningslag 
Kommunen följer i allt väsentligt den nya 
kommunala redovisningslagen som gäller från 
2019. Två större avvikelseposter förekommer 
sedan tidigare. Fullfonderingsmodellen tillämpas 
istället för blandmodellen. Även slutredovisning 
exploateringsprojekt avviker. Från och med 2019 
hanteras komponenthantering inom kommunens 
anläggningstillgångar. Delårsrapporten följer inte 
den nya dispositionen av förvaltningsberättelse. 
Inväntar rådets råd och mallar. Tabeller för drift 
och investeringsredovisning har anpassats till ny 
lagstiftning. Vad gäller hantering av intäkter har 
ingen förändring gjorts avseende exempel 
gatukostnader. Det är i nuläget möjligt att hantera 
dem även som tidigare i avvaktan på direktiv/-
kommentarer från RKR. Det har inte varit aktuellt 
att räkna om siffror bak i tiden för jämförelse. Den 
nya lagen möjliggör kortare arkiveringstid från 10 
år till 7 år. Någon förändring är inte genomförd.  
 

 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet reducerad med 
avskrivningar. För att aktiveras som investering 
måste anläggningstillgången ha en livslängd på 
minst tre år och anskaffningsvärde över 20 tkr. 
Komponentutbyte kan ha andra beloppsgränser. 
Avskrivningar och internränta bokförs den månad 
investeringen aktiveras. Avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar görs för den 
beräknade nyttjande perioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. Linjär avskrivning 

tillämpas och sker i enlighet med den 
beräknade ekonomiska livslängd som anges 
i tabellen intill. Inköp av datorer redovisas 
som korttidsinventarier och kostnadsförs 
direkt i samband med anskaffningen. 
  
Komponentindelning tillämpas från och 
med 2016 på kommunens fastigheter som 
är anskaffade från och med 2005. Andel 
fastigheter som hanteras med komponent-
avskrivning uppgår till 69 procent av totalt 
bokfört värde om 1,5 miljarder kronor för 
kommunens fastigheter. Från och med 2018 
tillämpas komponenthantering inom mark 
och anläggning och från 2019 hanteras 
komponentavskrivning inom gator och 
vägar. Det innebär att RKR R4 följs.   
 
Exploateringstillgångar 
Byggklar mark klassificeras som 
omsättningstillgång och i värdet inräknas 
såväl inköp samt övriga tidigare nedlagda 
utgifter. Ränta påförs årligen exploaterings-
verksamheten. Först när exploaterings-
projekten slutredovisas redovisas kostnader 
och intäkter på resultaträkningen, vilket 
avviker från RKR R 2 och R 4 samt RKR:s 
vägledning för markexploatering. 
Ekonomisk effekt är att vinst eller förlust 
för ett område/projekt inte bokförs löpande 
efterhand som tomter säljs utan först när 
hela området är klart. Det innebär större 
resultatsvängningar enstaka år, vilket även 
påverkar balansräkningen. Förvaltningen 
har för avsikt se över och utveckla 
exploateringsprocessen. 
 
Redovisning av skatteintäkter, 
utjämning och generellt bidrag 
Redovisning och periodisering av 
skatteintäkter sker i enlighet med RKR R. 
2. Det innebär att årets bokslut innehåller 
definitiv slutavräkning för 2018 och en 
preliminär slutavräkning för 2019 enligt 
prognos från Sveriges kommuner och 

Avskrivningstider  
Mark, kulturbyggnader och del av väg 0 år 
Verksamhetsfastigheter 
Publika fastigheter 

5-60 år 
5-70 år 

Affärsfastigheter 20-50 år 
Maskiner, inventarier och It-utrustning (exkl 
datorer) 

3-10 år 

Bilar och övriga transportmedel 5-10 år 
Immateriella anläggningar 5 år 
Konstnärlig utsmyckning 0 år 
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landsting. Den kommunala fastighetsavgiften 
periodiseras till det år intäkten hänför sig. 
Statsbidrag avseende mottagning av flyktingar är 
2019 bokfört per delår med 4,3 mkr. 
  
Övriga intäkter 
Anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt 
som avskrivningar görs på de investeringar som 
anslutningsavgifterna bidragit till att finansiera. 
Nästkommande års periodiserade anslut-
ningsavgifter som en kortfristig skuld, resterande 
års skuld klassificeras som en långfristig skuld. 
Från och med 2014 hanteras investerings- och 
gatukostnadsersättning enligt tidigare 
rekommendation RKR 18. Övriga avgifter och 
driftbidrag periodiseras på aktuell period. 
 
Pensioner 
Härryda kommun redovisar enligt fullfonds-
modellen, vilket strider mot redovisningslagen. 
Det innebär att intjänade pensioner före 1998 inte 
ska redovisas som en skuld utan som en 
avsättning. Den nya kommunala redovisnings-
lagen innehåller ingen förändring till fullfondering 
av pensioner. Härryda kommun har från och med 
bokslut 2006 redovisat enligt fullfondering. 
Kommunen använder sig av beräkningsmodellen 
RIPS07 och pensionsberäkningar hos KPA. I 
pensionsskulden ingår löneskatt samt ränta och 
basbeloppsuppräkning redovisas som en finansiell 
kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen 
som har utbetalats i mars 2019 bokfördes som en 
kortfristig skuld i 2018 års bokslut. Visstids-
pensioner beräknas utifrån tecknade pensions-
avtal. För aktiverade pensionsavtal ingår ränta och 
basbeloppsuppräkning. Tecknade avtal enligt 
Alternativ kap-kl och löneväxling till pension 
redovisas som pensionsförsäkringsavgifter för 
enskilda arbetstagare. Kommunens pensionsskuld 
inkluderar även förtroendevalda som inte ingår i 
den ordinarie pensionsskuldsberäkningen. Ingen 
del av pensionsavsättningen har försäkrats bort. 
 
Öppet för externa transaktioner 
Kommunens redovisning har varit öppen för 
externa transaktioner till den 31 augusti 2019. 
Därefter har kostnader och intäkter överstigande 
50 tkr hänförts till perioden.  

 
Särredovisning av VA-verksamheten 
Lag om vattentjänster (SFS 2006:412) ställer krav 
på att vattenverksamheten särredovisas och att 
särskild balans och resultaträkning upprättas. En 
redovisning görs på sidan 33.  

Leasing 
Leasingavtal skall enligt rekommendation 
nr R.5. klassificeras och redovisas som 
operationellt och finansiellt avtal. 
Avgörande för om ett leasingavtal är ett 
finansiellt eller ett operationellt avtal är i 
vilken omfattning de ekonomiska riskerna 
och fördelarna med ägandet av det aktuella 
leasingobjektet finns hos leasegivaren eller 
leasetagaren. Kommunen har inga större 
leasingavtal och de som finns klassificeras 
som operationell och har inte tagits upp i 
balansräkningen.  
 
Redovisning av lånekostnader  
Härryda kommun tillämpar huvudmetoden i 
enlighet med RKR:s rekommendation. 

Inga jämförelsestörande poster 2019 
I delåret och i prognosen för 2015 ingår 
återbetalning från AFA med 13 mkr. 
Återbetalningen avser premier från 2004. I 
2013 års bokslut ingår två jämförelses-
törande poster. AFA Försäkring 
återbetalade premier om 27,9 mkr för 
avtalsgruppsförsäkring samt avgifts-
befrielseförsäkring även för åren 2005 och 
2006. Ytterligare en jämförelsestörande 
post om sammanlagt 64,1 mkr till följd av 
sänkt diskonteringsränta för kommunens 
pensionsförpliktelse ingår det året. I bokslut 
för 2012 förekom det en jämförelsestörande 
post på 30,2 mkr, återbetalning av AFA 
premier 2007 och 2008. I kommunens 
bokslut 2011 ingår en jämförelsestörande 
post om 55 mkr till följd av sänkt 
diskonteringsränta för kommunens 
pensionsförpliktelser. Posterna bokförs i 
linje med RKR nr 18.1 och redovisas i 
resultaträkningen. Enligt rådets yttrande 
klassificeras posten som en 
jämförelsestörande post enligt RKR nr 3.1. 
 
Effekter av ändrade uppskattningar 
Det förekommer inga effekter på den 
aktuella rapportperioden av ändrade 
uppskattningar och bedömningar som har 
redovisats under tidigare räkenskapsår.   
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Sammanställd redovisning 
De företag som ingår i den sammanställda 
redovisningen är där Härryda kommun har en 
ägarandel som lägst uppgår till 20 procent. Enligt 
Rådet för kommunal redovisning rekommendation 
R 16 har kommunen skyldigheten upprätta 
sammanställd redovisning om kommunens andel 
av de kommunala koncernföretagens omsättning 
är fem procent eller mer av kommunens skatte-
intäkter och generella statsbidrag, eller om 
kommunens andel av de kommunala koncern-
företagens balansomslutning uppgår till fem 
procent eller mer av kommunens balansom-
slutning. Dessa villkor gäller för bolagen Förbo 
AB och Härryda Energi AB och från och med 
2018 även Landvetter Södra Utveckling AB. 
Landvetter Södra Utveckling AB bildades 2018 
med syfte att skapa nytta för Härryda kommun 
och dess invånare genom att planera och 
förverkliga en ny hållbar stad, Landvetter Södra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den sammanställda redovisningen för 
kommunkoncernen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Härryda kommuns bokförda 
värden på aktier i dotterbolagen har 
eliminerats mot dotterbolagens egna 
kapital. Endast Härryda kommuns ägda 
andel av dotterbolagens intäkts- och 
kostnadsposter respektive tillgångs- och 
skuldposter ingår i sammanställningen. 
Interna transaktioner av väsentlig betydelse 
har eliminerats. I den nya kommunala 
redovisningslagen är det satt mer fokus på 
kommunkoncernperspektivet. Detta för att 
få en helhetsbild över det kommunala 
ansvaret oberoende om verksamheten 
bedrivs i bolagsform eller inom kommunen. 
Som ett led i detta ska bland annat mål för 
god ekonomisk hushållning fastställas och 
följas upp även för bolagen. I dagsläget 
finns inga mål fastställda för koncernen. I 
delårsrapporten följer bolagen upp 
befintliga mål och om möjligt även utifrån 
perspektivet ”Mål för god ekonomisk 
hushållning”.
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RESULTATRÄKNING 
miljoner kronor Prognos Budget Bokslut

2019 2019 2018 2019 2018
Not

Verksamhetens intäkter 1 570,0 616,8 347,9 388,2
Verksamhetens kostnader 2 -2 590,0 -2 541,9 -1 637,0 -1 642,6
Avskrivningar 3 -129,0 -135,2 -128,8 -84,3 -82,5
Verksamhetens nettokostnader -2 149,0 -2 143,3 -2 053,9 -1 373,4 -1 336,9

Skatteintäkter 4 2 014,1 2 011,5 1 942,4 1 343,3 1 295,3
Generella statsbidrag och utjämning 5 193,9 193,3 161,6 129,3 105,2
Verksamhetens resultat 59,1 61,5 50,1 99,2 63,6

Finansiella intäkter 6 4,5 3,4 5,3 4,4 5,2
Finansiella kostnader 6 -30,5 -32,1 -24,4 -25,8 -19,4
Resultat efter finansiella poster 33,1 32,8 31,0 77,8 49,4

 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat 7 33,1 32,8 31,0 77,8 49,4

KASSAFLÖDESRAPPORT
miljoner kronor Bokslut

Not 2018 2019 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 13 31,0 77,8 49,4
Justering för av- och nedskrivningar 3 128,8 84,3 82,5
Justering för överavskrivning 0,0 0,0 0,0
Justering för gjorda avsättningar 14 13,5 2,7 19,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1,3 0,0 0,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 172,0 164,8 151,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 11 4,6 -27,7 15,5
Ökning/minskning tomtmark till försäljning -71,4 14,9 2,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder 17 26,6 -73,4 -85,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 131,8 78,7 84,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 -0,5 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -220,6 -98,6 -142,2
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 8 0,5 0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 87,0 0,0 0,0
Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar -0,9 0,6 -2,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -134,1 -98,4 -144,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 16 108,8 8,1 4,2
Amortering av skuld 16 -4,1 -3,0 -2,7
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 10 -0,3 0,3 -0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 104,4 5,4 1,2

Årets kassaflöde 102,1 -14,3 -58,9

Likvida medel vid årets början 73,8 176,0 73,8
Likvida medel vid periodens slut 176,0 161,7 15,0

Delårsbokslut per den 31/8

Delårsbokslut per den 31/8
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BALANSRÄKNING 
miljoner kronor Prognos Budget Bokslut

Not 2019 2019 2018 2019 2018
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1
Materiella anläggningstillgångar
      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 9 2 649,3 2 985,2 2 335,0 2 357,7 2 308,4
      Maskiner och inventarier 9 122,6 114,3 118,2
Finansiella anläggningstillgångar 10 74,0 73,6 74,9 73,9 76,2
Summa anläggningstillgångar 2 723,8 3 058,9 2 532,6 2 546,4 2 502,8

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

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Tomtmark för försäljning 147,0 100,6 161,9 147,1 171,7
Fordringar 11 177,6 154,6 150,0 177,6 139,1
Likvida medel 12 101,6 0,0 176,0 161,7 15,0
Summa omsättningstillgångar 426,2 255,2 487,9 486,4 325,8

Summa tillgångar 3 150,0 3 314,1 3 020,4 3 032,7 2 828,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 13 898,2 904,0 865,2 943,0 883,5
      varav årets resultat 33,1 32,8 31,0 77,8 49,4
Avsättningar
      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser 14 779,1 799,1 784,6 787,3 789,9
      Övriga avsättningar 15 0,0 9,6 9,6 10,0
Skulder
      Långfristiga skulder  16 978,3 1 129,9 868,2 873,3 764,5
      Kortfristiga skulder 17 494,4 481,1 493,0 419,6 380,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 150,0 3 314,1 3 020,4 3 032,7 2 828,7

 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser 18 275,1 275,1 275,1 275,6
Donationsfonder 0,0 0,0 0,0 0,0
Ställda panter 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,0 0,0

Delårsbokslut per den 31/8
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Driftredovisning med budgetavvikelser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mkr Budget Avvikelse  Avvik 2019 Utfall 2019 Utfall 2018
Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Netto

VÄLFÄRDSNÄMND 2 406,4 449,5 1 956,9 1 919,0 -37,9 2 321,9 484,5 1 837,4 -28,0 1 305,1 1 215,4
Utbildning och kultur 1 520,8 259,3 1 261,5 1 246,8 -14,7 1 425,5 256,0 1 169,5 -7,9 837,9 776,2

Ledning 12,2 0,0 12,2 13,3 1,1 10,7 0,0 10,7 0,6 8,3 7,5
Förskola 354,3 45,0 309,3 304,8 -4,5 355,7 46,5 309,2 -2,0 204,9 206,3
Grundskola 695,5 70,9 624,6 614,6 -10,0 654,7 67,7 587,0 -7,4 416,6 383,3
Gymnasium 274,5 111,8 162,7 159,7 -3,0 264,7 110,9 153,9 0,5 105,7 106,8
Vuxenutbildning 41,1 18,2 22,9 23,9 1,0 39,6 18,9 20,7 0,2 15,7 14,0
Kultur och fritid 103,1 9,1 94,0 94,5 0,5 51,7 7,3 44,4 0,8 62,1 29,1
Utveckling, flerspråkighet 40,1 4,3 35,8 36,0 0,2 48,4 4,7 43,7 -0,6 24,6 29,2

Socialtjänst 885,6 190,2 695,4 672,2 -23,2 896,3 228,4 667,9 -20,1 467,2 439,2
Ledning 50,6 8,5 42,1 43,9 1,8 43,4 7,8 35,6 1,4 27,8 22,0
Vård och omsorg 290,8 96,6 194,3 195,1 0,8 295,5 111,2 184,3 -5,4 135,0 124,9
Hälsa och bistånd 189,1 23,9 165,2 161,4 -3,8 169,2 23,1 146,1 -3,3 110,7 95,4
Funktionsstöd 187,5 24,2 163,2 155,1 -8,1 169,5 11,3 158,3 -5,8 109,0 104,9
Integration och arbetsmarknad 77,8 33,2 44,6 39,0 -5,6 99,5 65,2 34,3 2,1 23,8 18,7
Barn och familj 89,8 3,7 86,1 77,8 -8,3 119,2 9,8 109,4 -9,2 60,9 73,2

KOMMUNSTYRELSEN 830,4 608,8 221,616 219,792 -1,8 836,9 629,3 207,6 7,4 138,7 156,6
Samhällsbyggnad 241,1 153,2 87,9 87,4 -0,6 265,7 223,6 42,0 10,7 47,5 50,1

Ledning 10,9 1,8 9,1 8,1 -1,0 9,3 1,2 8,0 -0,1 5,4 4,8
Miljösamordning 1,3 0,0 1,3 1,4 0,1 1,4 0,2 1,2 0,8 0,2 0,4
Miljö- och hälsoskydd 8,7 3,6 5,1 4,7 -0,4 7,9 2,8 5,1 0,1 3,0 2,9
Trafik 86,0 16,8 69,2 70,3 1,1 90,0 18,6 71,4 6,7 40,2 46,6
Mark och bostad 12,2 8,0 4,2 0,3 -3,9 46,9 88,0 -41,2 -3,4 3,5 -6,2
Plan och bygglov 14,9 16,5 -1,6 2,5 4,1 16,9 10,7 6,2 4,4 -2,8 4,0
S:a skattefinansierad verksamhet 134,0 46,7 87,4 87,4 0,0 172,3 121,5 50,8 8,6 49,6 52,5
Avfall 35,0 34,4 0,6 0,0 -0,6 33,3 32,3 1,0 -1,8 1,8 -1,3
Vatten och avlopp 72,1 72,1 0,0 0,0 0,0 60,1 69,8 -9,7 3,9 -3,9 -1,1
S:a avgiftsinansierad verksamhet 107,1 106,5 0,6 0,0 -0,6 93,4 102,1 -8,8 2,2 -2,2 -2,5

Teknik och förvaltningsstöd 472,1 449,5 22,6 22,0 -0,6 463,2 401,3 61,9 -7,0 21,3 40,3
Ledning 4,3 0,0 4,3 4,1 -0,2 2,5 0,0 2,5 -0,9 3,6 1,5
Service 65,8 59,5 6,344 6,9 0,6 10,1 3,4 6,6 -0,4 5,0 3,9
Fastighet 225,1 223,7 1,4 2,4 1,0 213,3 212,1 1,2 -0,4 1,9 -0,5
Städservice 32,4 32,8 -0,4 0,8 1,2 33,5 32,4 1,1 0,9 -0,4 0,9
Måltidsservice 101,9 100,2 1,7 -0,5 -2,2 98,5 93,7 4,8 -3,8 3,3 4,8
IT 38,2 31,9 6,2 5,4 -0,9 35,7 29,7 6,0 -2,3 5,9 4,1
Säkerhet 4,4 1,3 3,1 2,9 -0,1 4,9 1,5 3,4 -0,1 2,0 2,3
Mark och anläggning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 28,4 36,5 0,0 0,0 23,3

Kommunledning 117,2 6,1 111,1 110,4 -0,7 108,0 4,4 103,6 3,6 69,9 66,2
Ledning 38,0 0,8 37,2 34,4 -2,7 34,6 0,2 34,4 -2,7 25,7 23,9
Ekonomi 18,1 0,9 17,2 18,2 1,0 17,2 0,9 16,4 0,8 11,3 10,9
Personal 27,8 1,1 26,7 26,9 0,2 24,8 1,0 23,8 2,7 15,2 14,3
Utveckling 33,3 3,3 30,0 30,9 0,8 31,4 2,3 29,1 2,9 17,7 17,1

SUMMA NÄMNDER 3 236,8 1 058,3 2 178,5 2 138,8 -39,7 3 158,7 1 113,8 2 045,0 -20,6 1 443,8 1 372,0
Politisk organisation 15,1 0,8 14,3 12,8 -1,5 12,3 0,7 11,6 -1,6 10,2 7,4
Verksamhetskostnad/övrigt 6,5 50,3 -43,8 -8,5 35,3 65,4 54,6 10,8 78,3 -80,5 -42,5

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 3 258,4 1 109,4 2 149,0 2 143,1 -5,9 3 236,5 1 169,1 2 067,4 56,1 1 373,4 1 337,0

Skatter och finansnetto 54,4 2 236,4 2 182,1 2 175,8 6,2 12,8 2 111,3 2 098,4 -0,6 1 451,2 1 386,3
SUMMA 3 312,7 3 345,8 33,1 32,8 -0,3 3 249,3 3 280,3 31,0 56,7 -77,8 -49,3

Prognos 2019 Bokslut 2018 Delår
Prognos Utfall
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Investeringsredovisning med budgetavvikelser 
Tkr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämnd Sektor Budget 2019

Utfall 
2019 tom 

aug
Prognos 

2019    Utgift
Prognos 2019 

Inkomst
Prognos 

2019 netto
Budget-

avvikelse

Kommunledning 6 073 0 1 600 0 1 600 4 473

SHB 381 960 47 452 189 822 12 081 177 728 204 232

TOF 189 676 42 135 121 005 0 121 005 68 671

Total 577 709 89 587 312 427 12 081 300 333 277 376

UTK 16 667 3 616 14 017 0 14 017 2 650

SOC 9 298 1 151 5 498 0 5 498 3 800

Total 25 965 4 767 19 515 0 19 515 6 450

SUMMA TOTALT 603 674 94 354 331 942 12 081 319 848 283 826

Sektor Projekt Budget 2019

Utfall 
2019 tom 

aug
Prognos 

2019    Utgift
Prognos 2019 

Inkomst
Prognos 

2019 netto
Budget-

avvikelse

Id01 Inventarier Mm 100 0 100 100 0

Ie01 Inventarier, Musik 1 029 159 1 029 1 029 0

Ie02 Inventarier, Kulturhuset 981 45 981 981 0

Ig01 Reinvestering Och Inventarier 2 510 623 2 010 2 010 500

Ig02 Inventarier, Nya Förskolor 186 113 186 186 0

Ih01 Reinvestering Och Inventarier 6 255 2 175 6 255 6 255 0

Ih13 Backaskolan 810 214 810 810 0

Ih14 Fagerhultsskolan 1 950 0 0 0 1 950

Ii02 Reinvestering Och Inventarier 2 166 259 2 166 2 166 0

Ij02 Reinvestering Och Inventarier 300 0 100 100 200

Iy10 Inventarier 380 28 380 380 0

Total 16 667 3 616 14 017 0 14 017 2 650

Ik10 Datainventarier 3 953 667 953 953 3 000

Ik12 Reinvesteringar 3 192 360 3 192 3 192 0

Ik14 Larm Voo 445 16 445 445 0

Ik27 Östra Backa 305 28 305 305 0

Ik28 Stödboende Östra Backa 400 0 0 0 400

Ik31 Stödboende Orrekullen 400 0 0 0 400

Ik32 Bgt Hindås 400 10 400 400 0

Ik33 Bygården Etapp 2 203 70 203 203 0

Total 9 298 1 151 5 498 0 5 498 3 800
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Fortsättning Investeringsredovisning med budgetavvikelser 

 

Nämnd Sektor Budget 2019

Utfall 
2019 tom 

aug
Prognos 

2019    Utgift
Prognos 2019 

Inkomst
Prognos 

2019 netto
Budget-

avvikelse

Ir28 Upprustning Råda Torg Kv. 6 702 0 400 400 302

Ir30 Brokonstruktioner 9 692 1 713 9 692 9 692 0

Ir35 Backa Västra Landvetter 8 000 0 0 0 8 000

Ir36 Mölnlyckemotet-Kollektivtrafik 1 500 0 0 0 1 500

Ir39 Trafikmiljöåtgärder 5 426 1 784 5 426 5 426 0

Ir43 Trafiksäkra Skolvägar 34 0 0 0 34

Ir46 K2020, Initiala Åtgärder 1 699 0 1 699 1 699 0

Ir51 Gc-Väg Wendelsv Gärdesområdet 9 809 707 1 061 1 061 8 748

Ir52 Grönsångarvägen 0 5 0 0 0

Ir59 Landvetter Centrum Kv 2 2 216 1 391 2 216 2 216 0

Ir60 Backa Östra Landvetter 4 235 99 99 99 4 136

Ir64 Idrottsvägen Kv 9, Mke 247 0 200 200 47

Ir65 Mölnlycke Fabrik Utanför Plan 16 093 287 787 787 15 306

Ir67 P-Hus Mke Centrum 537 19 0 0 537

Ir68 Landv Cent Stenåkersg Kv 5 -28 -527 0 0 -28

Ir69 Roskullen Tillgänglig Hindås 441 32 300 300 141

Ir71 Tillgänglighet Råda Portar 1 442 -58 1 400 1 400 42

Ir72 Kapacitet Buss Boråsv Mke 1 440 0 0 0 1 440

Ir74 Cirkulation Platåv-Boråsv Mke 3 549 51 250 1 540 -1 290 4 839

Ir75 Me Dagvattenpark 12 114 2 419 7 460 4 541 2 919 9 195

Ir77 Lv Centrum Kv 6 P-Hus Centrum 500 0 0 0 500

Ir79 Me Musikvägen Gång-O Cykelbana 7 500 0 0 0 7 500

Ir80 Me Centr. Park.Ledningssystem 1 773 38 1 500 1 500 273

Ir81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar 2 555 0 1 500 1 500 1 055

Ir82 Elektr. Info-Skyltar Infart Hk 914 0 300 300 614

Ir83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan 37 456 1 530 3 530 3 530 33 926

Ir84 Hs, Bocköhalvön, Plankostnader 1 000 0 0 0 1 000

Ir85 Logistikvägen, Airport City 493 5 0 0 493

Ir87 Hö Cykelbana Hällingsjö Rävlan 13 435 2 110 2 310 2 310 11 125

Ir88 Hs Limmerhult/ Södra Klåddegär 500 0 0 0 500

Ir89 Me Provisoriska P-Hus 5 000 0 0 0 5 000

Ir90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata 6 987 806 7 000 6 987 0

Ir91 Cykelb Åvägen-Biblioteksg. Dvp 3 000 0 500 500 2 500

It21 Konstnärlig Utsmyckning 0 252 378 378 -378

It55 Mölndalsån 1 228 15 1 228 1 228 0

Iu01 Inventarier Hela Shb 60 0 0 0 60

Iu06 Gis, M&B Nytt 500 620 620 620 -120

Iu07 Ärendehanteringsystem Miljö 500 0 500 500 0

Iu96 Allmän Markreserv 1 000 92 500 500 500

Iv01 Inv Verk 7 542 1 939 4 789 4 789 2 753

Iv02 Inv Befintliga Ledningar 10 000 4 108 5 508 5 508 4 492

Iv03 Inv Nya Ledningar 66 272 121 321 321 65 951

Iv04 Inv Va-Serviser 2 000 222 722 722 1 278

Iv05 Inv Byte Debiteringsmätare 200 515 565 565 -365

Iv06 Exploatering Va 18 097 0 13 200 6 000 7 200 10 897

Iv07 Inventarier Va 100 166 166 166 -66

Iv08 Vattenverk Västra Nedsjön 112 688 26 593 112 043 112 043 645

Iz13 Inköp Kärl 20 155 230 230 -210

Iz14 Förbättringsåtgärder Åvc 100 55 100 100 0

Iz17 Förbättringsåtgärder Åvs 50 0 30 30 20

Iz18 Byggnad Återanvändning Bråta 1 292 187 1 292 1 292 0

Iz19 Fastighetsnära Insamling 50 0 0 0 50

Total 381 960 47 452 189 822 12 081 177 728 204 232
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Fortsättning Investeringsredovisning med budgetavvikelser 

 

Nämnd Sektor Budget 2019

Utfall 
2019 tom 

aug
Prognos 

2019    Utgift
Prognos 2019 

Inkomst
Prognos 

2019 netto
Budget-

avvikelse

Ib02 Infrastruktur 6 270 830 6 605 6 605 -335

Ib04 Televäxel Kommunhuset 1 000 0 300 300 700

Ib07 Verks.Specifika It-Invest. 1 500 0 1 500 1 500 0

Ic01 Kontorsinventarier Tof 100 10 100 100 0

Ic02 Inventarier Husansvarig 613 543 578 578 35

Ic05 Städmaskiner 500 101 250 250 250

Ic07 Inventarier Måltidsservice 500 0 300 300 200

Ic10 Maskiner/Redskap Fastighet 638 128 638 638 0

Ic11 Konstnärlig Utsmyckning Tof 0 315 0 0 0

Ic12 Råda Säteri, Mur M.M. 550 291 550 550 0

Ic16 Byte Fettavskiljare 1 000 0 800 800 200

Ic17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm 2 500 0 1 000 1 000 1 500

Ic18  Hulebäcksgymn Tillb Matsal 0 7 7 7 -7

Ic19 Hulebäcksgymn Tillb Klassrum 300 10 10 10 290

Ic20 Komponentutbyten Fastighet 5 060 3 184 5 060 5 060 0

Ic22 Säkerhetslarm/Brandlarm 2 539 1 794 2 539 2 539 0

Ic23 Fagerhultsskolan Nybyggnad 1 940 3 075 4 000 4 000 -2 060

Ic24 Upprust Mark Skinnefjällskolan 3 432 1 421 3 000 3 000 432

Ic25 Djupedalskolan Renov. Omkl.Rum 2 000 181 3 700 3 700 -1 700

Ic29 Backaskolan 3 000 195 500 500 2 500

Ic30 Lvr.Skolan Omb Fasader Matsal 1 000 60 100 100 900

Ic35 Grundskola Mölnlycke Nybyggnad 1 000 147 147 147 853

Ic36 Pixbo Fsk Renovering 3 Avd 5 000 2 2 2 4 998

Ic37 Hedens Förskola 1 500 163 200 200 1 300

Ic40 Akustikåtgärder Förskola/Skola 200 0 200 200 0

Ic51 Näckrosvägens Stödboende 0 140 140 140 -140

Ic56 Ö Bygården Tillb, Bygården Omb 319 -21 319 319 0

Ic58 Pulkavägen ombyggnad 0 0 1 500 1 500 -1 500

Ic60 Lokalanpassningar 3 955 3 629 3 955 3 955 0

Ic62 Lunnaskolan Omb Kök Och Matsal 0 991 991 991 -991

Ic64 Utbyte Fettavskiljare 0 8 0 0 0

Ic65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk 1 500 212 1 500 1 500 0

Ic66 Upprustning Utemiljö 289 58 289 289 0

Ic67 Ombyggnad Kök 2 330 470 1 339 1 339 991

Ic68 Lokalanpassningar Förskola 1 530 38 1 530 1 530 0

Ic69 Lokalanpassningar Grundskola 1 293 3 051 3 051 3 051 -1 758

Ic70 Ombyggnad Kontaktcenter 0 1 373 1 373 1 373 -1 373

Ic71 Utveckling Råda Säteri 13 034 3 141 5 000 5 000 8 034

Ic73 Hindås Idr.Hall Förråd Tillb 0 245 400 400 -400

Ic74 Enkelt Avhjälpta Hinder 4 500 1 538 3 000 3 000 1 500

Ic75 Handikappolitisk Plan 200 102 200 200 0

Ic76 Solstensförrådet Ombyggnad 2 608 3 033 3 033 3 033 -425

Ic77 Kulturhuset Mke, Omb Uteplats 300 1 50 50 250

Ic78 Kommunhuset, Ventilation 2 000 0 100 100 1 900

Ic81 Gymnastik- Och Trampolinhall 4 710 1 015 1 195 1 195 3 515

Ic82 Wallenstam Arena 74 941 3 336 40 000 40 000 34 941

Ic83 Pinntorps Idrottshall 6 000 754 1 500 1 500 4 500

Ic84 Belysning P-Platser/Lekplatser 300 39 300 300 0

Ic85 Garantiarbeten 1 467 903 1 467 1 467 0

Ic87 Härryda Idrottshall 976 34 34 34 942

Ic88 Upprustn. Stall Råda Säteri 353 4 50 50 303

Ic89 Ishall Landvetter Nybyggnad 500 26 200 200 300

Ic90 Upprustning Vent.Anl Förskolor 3 276 35 2 500 2 500 776

Ic91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip 1 000 0 300 300 700

Ic92 Idrottshall Ny Skola Mölnlycke 300 4 4 4 296

Ic95 Energieffektivisering 4 223 508 4 223 4 223 0

If01 Övriga Inventarier 1 090 28 1 090 1 090 0

If04 Inköp Traktorer Med Utr. 3 570 0 570 570 3 000

If33 Näridrottsplats 1 088 0 500 500 588

If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder 1 700 494 1 700 1 700 0

If50 Byte Konstgräsmatta Mke Ip 6 917 4 256 5 000 5 000 1 917

If51 Inventarier Pinntorps Idr.Hall 1 265 236 516 516 749

Total 189 676 42 135 121 005 0 121 005 68 671

Ia01 Konstnärlig Utsmyckning 4 773 0 1 500 1 500 3 273

Ia82 E-Handels Modul 1 200 0 0 0 1 200

Ia90 E-Arkiv 100 0 100 100 0

Total 6 073 0 1 600 0 1 600 4 473

Total 603 674 94 354 331 942 12 081 319 848 283 826
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Vattenverksamhetens resultaträkning, balansräkning och 
noter 

 

  

RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not
Prognos 

2019
Bokslut 

2018
Delår 
2019

Delår 
2018

Verksamhetens intäkter 1 69 614 67 312 46 424 42 720
Verksamhetens kostnader 2 -51 881 -40 315 -30 679 -30 188
Avskrivningar 3 -12 275 -11 947 -8 183 -7 867
Verksamhetens nettokostnader 5 458 15 050 7 562 4 665
Finansiella intäkter 4 2 488 2 475 1 659 1 645
Finansiella kostnader 5 -7 946 -7 802 -5 298 -5 166
Resultat efter finansiella poster 0 9 723 3 923 1 144
Extraordinära intäkter  
Extraordinära kostnader  
Resultat 0 9 723 3 923 1 144
Budget 0 6 000 0 4 000

BALANSRÄKNING Belopp i tkr  
Tillgångar  
Affärsfastigheter 414 766 439 833 406 040
Maskiner och inventarier 1 368 1 782 1 287
Summa anläggningstillgångar 6 416 134 441 615 407 327
Fordringar 7 707 19 200 18 495
Summa omsättningstillgångar 7 7 707 19 200 18 495
Summa tillgångar 423 841 460 815 425 822
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 8 9 227 13 150 648
varav resultat 9 723 3 923 1 144
Avsättningar   
Avsättning för pensioner 4 275 4 200 4 493
Summa avsättningar 4 275 4 200 4 493
Långfristiga skulder 9 407 146 443 432 417 755
Kortfristiga skulder 10 3 193 33 2 926
Summa skulder 410 339 443 465 420 681
Summa eget kapital och skulder 423 841 460 815 425 822

NOTER Belopp i tkr
2019-08-31 2018-08-31 2017-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2017-08-31

1. Verksamhetens intäkter 46 424 42 720 42 458 6. Verksamhetens anläggningar 441 615 407 327 346 931
Brukningsavgifter 44 559 40 906 40 937 Materiella anläggningstillgångar
Övriga intäkter 1 865 1 814 1 521 Affärsfastigheter 439 833 406 040 345 214

2. Verksamhetens kostnader 30 679 30 188 29 280 Maskiner och inventarier 1 782 1 287 1 717
Entreprenad-köp av verksamhet 10 800 10 815 11 701 7. Fordringar 19 200 18 495 18 511
Personalkostnader 9 131 8 090 7 589 Kundfordringar i kommunens 19 200 18 495 18 511
Övriga kostnader (konsulter,el 10 748 11 283 9 990 debiteringssystem
förbrukningsmaterial mm.) 8. Eget kapital 9 227 648 1 475

3. Avskrivningar 8 183 7 867 6 169 Verksamhetens resultatfond dä 9 227 648 1 475
Affärsfastigheter 7 916 7 564 5 832 överskott i resultaträkningen
Maskiner och inventarier 267 303 337 fonderas.

4. Finansiella intäkter 1 659 1 645 1 422 9. Långfristiga skulder 443 432 420 514 357 405
Ränta på ej resultatförda 1 659 1 645 1 422 Lån från kommunen 305 770 285 325 244 345
anläggningsavgifter Kvarvarande skuld avseende 137 662 135 189 113 060

5. Finansiella kostnader 5 298 5 166 3 916 anläggningsavgifter
Ränta på investeringsutgifter 5 298 5 166 3 916 10. Kortfristiga skulder 33 167 2 531

Periodiserade 2 515
anläggningsavgifter
Kunder, (kundreskontran) 33 167 16
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Exploateringsredovisning 
Projekten kommenteras på sidan 19. 

 

Sekor för samhällsbyggnad
EXPLOATERINGSPROJEKT

Namn Ink Utg Netto Ink Utg Netto Ink Utg Ink Utg

1 400 1 400 0 331 331 0 415 0 1 400

1 500 -1 500 3 44 41 9 850 4 575 0 66

3 400 3 400 7 612 1 161 -6 451 59 527 16 818 7 612 4 161

15 000 -15 000 11 661 154 -11 507 35 482 51 933 23 329 232

1 000 -1 000 1 5 4 2 165 728 0 0

10 000 11 400 1 400 0 1 016 1 016 0 1 016 0 1 524

1 400 1 400 0 14 14 0 14 0 0

14 500 11 700 -2 800 3 44 41 6 654 333 3 1 066

1 400 1 400 0 949 949 16 165 16 648 0 1 708

6 400 6 400 0 1 294 1 294 0 1 875 0 5 294

9 700 9 700 0 1 063 1 063 0 1 085 0 1 563

31 000 8 400 -22 600 17 798 5 354 -12 444 30 863 55 749 17 798 8 031

6 400 6 400 4 464 460 16 268 9 203 -900 997

26 000 26 000 0 4 263 4 263 112 91 947 0 6 395

0 1 281 280 9 077 7 710 0 0

0 0 18 18 25 659 32 522 0 0

0 0 1 1 14 1 450 0 0

6 000 3 400 -2 600 0 563 563 0 578 929

0 0 97 97 0 97 0 159

0 258 282 23 258 282 387 465

0 366 367 1 366 367 549 605

0 702 592 -110 702 672 1 052 977

Summa 79 000 91 000 12 000 38 409 18 358 -20 052 213 162 296 016 49 831 35 571
Netto

Valborgs Kulle

PrognosBokslut 2019-08-31
Utgående balans

82 854

Budget 2019 Utfall 190101-190831
2019

-14 260

Wendelstrand (Bråta) BH

Björröd ,Alberts väg BH

Säteriet, (Förbo) BH

Solåsen Hindås

Säteriet, Särskilt boende

Roskullen Hindås

Stenbrottet

Landvetter Centrum

Landvetter södra

Landvetters Backa

Hindås skola

Idrottsvägen

Enebacken

Mark för bostäder
Bocköhalvön

Björkelidsvägen

Hindås industriområde

Mölnlyckemotet

Björröd

Bårhults företagspark

Industrimark
Airport City

Björkåsen
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Sammanställd redovisning 
 
Sammanställd redovisning upprättas i syfte att ge en bild av kommunens åtaganden oavsett 
i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I redovisningen ingår förutom kommunen även 
Härryda Energi AB (HEAB), Förbo AB och Landvetter Södra Utveckling AB. Kommunen 
har en ägarandel på 100 procent i HEAB och Landvetter Södra Utveckling AB samt 42 
procent i Förbo AB. Resultatet per delår uppgick till 109 mkr och prognosen för året på 62 
mkr. Kommunens andel av omsättningen är 90 procent. 
 
Delårsbokslut  Prognos 2019 
Kommunkoncernens delårsresultat per augusti 
2019 uppgick till 109 mkr, vilket är 27 mkr bättre 
än föregående års delårsbokslut. Det beror på en 
något starkare resultatutveckling för Härryda 
kommun.  

 
Resultat före koncernelimineringar 
 
Bruttokostnaderna per augusti uppgår till 1 875 
mkr och verksamhetens nettokostnader uppgår till 
1 330 mkr. Nettoinvesteringarna inom koncernen 
uppgår till 164 mkr. Av de redovisade in-
vesteringarna är 94 mkr hänförligt till kommunen.  
Soliditeten för delåret uppgår till 33 procent, 
vilket är en ökning med en procentenhet jämfört 
med delårsbokslutet 2018. Den långsiktiga 
skulden har ökat med 130 mkr jämfört med delår 
2018 och uppgår till 1 812 mkr. Kommunen står 
för 109 mkr av ökningen. Förbo AB:s långfristiga 
skuld uppgår till 678 mkr, HAEB:s till 260 mkr 
och Härryda kommuns långfristiga skuld uppgår 
till 873 mkr.  
 

Resultatutveckling 2014-2019 
 

 

 

För helåret bedöms ett positivt resultat på 62 mkr. 
Det är 2,0 procent av omsättningen på 3 
miljarder.  
 
 

 
Resultat före koncernelimineringar 
 
Av verksamhetens kostnader hänför sig cirka 90 
procent till den primärkommunala verksamheten. 
 

Resultatutveckling 2014-2019 

 
 
       Mål för god ekonomisk hushållning 
Enligt den nya kommunala redovisningslagen ska 
Kommunfullmäktige fastställa och följa upp mål 
för god ekonomisk hushållning även för bolagen. I 
dagsläget finns inga mål fastställda för koncernen. 
I delårsrapporten följer bolagen upp befintliga mål 
och om möjligt även utifrån perspektivet ”Mål för 
god ekonomisk hushållning”.     

  

Delår Delår 
Resultat, mkr 2019 2018
Härryda kommun 77,8 49,4
Härryda Energi 10,5 9,3
Förbo AB 22,5 23,2
Landvetter Södra Utveckling AB -1,9 -0,3
Summa 108,9 81,6
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Prognos Bokslut
Resultat, mkr 2019 2018
Härryda kommun 33,1 31,0
Härryda Energi 1,3 1,3
Förbo AB 27,4 35,3
Landvetter Södra Utveckling AB 0 -1,3
Summa 61,8 66,3
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Dotterbolag Härryda Energi AB   
Verksamheten löper enligt plan. Inriktningen är 
fortsatt förbättring av leveranssäkerhet och 
modernisering av gamla stationsanläggningar, 
samt att möta ökat elbehov i området. 

  
Prognos 

2019 
Bokslut 

2018 
Delår 

31/8-19 
       
Intäkter, mkr 116,7 125,2 71,1 
Kostnader, mkr 97,1 100,9 60,6 
Result före 
bokslutsdisp, mkr 19,5 24,3 10,5 
Tillgångarnas värde 486,0 474,0 468,0 
Soliditet, procent 34 30 33 
Ägarandel, procent 100 100 100 
Antal årsarbetare 33 34 33 

 

Uppdrag 
HEAB är ett helägt bolag som har till uppgift att distribuera ledningsbunden energi inom kommunens 
område. Uppdraget tillåter även att tillhandahålla elförsäljning, vilket sker i dotterbolaget Härryda Energi 
Elhandel AB. 

Måluppfyllelse och viktiga händelser 
I enlighet med riktlinjer för en god ekonomisk hushållning strävar Härryda Energi AB efter att 
kontinuerligt arbeta med uppföljning och planering av kommande investeringar samt att hålla en hög 
självfinansieringsgrad. I bolagets flerårsplan finns ett mål för en ökad soliditet samt att bibehålla 
nuvarande skuldsättningsgrad genom att finansiera investeringarna utan upptagande av nya lån. För 2019 
bedömer bolaget att målen för god ekonomisk hushållning uppfyllts.    
 
Verksamheten har under det första delåret följt de uppsatta målen. Vädersäkring- och kvalitetsprojekt har 
genomförts i Helgered, Benareby och Näset. Vidare fortsätter utbyggnad av nätet för att ansluta nya 
kunder i Landvetter Airport City, Landvetter Centrum samt Mölnlycke Fabriker. Projektering av fortsatta 
40kV linjer i Landvetter och Mölnlycke pågår och planerar att genomföras under 2020-2023. Dessa linjer 
är nödvändiga för att möjliggöra den fortsatta expansionen i kommunen.  
 
Antalet elhandelskunder är 4 770 stycken.                                       

Ekonomi 
Resultatet för årets första åtta månader blev för Härryda Energi AB 9,7 mkr och för Härryda Energi 
Elhandel AB 0,8 mkr, vilket totalt ger 10,5 mkr. Resultatet för Härryda Energi AB är 2,8 mkr bättre än 
budget. Anledningen till det goda resultatet är en högre omsättning samt en lägre kostnad för nätförluster i 
jämförelse med budget under perioden. Prognosen för helåret visar ett resultat på 19,6 mkr före 
bokslutsdispositioner, vilket är 1,7 mkr högre än budget. Elhandelsbolaget omsätter 1,7 mkr. 
 
Prognosen indikerar på att bolaget kommer att investera för 38,5 mkr under 2019, vilket är i nivå med 
årets budget.  

Framtiden 
Framtiden kommer att präglas av fortsatt ombyggnad och modernisering av elnätet. Elnätet kommer även 
att behöva byggas om i vissa delar för att klara det ökande behovet i området. Elmätarna kommer till följd 
av nya lagkrav bytas ut hos samtliga hushållskunder under hösten 2019 till våren 2020. 
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Dotterbolag Förbo AB 
  
Förbo har fortsatt tydligt fokus och hög takt 
när det gäller renovering och underhåll av 
fastigheter i det befintliga beståndet samt att 
bygga fler nya bostäder. 

  2019 2018 
Delår 

31/8-19 
       
Intäkter, mkr 503 486 336 
Kostnader, mkr -420 -398 -265 
Result före 
bokslutsdisp, mkr 83 88 68 
Tillgångarnas värde 3 134 2 826 2 881 
Soliditet, procent 35 35- 36 
Ägarandel, procent 42 42 42 
Antal årsarbetare  63 63 

 

Bolaget ägs av Härryda (42,0 %), Kungälv (9,0%) och Lerums (21,4 %) kommun samt Mölndals stad 
(27,6%). Bolaget ska främja ägarkommunernas bostadsförsörjning. Verksamheten ska bedrivas 
affärsmässigt och med möjlighet till boendeinflytande, förenat med ett etisk, miljömässigt och socialt 
ansvarstagande. I stort sett hela beståndet är bostäder och specialbostäder.  

Måluppfyllelse och viktiga händelser 
På Säteriet i Mölnlycke pågår byggnation av två hus i kvarteret Tallspinnaren. Beräknad inflyttning i de 
51 nya bostäderna är andra halvåret 2020. Den pågående renoveringen av Säteriet utnämndes under våren 
till Årets renoveringsprojekt av Sveriges Allmännytta där den varsamma renoveringen som utgått från de 
boendes behov och bevarandet av arkitektoniska detaljer lyftes fram. I både Hulan i Lerum och Stommen 
i Landvetter pågår arbeten där stor hänsyn tagits till respektive områdes förutsättningar för hållbara 
renoveringar. I början av året flyttade 31 familjer in i det miljöklassade kvarteret Kransen i Kungälv.  
 
Bolaget har under september förvärvat 80 lägenheter i Lerums kommun av det kommunala bolaget 
Aspenäs Villastad AB. Bostäderna som ligger i Gråbo och Sjövik kompletterar de tidigare beståndet om 1 
330 bostäder i kommunen.  
 
Förbo har genomfört en organisationsförändring där all personal som arbetar i Härryda kommun utgår 
från samma kontor i centrala Mölnlycke. Syftet är att minskar sårbarheten och att ge bättre service.  
I ägardirektiven har kommunerna angivit två ekonomiska mål som innebär att direktavkastningen skall 
uppgå till minst 3,5 procent och soliditeten ska vara minst 20 procent. Bolaget ska även, i enlighet med 
ägardirektivet, tillhandahålla ett varierat bostadsbestånd av god kvalitet, samverka med ägarkommunerna 
kring boende för grupper med särskilda behov, präglas av ett aktivt miljöarbete, bidra till integration och 
mångfald samt ta ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i ägarkommunerna.  I affärsplanen och den 
årliga verksamhetsplaneringen finns måltal för nöjda kunder och nöjda ägare.  

Ekonomi 
Resultat efter finansiella poster uppgick till 68 mkr för perioden. Hyresförhandlingen innebar en höjning 
med 2,2 procent från 1 april. Hyresnivån för bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 123 kr per 
kvm. Av låneportföljen har 54 procent en räntebindning på kortare tid än ett år. Likvida medel och 
outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 71 mkr. Under perioden har fastighetsunderhåll 
motsvarande 89 mkr utförts och 43 mkr har investerats i nyproduktion. 

Framtiden 
Bolaget fortsätter att flytta fram positionerna inom områden som nyproduktion och hållbarhet. Efterfrågan 
på bostäder är fortsatt hög och Förbos ambition är fortsatt att bidra med 100 nya bostäder per år. Förbos 
hållbarhetsarbete fortsätter vara en viktig del av vår verksamhet. I enlighet med rapporteringsstandarden 
GRI (Global Reporting Initiavite) gjorde Förbo 2019 en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. 
Rapporten utgör en bas för framtida satsningar på miljö-, sociala- och ekonomiska hållbarhetsfrågor där 
Förbo påverkar sin omgivning som mest. 
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Dotterbolag Landvetter 
Södra Utveckling AB 
Stort fokus har varit fortsatt utveckling 
av bolag, projektet, kommunikation och 
samverkan med intressenter. 
Prognosen pekar på ett nollresultat 
med hänvisning till att alla kostnader 
för utveckling av projektet ska 
debiteras kommunen som markägare. 
 

 

 

Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för Härryda kommun och dess invånare. För Bolaget 
innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. Att 
etablera Landvetter Södra är av central betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om Landvetter 
Södra bygger på insikten om att det nu finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom att bygga en 
hållbar stad från grunden, med plats för åtminstone 25 000 invånare. 
Måluppfyllelse och viktiga händelser 
Stort fokus har varit fortsatt utveckling av bolag, projektet, kommunikation och samverkan med 
intressenter. Det finns fortfarande ett stort intresse från olika leverantörer bland annat inom energi och 
digitala lösningar för stadsutveckling. En avsiktsförklaring har signerats med de utvalda byggbolagen, 
bolaget och Härryda kommun. 
 
Kommunfullmäktige har för 2019 inte fastställt särskilda finansiella eller verksamhetsmål för bolaget. 
Bolaget har fyra politiska inriktningsmål som syftar till att skapa en attraktiv stad att leva, verka och 
bo i. Inriktningsmålen är som följer, den mänskliga staden, den moderna staden, den internationella 
staden och den innovativa staden. Bolagets mål kan kopplas till kommunens mål om 
”bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i 
alla ägande- och upplåtelseformer” och ”det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för 
äldres och funktionsnedsattas bedömda behov”. 

Ekonomi 
Resultatet till och med augusti landar på minus 1,9 mkr. Kostnader om 2,3 mkr består av 
marknadsföring och kommunikation 0,9 mkr, Fysisk utveckling 0,7 mkr och administrativa kostnader 
på 0,7 mkr. Bolaget har ingen personal anställd och har köp tjänster för ledning, marknad och 
administration av kommunen om totalt 1,7 mkr. Intäkter hittills är fakturering till kommunen och 
projektet avseende Fysisk utveckling till och med februari om totalt 0,3 mkr.  
 
Prognosen på helår är ett nollresultat. Skillnaden mot ovan är att bolaget förväntar fakturera alla 
upparbetade kostnader till kommunen som ska belasta projektet som direkt hänförliga till 
förverkligande den nya staden. I enlighet med avsiktsförklaring ska dessa kostnader finansieras av 
inkomster i kommunen från deltagande exploatörer. Avtal mellan kommun och bolag för debitering är 
inte färdiga men beräknas vara klara under hösten. Prognosen för bolagets kostnader på helår är 1,4 
mkr för Fysisk utveckling, Marknad och kommunikation vardera och 1,3 mkr för övergripande 
administration. I prognosen för fysisk utveckling ryms en projektledare för etapp 1 som ska börja 
under hösten. 

Framtiden 
Planen är att konsortiet ska inleda ett planarbete inom ramen för etapp 1 vidare förs diskussioner om 
kommande samarbetsavtal. 

 

 Prognos 
2019

Bokslut 
2018

Delår 
31/8-19

Intäkter, mkr 4,2 0,0 0,3
Kostnader, mkr -4,2 -1,3 -2,3
Result före 
bokslutsdisp, mkr 0,0 -1,3 -1,9
Tillgångarnas värda 1,1 2,0 0,3
Soliditet, procent 80% 45% -309%
Ägarandel, procent 100 100 100
Antal årsarbetare 0 0 0
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Sammanställd redovisning  
 

 
 

RESULTATRÄKNING 
miljoner kronor Prognos Bokslut Delårsbokslut per den 31/8

2019 2018 2019 2018
Not

Verksamhetens intäkter 1 877,2 922,2 545,2 576,3
Verksamhetens kostnader 2 -2 770,4 -2 721,2 -1 753,1 -1 749,7
Avskrivningar 3 -188,9 -180,3 -122,3 -117,8
Verksamhetens nettokostnader -2 082,2 -1 979,3 -1 330,2 -1 291,1

Skatteintäkter 2 014,1 1 942,4 1 343,3 1 295,3
Generella statsbidrag och utjämning 193,9 161,6 129,3 105,2
Verksamhetens resultat 125,8 124,7 142,4 109,4

Finansiella intäkter 4 4,3 5,0 4,3 5,5
Finansiella kostnader 4 -42,5 -38,8 -31,7 -29,1
Resultat efter finansiella poster 87,6 90,9 115,0 85,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt -7,6 -2,0 -6,1 -4,1
Bokslutsdispositioner -18,3 -22,7
Resultat 61,8 66,3 108,9 81,6

KASSAFLÖDESRAPPORT
miljoner kronor Bokslut Delårsbokslut per den 31/8

Not 2018 2019 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 10 66,3 108,9 81,6
Justering för av- och nedskrivningar 3 180,3 122,3 117,8
Justering för, utdelning mm 10 19,8 -0,6 -1,2
Justering för gjorda avsättningar 11 20,1 2,7 19,2
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -4,3 1,4 26,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 282,2 234,7 243,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 8 -3,2 5,6 41,7
Ökning/minskning tomtmark till försäljning -71,4 14,8 2,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder 13 28,4 -112,0 -100,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 236,0 143,2 187,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar 5 -343,6 -168,2 -246,1
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar  0,5 0,0 0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  88,3 0,0 0,0
Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar -0,3 0,6 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -255,1 -167,6 -246,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 12 130,3 8,1 4,2
Amortering av skuld 12 -4,1 -3,0 -2,7
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 7 -0,3 0,3 -0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 125,9 5,4 1,2

Årets kassaflöde 106,8 -19,0 -57,2
 

Likvida medel vid årets början 75,2 181,9 75,2
Likvida medel vid periodens slut 181,9 162,9 18,0
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BALANSRÄKNING 
miljoner kronor Bokslut Delårsbokslut per den 31/8

Not 2018 2019 2018
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,5 0,0
Materiella anläggningstillgångar
      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 6 3 548,0 3 603,1 3 482,2
      Maskiner och inventarier 6 509,9 498,1 516,3
Finansiella anläggningstillgångar 7 58,9 58,6 58,9
Summa anläggningstillgångar 4 116,9 4 160,4 4 057,5

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

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Tomtmark för försäljning samt lager 161,9 147,1 171,7
Fordringar 8 196,4 190,8 151,5
Likvida medel 9 181,9 162,9 18,0
Summa omsättningstillgångar 540,2 500,7 341,2

Summa tillgångar 4 657,0 4 661,1 4 398,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 10 1 418,8 1 527,1 1 415,0
      varav årets resultat 66,3 108,9 81,6
Avsättningar
      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser 11 786,3 821,8 791,1
      Avsättning skatteskuld och obeskattade reserver 65,8 32,9 59,7
      Övriga avsättning 11 9,6 9,6 10,0
Skulder
      Långfristiga skulder  12 1 806,5 1 811,6 1 681,8
      Kortfristiga skulder 13 570,0 458,0 441,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 657,0 4 661,1 4 398,9

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser 14 15,1 15,1 15,6
Donationsfonder 0,0 0,0 0,0
Ställda panter 721,2 721,4 700,4
Övriga ansvarsförbindelser 0,3 0,3 0,2
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Noter Noter
miljoner kronor miljoner kronor

31/8-19 31/8-20 31/8-21 31/8-19 31/8-18 2018
Not 1 Verksamhetens intäkter Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Försäljningsintäkter 68,6 197,8 124,6 Kommunens samtliga leasingavtal klassificeras som operationella.
Taxor och avgifter 121,1 109,6 164,3 Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Hyror och arrenden 162,9 27,5 237,6 Pågående investeringar avskrivs ej.
Bidrag 101,9 124,4 216,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 90,5 67,3 127,5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Exploateringsintäkter 0,0 49,6 49,7 Anskaffningsvärde 5 521,5 5 268,2 5 377,0
Realisationsvinster 0,3 0,1 1,8 Ackumulerade avskrivningar -1 918,4 -1 786,0 -1 828,9
Summa 545,2 576,3 922,2 Bokfört värde 3 603,1 3 482,2 3 548,0

 
Not 2 Verksamhetens kostnader Maskiner och inventarier
Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1 105,3 -1 088,7 -1 698,5 Anskaffningsvärde 1 113,9 1 089,1 1 097,7
Bränsle energi och vatten -35,8 -27,0 -44,8 Ackumulerade avskrivningar -615,9 -572,8 -588,0
Köp av huvudverksamhet -284,2 -262,7 -423,0 Bokfört värde 498,1 516,3 509,9
Lokal- och markhyror -22,1 -17,1 -29,2
Lämnade bidrag -40,9 -41,6 -66,4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 -0,5 -1,7 Redovisat värde vid årets början 3 548,0 3 472,8 3 472,9
Övriga kostnader -264,7 -312,1 -457,5 Investeringar 145,9 181,2 295,9
Summa -1 753,1 -1 749,7 -2 721,1 Redovisat värde avyttringar o utrangeringar 0,0 -0,5 -3,3

Nedskrivningar 0,0 0,0 -2,4
Not 3 Avskrivningar Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 2,5
Avskrivningar immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -89,4 -87,1 -133,2
Avskrivning byggnader och anläggningar -89,5 -87,1 -133,2 Överföring från/till annat slag av tillgång -1,4 -84,2 -84,4
Avskrivning maskiner och inventarier -32,8 -30,7 -45,9 Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 -1,2 Redovisat värde vid periodens slut 3 603,1 3 482,2 3 548,0
Summa -122,3 -117,8 -180,3

Maskiner och inventarier
Not 4 Finansiella intäkter och kostnader Redovisat värde vid årets början 489,0 459,7 507,7
Finansiella intäkter Investeringar 40,5 87,5 47,3
Utdelning på aktier och andelar 3,4 4,2 4,2 Redovisat värde avyttringar o utrangeringar 0,0 -0,2 0,5
Ränteintäkter 0,4 0,2 0,8 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella intäkter 0,5 1,1 0,1 Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Summa 4,3 5,5 5,0 Avskrivningar -32,8 -30,7 -45,8

Överföring från/till annat slag av tillgång 1,4 0,0 0,3
Finansiella kostnader Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0
Räntekostnader -10,5 -14,0 -20,8 Redovisat värde vid periodens slut 498,1 516,3 509,9
Ränta på pensionsskuld -21,1 -15,0 -17,7
Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,4 Not 7 Finansiella anläggningstillgångar
Summa -31,7 -29,1 -38,8 Aktier, andelar 26,5 26,4 26,4

Obligationer, förlagsbevis m.m 4,2 4,2 4,2
Not 5 Nettoinvesteringar Långfrist. fordringar VA- och gatukostnadslån 0,3 0,6 0,6
Bruttoinvesteringar -168,2 -246,1 -343,6 Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0
Investeringsbidrag och investeringsinkomst. 4,7 0,0 6,0 Bostadsrätter 27,7 27,7 27,7
Avgår till långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Summa 58,6 58,9 58,9
Försäljn. anläggn.tillgångar och utrangeringar 0,0 84,6 90,6
Summa -163,4 -161,4 -247,0 Aktier 0,5 0,5 0,5

varav Förbo AB 0,0 0,0 0,0
varav Härryda Energi AB 0,0 0,0 0,0
Andelar 26,0 25,9 25,9
Summa aktier och andelar 26,5 26,4 26,4
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Noter Noter
miljoner kronor miljoner kronor

31/8-19 31/8-18 2018 31/8-19 31/8-18 2018
Not 8 Fordringar Fortsättning not 12
Kundfordringar 54,3 34,4 33,3 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Förutbetalda kostnader 10,1 12,1 27,0 Andel som förfaller inom 1 år 33% 26% 14%
Upplupna intäkter 57,3 52,5 77,2 Andel som förfaller inom 1-4 år 52% 54% 61%
Diverse kortfristiga fordringar 65,9 45,4 52,9 Andel som förfaller efter 4 år 15% 20% 25%
Statlig ersättning Migrationsverket 3,2 7,1 6,1
Interimsfodringar 0,0 0,0 0,0 Andel lån med rörlig ränta 47% 42% 49%
Summa 190,8 151,5 196,4 Andel lån med fast ränta 53% 58% 51%

Genomsnittsränta    
Not 9 Likvida medel
Kassa 0,0 0,0 0,0 Kreditgivare
Bank 131,0 3,0 162,9 Kommuninvest 960,0 860,0 960,0
Bank koncernkonto 31,8 15,0 18,9 Övriga 678,3 821,8 678,3
Kassa koncernkonto 0,0
Summa 162,9 18,0 181,9 Summa 1 638,3 1 681,8 1 638,3
Kommunen har en checkkredit på 150 mkr som inte utnyttjats. 

Not 13 Kortfristiga skulder
Not 10 Eget kapital Kortfristiga skulder till kreditinstitus och kunder 0
IB eget kapital 1 418,8 1 334,6 1 334,6 Leverantörsskulder 82,7 75,3 135,9
Årets resultat 108,9 81,6 66,3 Moms och särskilda punktskatter 10,9 4,6 17,9
Utdelning, HEAB och Förbo AB -1,2 -1,2 -1,9 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 28,6 25,0 29,4
Överavskrivning/omföring uppskjuten skatteskuld 0,6 0,0 19,8 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 205,3 203,1 318,9

   semester- och övertidsskuld 44,8 45,0 94,7
Summa utgående balans 1 527,1 1 415,0 1 418,8    uppl. pens.kostn avg.best ålderspension 39,2 37,1 52,5
Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv    uppl särsk lönesk avg.best ålderspension 37,0 34,5 27,5

   tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar
Not 11 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt Exploateringsverksamhet 64,2 45,8 59,0
Ansvarsförbindelse intjänad före 1998 583,1 606,5 596,5 Utnyttjad checkkredit 12,3 15,6 0,0

Pensionsavsättning intjänad from 1998 204,2 183,3 188,1 Ej utnyttjad checkkredit HEAB 0,0 15,0 0,0
Särsk avtalspension enl överenskommelse 34,5 1,2 1,7 Övriga kortfristiga skulder 53,9 57,1 8,9
Summa 821,9 791,0 786,3 Summa 458,0 441,4 570,0

Övriga avsättningar
Marksanering 9,6 10,0 9,6
Summa 9,6 10,0 9,6

Not 12 Långfristiga skulder Not 14 Borgensförbindelser
Ingående skuld 1 806,5 1 680,3 1 680,3 Kommunägda företag
Nyupplåning under året 8,1 4,2 130,3 GRYAAB 0,0 0,0 0,0
Årets amorteringar -3,0 -2,7 -4,1 Härryda Energi AB 0,0 0,0 0,0
Summa 1 811,6 1 681,8 1 806,5 Räddningstjänsten Storgöteborg 6,4 6,8 6,4

Renova 0,5 0,5 0,5
Lån i banker och kreditinstitut 1 638,3 1 517,3 1 638,3 Summa Kommunägda företag 6,9 7,3 6,9

   
Föreningar
Pixbo Tennisklubb 2,4 2,4 2,4
Hindås Tennisklubb 3,5 3,5 3,5
Landvetter tennisklubb 2,3 2,2 2,3
Summa föreningar 8,2 8,1 8,2

Egna hem och småhus 0,0 0,1 0,0

Summa borgensförbindelser 15,1 15,6 15,1

Page 54 of 428



 
 
 
 

 DELÅRSRAPPORT 2019  HÄRRYDA KOMMUN 
43 

 

Uppföljning av finanspolicy 
 
Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till 
kommunstyrelsen avseende medelsförvaltningen för koncernen. Härryda kommun 
och Härryda Energi AB (HEAB) har ett gemensamt företagskonto, vilket innebär att 
man kan använda likviditeten inom hela koncernen. Kontot administreras av 
kommunen. 
 
Kommunen har budgeterat för en långfristig extern upplåning på 800 mkr. Under året varken någon 
omsättning av befintliga lån eller nyupplåning skett. Kommunen har vid delåret en långfristig skuld på 
700 mkr. Förvaltningen bedömer det som sannolikt att nuvarande likviditet täcker årets behov, men 
bedömningen kan ändras om investeringsutfallet blir högre än bedömt. 
 
Kommunen har gått i borgen för HEAB:s långfristiga upplåning som uppgår till sammanlagt 260 mkr.  
 
Koncernen har vid behov under året använt krediten som är kopplad till koncernkontot, huvudsakligen 
perioden innan skatteinbetalning.  
 
Under perioden 2019-01-01—2019-08-31 har finanspolicyn i övrigt följts och förvaltningen ser inget 
skäl till att avvikelser skall uppstå under resten av året. 
 
Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest och enbart i svensk valuta. Inga finansiella instrument 
har använt. 
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Begreppsförklaring 
 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom som kommunen 
stadigvarande innehar, exempelvis värdepapper, 
fastigheter och anläggningar. 
 

Avskrivningar 
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en 
anläggningstillgång minskas. Detta sker enligt 
planmässig värdeminskning till följd av ålder och 
förslitning.  
 
Avsättningar 
Avsättningar är en ekonomisk förpliktelse vars 
belopp eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd. 
 
Balansräkningen  
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut 
fördelat på tillgångar och skulder.  
 

Driftredovisning  
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med 
budget. 
 
Eget kapital  
Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill 
säga den del som finansierats av egna resultat. 
 
Kassaflödesanalys 
Beskriver hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet påverkar rörelsekapitalet. 
 
Finansnetto  
Är skillnaden mellan finansiella intäkter och 
kostnader, huvudsakligen räntor. 
 

Investeringsredovisningen  
Beskriver hur investeringsutgifter under året 
fördelat sig på olika sektorer, jämfört med budget. 
 
Kortfristiga skulder  
Lån och övriga skulder med en löptid av ett år eller 
kortare. 
 
Likviditet  
Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt, 
exempelvis kassa och bankmedel. 
 
Långfristiga skulder 
Lån och övriga skulder med löptid längre än ett år. 
 
Omsättningstillgångar  
Tillgångar som oftast kommunen räknar med att 
inneha kortare tid än ett år. Lös egendom som inte 
är anläggningstillgång. 
 
Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter som skall 
belasta det år de tillhör. 
 
Resultaträkningen  
En sammanfattning av årets kostnader och intäkter 
och visar årets resultat. 
 
Självfinansieringsgraden  
Visar hur mycket av årets investeringar som 
finansieras av egna medel. 
 
Soliditeten 
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång 
sikt. Soliditeten är eget kapital satt i relation till de 
totala tillgångarna. 
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Revisorema i Härryda kommun 

Till fullmäktige i Härryda kommun 
Organisationsnummer 212000-1264 

Revisorernas bedömning av delärsrapport augusti 2019 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delärsrapporten 
per augusti 2019 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga màl som fullmäktige 
beslutat samt om delärsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat 
och ställning. Revisoremas bedömning ska biläggas delärsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. 

Vi har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat Härryda kommuns delärsbokslut 
per 2019-08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehälla mäl och riktlinjer 
för verksamheten samt finansiella mäl som är av betydelse för en god ekonomisk hushällning. 
Dessa mäl skall utvärderas i delärsrapport och i ärsredovisningen. Vidare anger lagen om 
kommunal bokföring och redovisning att kommunens bo lag frán och med 2019 ska omfattas 
av mäl för god ekonomisk hushällning. 

Syftet med revisoremas översiktliga granskning är att bedöma om: 

• Resultatet i delärsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de 
finansiella och verksarnhetsmässiga mäl som fullmäktige beslutat. 

• Delàrsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och 
verksamhet. 

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i f6rhällande till en granskning av en 
ärsredovisning. 

Med utgängspunkt frán den översiktliga granskningen har vi gjort nedanstäende 
bedömningar: 

• Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av mälen som har betydelse 
för god ekonomisk hushällning. Kommunfullmäktige har för perioden 2019-2021 
formulerat tvä fmansiella mäl samt fyra verksamhetsmässiga mäl som ska bidra till 
att god ekonomisk hushällning uppnäs. Vi kan konstatera att det i delärsrapporten 
finns en uppföljning av de totalt sex mäl som ligger till grund för god ekonomisk 
hushällning. Ett av de tvà finansiella mälen bedöms i delärsrapporten att uppnäs. 

• De tvä fmansiella nyckeltalen bedöms i delärsrapporten att uppnäs. Mälet om att 
resultatet ska vara 2,5% av verksamhetens nettokostnader prognostiseras 2019 att 
uppgä till 1,5 %. Kommunstyrelsen konstaterar att mäluppfyllelsen mäts och 
analyseras i rullande fyraärsperioder varpä mälet bedöms att uppfyllas för 2019 
även om det uppsatta mälvärdet inte förväntas uppnäs för heläret. Mälet om en 
ökande soliditet beräknas att inte uppnäs för 2019. Vad gäller de fyra 
verksamhetsmässiga mâlen förväntas ett mäl att uppnäs samt tre màl att delvis 
uppnäs. 

• I delärsrapporten saknas uppföljning av màl for god ekonomisk hushällning 
gällande kommunens bolag. 

• Kommunstyrelsen gör i delärsrapporten bedömningen att Härryda kommun delvis 
förväntas uppfylla mälen för god ekonomisk hushällning 2019. Vi delar 
kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushällning delvis förväntas 
uppnäs för heläret. Vi bedömer dock att kommunen bör utveckla mäl för god 
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ekonomisk hällhàllning som omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i 
samband med delärs- och ârsbokslut. 

• Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, 
Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 593, l mnkr som avsättning i 
balansräkningen i stället für som en upplysning utanför balansräkningen. 
Kommunens redovisning av pensioner innebär ocksâ att ârets resultat är 12,4 mnkr 
högre redovisat än om lagen följts. 

• Vi konstaterar att balanskravsresultatet per augusti är positivt med 65, I mnkr och 
förväntas även vara positivt per ârsbokslutet med I 0,4 mnkr. 

Revisoremas bedömning är att delârsrapporten, beaktat ovanstâende noteringar, i allt väsentligt är 
förenligt med de mâl som fullmäktige fastställt, säväl de finansiella som de für verksamheten samt 
i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Härryda kommun den 21 oktober 2019 

Ordförande Vice ordförande 

/ 
Christer Holmberg 

2, . 
f4wc i 
Peter Wâgsjö 
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1. lnledning 

1.1. Uppdrag 

Vi har pâ uppdrag av kommunens revisorer översiktligt granskat kommunens delàrsrapport för 
perioden januari - augusti 2019. Syftet med vär granskning är att kommunens revisorer ska 
erhälla underlag för sin bedömning av delärsrapporten och framförallt sin bedömning och 
rapportering till kommunfullmäktige om resultatet i delärsrapporten är förenligt med de mál 
som kommunfullmäktige beslutat. 

1.2. Utförd granskning 

Granskningen av delärsrapporten har i huvudsak gjorts genom intervjuer med kommunens 
ekonomipersonal, översiktlig genomgáng av underlag till bokslut och delärsrapport. 
Utgängspunkten för vär granskning är kommunallagen. Granskningen av ett delàrsbokslut är 
väsentligt begränsad i förhällande till en granskning av en ârsredovisning. 

1.3. Rapportutformning 

I denna rapport sammanfattas vära väsentligaste iakttagelser frän granskningen i 
avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhällanden som bör ätgärdas 
samt att ge förslag till förbättringar. 

Rapporten har lästs av personalen pà ekonomiavdelningen. 

2. Delârsbokslutet per 2019-08-31 

2.1. Resultat delârsbokslut 

Kommunen redovisar ett resultat om 77,8 mnkr per deläret 2019, vilket är 56,7 mnkr högre än 
budget. Kommunens prognos för heläret är beräknad till 33,1 mnkr. 

Delärsresultatet är 28,4 mnkr högre än deläret 2018. Det förbättrade resultatet förklaras av att 
skatteintäkter, generella statsbidrag ach utjämning ökat mer (72, 1 mnkr, 5,1 %) i förhällande 
till verksamhetens nettokostnad (36,5 mnkr, 2,7 %). 

2.2. RKR 17 Delärsrapport 

Syftet med rekommendation är att ange minimikraven för innehàllet i en delärsrapport och 
principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delärsrapporten samt hur dessa 
ska värderas. Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska 
omfattas av delärsrapporten. Detta gäller säväl räkenskaperna som den förenklade 
förvaltningsberättelsen. Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs 
för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk 
hushällning. Kommunen upprättar en sammanställd redovisning i enlighet med 
rekommendationen. Kommunkoncernen redovisar ett resultat om 108,9 mnkr per deläret 2019, 
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vilket är 27,3 mnkr högre än delret 2018. Kommunkoncernens prognos för helàrsresultatet 
uppgär till 61,8 mnkr. 

2.3. RKR R4 Materiella anläggningstillgängar 

Enligt rekommendationen ska komponentavskrivning tillämpas när olika komponenter i en 
anläggningstillgäng har väsentligt olika nyttjandeperioder. Kommunen tillämpar frän och med 
2016 komponentavskrivning för fastigheter anskaffade efter 2004. Under 2018 överfördes 
mark och anläggningar till komponenthanteringen. Kommunen har under äret även infört 
komponentavskrivning för gator och vägar och tillämpar nu komponentavskrivning fullt ut i 
enlighet med rekommendationen. 

2.4. Kommentarer till vissa poster i delârsbokslutet 

2.4.1. Avsättningar för pensioner 

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den sä kallade 
blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade frän 1998 ska skuldföras. Tidigare 
intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte skuldredovisas i 
balansräkningen. Sedan fler är tillbaka redovisar kommunen hela pensionsförpliktelsen i 
balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner innebär ocksà att ärets resultat är 
12,4 mnkr högre redovisat än om lagen följts. Denna hantering är därmed inte i linje med den 
kommunala redovisningslagen. Eftersom felet är av betydande storlek bedömer vi att 
räkenskaperna integer en rättvisande bild. 

Kommunen är inte ensam om att awika frân lagen när det gäller redovisningen av pensioner. 
En jämförelse med andra kommuner i västra Sverige visar att fiera kommuner väljer 
fullfonderingsmodellen, vilken innebär att hela ansvarsförbindelsen redovisas som en skuld i 
balansräkningen och att förändringen av skulden päverkar resultatet. 

2.4.2. Exploateringstillgängar 

Exploateringstillgängar uppgär till 147,1 mnkr per 2019-08-31, vilket är 24,6 mnkr lägre än 
ärsbokslutet 2018. Minskningen hänförs väsentligen till slutredovisade exploateringsomrâdet 
under slutet av 2018. Kommunens bedömning är att inget nedskrivningsbehov föreligger för 
exploateringstillgángarna i delärsbokslutet. 

Kommunen redovisar intäkter och kostnader i resultaträkningen först när ett 
exploateringsprojekt slutredovisas. Hanteringen avviker frän RKR R2 lntäkter. Kommunen 
upplyser själva om avsteget i delârsrapporten. 

Inga exploateringsprojekt har slutredovisats under äret. Prognosen för 2019 innehäller inga 
slutredovisningar, men kommunen bedömer att tvä projekt kan bli aktuella under slutet av äret. 
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2.4.3. Exploateringsbidrag 

I september 2018 vann en detaljplan avseende Mölnlycke fabriker laga kraft. Utifrän ett avtal 
med markägaren inföll därigenom ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt 82,3 mnkr. 
Kommunens àrsbokslut 2018 innehöll intäkter om 30,2 mnkr kopplat till exploateringsbidraget. 
Beloppet motsvaras av vad kommunen har rätt att fakturera markägaren under 2018 utifrän 
uppfyllda villkor i exploateringsavtalet. 

Av aktuellt exploateringsavtal mellan markägaren och kommunen framgár att det upprättats 
en formell gatukostnadsutredning för del av detaljplanen. Gatukostnaderna enligt denna 
utredning uppgär till 5 mnkr. Markägaren ska enligt avtalet erlägga gatukostnad enligt den 
formella gatukostnadsutredningen som ett exploateringsbidrag för att täcka även generella 
ätgärder inom omrädet. Kommunen menar att det därigenom inte finns nägra formella krav pä 
specifika insatser för att erhälla bid raget. Därigenom saknas det enligt kommunens mening en 
möjlighet att matcha bidraget mot preciserade kostnader, varför ingen motsvarande skuld har 
bokförts. 

Vi kan konstatera att kommunen tagit upp motsvarande del av exploateringsbidraget, 30,2 
mnkr, som de enligt avtal har rätt att fakturera markägaren under 2018. Inga ytterligare intäkter 
har tag its upp i delärsbokslutet 2019. Att kommunen inte tar upp resterande del av tota It bi drag 
om 82,3 mnkr kan accepteras med anledning av den osäkerhet som föreligger till följd av 
kommunens kvarstäende villkor för att ytterligare bidrag ska erhàllas. 

2.4.4. Landvetter Södra Utveckling AB 

Vi noterar att kommunens helägda dotterbolag, Landvetter Södra Utveckling AB, redovisar ett 
negativt resultat om 1,9 mnkr i delärsbokslutet. Det negativa resultatet förklaras av bolaget 
ännu inte fakturerat kommunen för samtliga tjänster de utfört under äret. En korrekt 
hanteringen vare att i delärsbokslutet boka upp dessa ej fakturerade tjänster, 1, 9 mnkr, som 
en upplupen intäkt i bolaget och motsvarande skuld hos kommunen. Hanteringen ger ingen 
resultateffekt för kommunen. Landvetter Södra Utveckling AB prognostiserar ett nollresultat för 
heláret 2019. 

2.4.5. Effekter av ny kommunal redovisningslag frän 1 januari 2019 
[ntäktsregoyisning RKR R2 lntäkter: Diskussion pägär i RKR om hur gatukostnadsersättningar 
ach exploateringsbidrag ska hanteras i exploateringsprojekt (intäktsföras direkt eller lösas upp 
i takt med avskrivningskostnader). Kommunen har enligt uppgift, utöver vad som framkommer 
ovan i avsnitt 2.3.4 Exploateringsbidrag, inga väsentliga gatukostnadsersättningar eller 
exploateringsbidrag frän tidigare àr i balansräkningen. 

Delârsrapportlärsredovisning: Kommunen har gjort vissa anpassningar av delàrsrapporten 
och bedömer att den i allt väsentligt följer den nya redovisningslagen. Främst kvarstär 
anpassningar av förvaltningsberättelsens dispositioner. Anpassning planeras ske för 
ärsredovisning 2019. 
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3. Mäluppfyllelse 

3.1. Mäl för god ekonomisk hushällning 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunen fastställa finansiella och 
verksamhetsmässiga mäl för god ekonomisk hushàllning. Uppföljning av mälen ska göras i 
delâàrsrapport och ärsredovisning. Vidare anger lagen om kommunal bokföring och redovisning 
att kommunens bolag frän och med 2019 ska omfattas av màl för god ekonomisk hushällning. 

Kommunfullmäktige i Härryda har i verksamhetsplan 2019-2021 fastställt tvä finansiella màl 
och fyra verksamhetsmàl för god ekonomisk hushällning. I verksamhetsplanen anges att m~let 
för god ekonomisk hushällning är att kommunen ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet ach efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

Bedömningen av mälen sker utifrän en skala där respektive màl bedöms som uppnátt, delvis 
uppnatt eller inte uppnätt. I delärsrapporten per augusti 2019 gör kommunen bedömningen att 
ett av de tvà finansiella mälen uppnás. Av fyra verksamhetsmàl uppnàs ett mäl helt och tre 
màl uppnàs delvis. I delärsrapporten saknas uppföljning av mäl för god ekonomisk hushällning 
gällande kommunens bolag. 

3.1.1. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kost 
naderna. Vid avstämning av balanskravet fär realisationsvinster inte medräknas samt 
förändringen av den delen av pensionsförpliktelsen som intjänats före 1998. 

Avstämning mot balanskravet: 

Mkr 2019-08-31 

Prognos ärets resultat 
Justering för realisationsvinster 
Prognos pensionsförpliktelser före 1998 

33,1 
-0,3 

-22,4 
Positivt balansresultat 10,4 
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3.2. Uppföljning av finansiella màl 

I delärsrapporten framkommer prognos och utfall sä längt för kommunens tvà finansiella mäl: 

• So/iditetsnivän ökar med en procentenhet per är 

Av delärsrapporten framkommer att soliditetsnivän beräknas ligga kvar pà 2018 ärs nivä. 

• Re sultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

Enligt delärsrapporten prognosticeras resultatet för 2019 uppgà till 1,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader. Utifrän prognosen uppgär resultatet till cirka 3,6 procent i 
genomsnitt över en rullande fyraärsperiod. 

3.3. Uppföljning av verksamhetsmàl 

I delârsrapporten framkommer prognos och utfall sä längt för kommunens fyra 
verksamhetsmàl: 

• Bostadsbyggandet utformas sà att en befolkningsökning pà lägst 1,5 % kan mötas med 
bostäder i alla ägande- och upplätelseformer. 

delärsrapporten anges att mälet uppnäs delvis. Under 2019 beräknas 102 bostäder 
färdigställas. Drygt hälften av dessa hänför sig till arbetet med förhandsbesked för bygglov 
utom detaljplan. Det beräknade antalet färdigställda bostäder är nägot lägre än den omfattning 
som skulle behövas för att det skulle kunna motsvara mälet om lägst 1,5 % befolkningsökning. 
Befolkningstillväxt beräknas uppgà till cirka 1,1 %. 

• Full behovstäckning inom försko/everksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. 

Enligt delärsrapporten bedöms mälet att uppfyllas. Värdnadshavare erbjuds att välja mellan 
förskola och familjedaghem. Alla kan inte fä sina förstahandsval uppfyllda men alla barn fär en 
plats i sin kommundel om sä önskas. 

Alla e/ever har efter slutförd grundskola e/Ier gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för 
arbete e/Ier fortsatta studier. 

Mälet bedöms i delärsrapporten att delvis uppfyllas. Andelen elever frän grundskolan som blir 
behöriga till gymnasiet är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexameri inom fyra är 
är fortsatt hög i förhällande till andra kommuner. Även om alla elever inte när gymnasieexamen 
sà gär mánga ut till arbete och försörjning b~de de som studerat pà yrkesprogrammen och de 
som läst högskoleförberedande program. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt mycket läg. 
Däremot anges att elevhälsans arbete behöver vidareutvecklas och samverkan mellan 
grundskola och gymnasiet behöver stärkas för att de elever som inte lyckas nà sin 
gymnasieexamen inom 4 àr ska fängas upp i tid. 

• Def finns bostäder av god kva/itet och god til/gänglighet för äldres och funktionsnedsattas 
bedömda behov. 

Mälet bedöms i delärsrapporten att delvis uppfyllas. För äret 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 mänader pà en plats pägär kontinuerligt. 

6 

Page 65 of 428



EY 
Building a better 
working world 

För málgruppen funktionsstöd pàgàr arbete med att korrigera en obalans i utbudet inom de 
olika boendeformerna för att bättre möta mälgruppens behov. 

3.4. Bedömning av mäluppfyllelse 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med 
fullmäktiges beslut om màl och riktlinjer för god ekonomisk hushällning. Vi kan konstatera att 
det i delärsrapporten finns en strukturerad uppföljning av b~de de finansiella och 
verksamhetsmässiga màlen. Kommunen gör i delärsrapporten bedömningen att Härryda 
kommun delvis förväntas uppfylla mälen för god ekonomisk hushällning 2019. Vi delar 
kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushällning delvis förväntas uppnàs för 
heläret. 

Vär sammanfattande bedömning utifrän avrapporteringen i delärsrapporten är att resultatet 
delvis är förenligt med de màl kommunfullmäktige beslutat om. Vi bedömer dock att kommunen 
bör utveckla màl för god ekonomisk hällhällning som omfattar kommunens bolag samt följa 
upp dessa i samband med delàrs- och ärsbokslut. 

Göteborg, den 21 oktober 2019 

Ernst & Young AB 

f 
Auktoris ad revisor och 
Certifi ad kommunal yrkesrevisor 

Marcus Gustafson 
Auktoriserad revisor och 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 280      Dnr 2019KS625

Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb 

 
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån budgetram 
för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa och avgifter, 
förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”.

Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars avgiftsfri 
förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. Därför debiteras ingen avgift 
för barn 3-5 år med en vistelsetid på maximalt 15 timmar per vecka.

Avgift för barn 3-5 år debiteras endast om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka. 
Avgiftens storlek bestäms då enligt reglerna om maxtaxa. Dessutom gör Härryda kommun ett 
avdrag på avgiften för barn 3-5 år. Avdraget görs eftersom allmän förskola ska vara 
kostnadsfri upp till 15 timmar i veckan. Enligt nuvarande riktlinjer uppgår avdraget till 26,5 
procent i Härryda kommun. Storleken på avdraget regleras inte i skollagen mer än att det ska 
omfatta 525 timmar.

Förvaltningen föreslår en sänkning av avdraget till 16,8 procent. Det reviderade avdraget 
baseras på verksamhetens öppethållande istället för ett barns vistelsetid där en generell 40- 
timmarsvecka har varit utgångspunkten. Den föreslagna revideringen av avdraget innebär en 
avgiftsökning som blir störst för hushåll med en sammanlagd inkomst på minst 47 490 kr. För 
dessa hushåll ökar avgiften med 139 kronor per barn och månad. Eftersom revideringen 
enbart avser avgiften för barn mellan 3-5 år förändras avgiften endast för familjer som har 
barn i den åldern. Avgiften för yngre barn i förskola eller pedagogisk omsorg eller för äldre 
barn på fritidshem påverkas inte.

Den föreslagna sänkningen av avdraget för allmän förskola beräknas ge verksamheten en 
ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 1,9 miljoner kronor per år. Kostnaden för 
ersättningen till fristående verksamheter påverkas även av förändringen och minskar med 
totalt cirka 200 000 kronor per år. Fristående verksamheter har möjlighet att ta ut högre 
föräldraavgifter i enlighet med kommunens reviderade regler.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 24 augusti 2019.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 2 oktober 2019 § 223.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
tidigare ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem och 
fritidsklubb” antagna den 22 maj 2017 § 95, samt att kommunfullmäktige fastställer ”Regler 
för taxa och avgift, förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb” enligt 
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2020.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger beslutet om taxor och avgift för 
förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb till detaljbudgeten är beslutad.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons 
bordläggningsyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Peter Arvidssons bordläggningsyrkande 
Efter ställd proposition på bordläggning och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om bordläggning röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista.

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb” antagna den 22 maj 2017 § 95.

Kommunfullmäktige fastställer ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk omsorg, 
fritidshem och fritidsklubb” enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 
2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

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

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Voteringslista: § 280
Ärende: Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk omsorg, 
fritidshem och fritidsklubb,  2019KS625

Bilaga 1. Voteringslista.

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 8 5 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 223      Dnr 2019VFN364

Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb 

 
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån budgetram 
för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa och avgifter, 
förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”.

Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars avgiftsfri 
förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. Därför debiteras ingen avgift 
för barn 3-5 år med en vistelsetid på maximalt 15 timmar per vecka.

Avgift för barn 3-5 år debiteras endast om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka. 
Avgiftens storlek bestäms då enligt reglerna om maxtaxa. Dessutom gör Härryda kommun ett 
avdrag på avgiften för barn 3-5 år. Avdraget görs eftersom allmän förskola ska vara 
kostnadsfri upp till 15 timmar i veckan. Enligt nuvarande riktlinjer uppgår avdraget till 26,5 
procent i Härryda kommun. Storleken på avdraget regleras inte i skollagen mer än att det ska 
omfatta 525 timmar.

Förvaltningen föreslår en sänkning av avdraget till 16,8 procent. Det reviderade avdraget 
baseras på verksamhetens öppethållande istället för ett barns vistelsetid där en generell 40-
timmarsvecka har varit utgångspunkten. Den föreslagna revideringen av avdraget innebär en 
avgiftsökning som blir störst för hushåll med en sammanlagd inkomst på minst 47 490 kr. För 
dessa hushåll ökar avgiften med 139 kronor per barn och månad. Eftersom revideringen 
enbart avser avgiften för barn mellan 3-5 år förändras avgiften endast för familjer som har 
barn i den åldern. Avgiften för yngre barn i förskola eller pedagogisk omsorg eller för äldre 
barn på fritidshem påverkas inte.

Den föreslagna sänkningen av avdraget för allmän förskola beräknas ge verksamheten en 
ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 1,9 miljoner kronor per år. Kostnaden för 
ersättningen till fristående verksamheter påverkas även av förändringen och minskar med 
totalt cirka 200 000 kronor per år. Fristående verksamheter har möjlighet att ta ut högre 
föräldraavgifter i enlighet med kommunens reviderade regler.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 24 augusti 2019.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb” antagna den 22 maj 2017 § 95.

Kommunfullmäktige fastställer ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk omsorg, 
fritidshem och fritidsklubb” enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 
2020.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Pernilla Palm

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-08-24 2019VFN364  003

Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 i § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån 
budgetram för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa 
och avgifter, förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”. 

Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars 
avgiftsfri förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. Därför debiteras 
ingen avgift för barn 3-5 år med en vistelsetid på maximalt 15 timmar per vecka. 

Avgift för barn 3-5 år debiteras endast om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka. 
Avgiftens storlek bestäms då enligt reglerna om maxtaxa. Dessutom gör Härryda 
kommun ett avdrag på avgiften för barn 3-5 år. Avdraget görs eftersom allmän förskola 
ska vara kostnadsfri upp till 15 timmar i veckan. Enligt nuvarande riktlinjer uppgår 
avdraget till 26,5 procent i Härryda kommun. Storleken på avdraget regleras inte i 
skollagen mer än att det ska omfatta 525 timmar.  

Förvaltningen föreslår en sänkning av avdraget till 16,8 procent. Det reviderade avdraget 
baseras på verksamhetens öppethållande istället för ett barns vistelsetid där en generell 
40-timmarsvecka har varit utgångspunkten. Den föreslagna revideringen av avdraget 
innebär en avgiftsökning som blir störst för hushåll med en sammanlagd inkomst på 
minst 47 490 kr. För dessa hushåll ökar avgiften med 139 kronor per barn och månad. 
Eftersom revideringen enbart avser avgiften för barn mellan 3-5 år förändras avgiften 
endast för familjer som har barn i den åldern. Avgiften för yngre barn i förskola eller 
pedagogisk omsorg eller för äldre barn på fritidshem påverkas inte.

Den föreslagna sänkningen av avdraget för allmän förskola beräknas ge verksamheten en 
ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 1,9 miljoner kronor per år. Kostnaden för 
ersättningen till fristående verksamheter påverkas även av förändringen och minskar med 
totalt cirka 200 000 kronor per år. Fristående verksamheter har möjlighet att ta ut högre 
föräldraavgifter i enlighet med kommunens reviderade regler.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Regler för taxa och avgift, förskola och 
pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb” antagna den 22 maj 2017 i § 95.
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Kommunfullmäktige fastställer ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb” enligt föreliggande förslag att gälla från och med 
den 1 januari 2020. 

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 i § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån 
budgetram för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa 
och avgifter, förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”. 
Revideringen avser det avdrag på föräldraavgiften som görs för avgiftsfri allmän 
förskola.  

Nuvarande ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem och 
fritidsklubb” antogs av Kommunfullmäktige den 22 maj 2017 i § 95. Reglerna är 
framtagna i linje med skollagen (2010:800) samt förordning (2001:160) om statsbidrag 
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Härryda kommuns avgifter för förskola och pedagogisk omsorg styrs av förordningen om 
maxtaxa. Avgiften fastställs utifrån inkomsten i det hushåll barnet eller barnen tillhör och 
beräknas i procent utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad samt hur 
många av hushållets barn som har plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. 
Maxbeloppet är indexreglerat och kan justeras varje år. 

Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars 
avgiftsfri förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. Därför debiteras 
ingen avgift för barn 3-5 år med en vistelsetid på maximalt 15 timmar per vecka. 

Avgift för barn 3-5 år debiteras endast om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka. 
Avgiftens storlek bestäms då enligt reglerna om maxtaxa. Dessutom gör Härryda 
kommun ett avdrag på avgiften för barn 3-5 år. Avdraget görs eftersom allmän förskola 
ska vara kostnadsfri upp till 15 timmar i veckan. Enligt nuvarande riktlinjer uppgår 
avdraget till 26,5 procent i Härryda kommun. Storleken på avdraget regleras inte i 
skollagen mer än att det ska omfatta 525 timmar.  

I Härryda kommun erbjuds förskola och pedagogisk omsorg mellan 6.00-18.30 vilket 
motsvarar en tillgänglighet på 3 250 timmar per år. Efter avdrag för genomsnittligt antal 
helgdagar per år som infaller på vardagar blir tillgängligheten 3 125 timmar per år. Den 
avgiftsfria allmänna förskolan om 525 timmar per år motsvarar utifrån detta 16,8 procent 
av verksamhetens öppethållande. Det nuvarande avdraget i Härryda kommun på 26,5 
procent är inte baserat på verksamhetens öppettider. Istället har utgångspunkten varit ett 
barns vistelsetid där en generell 40-timmarsvecka har används. Förvaltningen föreslår att 
avdraget ska utgå från verksamhetens öppethållande och därmed revideras till 16,8 
procent. 

Ekonomiska konsekvenser
Avgiftsökningen blir störst för hushåll med en sammanlagd inkomst på minst 47 490 
kronor per månad vilket motsvarar 2019 års maxbelopp. För dessa hushåll skulle 
revideringen innebära en avgiftsökning från 1 047 kronor per barn och månad till 1 186 
kronor per barn och månad, det vill säga en ökning med 139 kronor per månad. Eftersom 
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revideringen enbart avser avgiften för barn mellan 3-5 år förändras avgiften endast för 
familjer som har barn i den åldern. Avgiften för yngre barn i förskola eller pedagogisk 
omsorg eller för äldre barn på fritidshem påverkas inte. 

Exempel 1
Hushåll med en vårdnadshavare och två barn 3-5 år, inkomst 20 000 kr/månad
Månadskostnad Nuvarande regler Föreslagen ändring Ökning/månad
Barn 1 441 499 58
Barn 2 294 333 39

Exempel 2
Hushåll med två vårdnadshavare och två barn 3-5 år, inkomst 47 490 kr/månad eller mer
Månadskostnad Nuvarande regler Föreslagen ändring Ökning/månad
Barn 1   1 047   1 186 139
Barn 2   698   790   92

Den föreslagna revideringen av avdraget för allmän förskola beräknas ge verksamheten 
en ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 1,9 miljoner kronor per år. Kostnaden för 
ersättningen till fristående verksamheter påverkas även av förändringen och minskar med 
totalt cirka 200 000 kronor per år. Fristående verksamheter har möjlighet att ta ut högre 
föräldraavgifter i enlighet med kommunens reviderade regler. 

Päivi Malmsten 
Sektorschef

Bilaga

Förslag till reviderade regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk omsorg, 
fritidshem och fritidsklubb. Förslag till ny text är gulmarkerad. 
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Sektorn för utbildning och kultur

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

Förskola och pedagogisk omsorg 

Fritidshem

Fritidsklubb

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
HÄRRYDA KOMMUN
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Sektorn för utbildning och kultur

REGLER

Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och 
fritidsklubb är framtagna i enlighet med bestämmelser i skollagen (2010:800). För 
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller även förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

2015 ändrades förordningen om maxtaxa vilket innebär att inkomsttaket indexeras. 
Detta medför att den maximala avgiftsnivån för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem kan höjas varje år.

Undantag från reglerna för taxa och avgift kan göras om detta är reglerat i 
samverkansavtal.

TAXAN
Taxan är indelad i fem delar:

Taxa 1: Taxa för barn inom förskola eller pedagogisk omsorg, barn 1-2 år

Taxa 2: Taxa för barn inom förskola eller pedagogisk omsorg, barn 3-5 år

Taxa 3: Taxa för skolbarn i fritidshem eller pedagogisk omsorg, elever 6-13 år

Taxa 4: Taxa för skolbarn i fritidsklubb – skoldagar, elever 10-13 år

Taxa 5: Taxa för skolbarn i fritidsklubb – skol- och lovdagar, elever 10-13 år

Avdrag vid flera placerade barn från samma hushåll

Taxa 1-3: Enligt förordningen om maxtaxa gäller att om det finns två eller flera 
placerade barn i hushållet debiteras högst avgift för det yngsta barnet. För äldre 
syskon debiteras rabatterad syskonavgift. Från och med det fjärde barnet i 
hushållet betalas ingen avgift.

Taxa 4-5: Fritidsklubben omfattas inte av förordningen om maxtaxa utan tillämpar 
enhetstaxa.
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Sektorn för utbildning och kultur

TAXA 1-3 FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM

AVGIFT

Avgiften fastställs utifrån inkomsten i det hushåll barnet eller barnen 
tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar 
jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever 
tillsammans och har gemensamt barn eller är folkbokförda på samma 
adress (sammanboende).

För makar eller sammanboende med såväl gemensamma som inte 
gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de 
sammanboendes sammanlagda inkomster. Det innebär att inkomster 
från båda makarna eller de sammanboende ligger till grund för 
beräkning av avgiften om de är folkbokförda på samma adress.

I de fall ett barns vårdnadshavare bor på skilda håll och vill ha varsin 
avgift för barnets plats grundas avgiften på den sammanlagda 
inkomsten i respektive hushåll. Tillsammans får dessa avgifter inte 
överstiga den maximala avgiften för en plats.

Hushållets 
inkomst

Ett hushåll

Två hushåll/ 
Växelvis 
boende

Så länge som det råder hushållsgemenskap påverkas inte 
avgiftsberäkningen även om någon i hushållet arbetar på annan ort i 
Sverige eller utomlands.

Utomlands

För barn i familjehem som kommer från Härryda kommun eller annan 
kommun beräknas avgift på familjehemsföräldrarnas inkomster.

Familjehem

INKOMST

Avgiften beräknas i procent utifrån:
 hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad. Det 

aktuella indexerade beloppet är den högsta avgiftsgrundande 
bruttoinkomsten.

 hur många av hushållets barn som har plats i förskola, 
pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Uppgift om hushållets inkomst ska lämnas när platsen accepteras och 
vid varje inkomstförändring. Den som anger sig vilja betala den högsta 
avgiften behöver inte specificera exakt inkomst.

Inkomst/ 
inkomst- 
förändring

Inkomstredovisning ska också lämnas vid anmodan i samband med 
kommunens översyn. Kommunen kan kontrollera inkomstuppgiften 
med arbetsgivare, skattemyndighet, försäkringskassa samt övriga 
eventuella bidragsgivare.

Kontroll av 
inkomst- 
uppgift
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Kommunen har rätt att efterdebitera om de faktiska inkomsterna varit 
högre än de inkomster som legat till grund för avgiften.

Efter- 
debitering

Kommunen ska återbetala om för hög avgift debiterats. Återbetalning

I de fall inkomstuppgift inte lämnas inom föreskriven tid beräknas 
avgiften på en inkomst motsvarande det aktuella indexerade 
maxbeloppet, tills dess inkomstuppgift har lämnats. I efterhand 
korrigerade uppgifter om inkomstens storlek kan medföra att avgiften 
sänks retroaktivt.

Högsta avgift

Individuell prövning kan om särskilda skäl föreligger göras såväl för att 
fastställa den avgiftsgrundande inkomsten som för att bestämma 
avgiften.

Individuell 
prövning

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra 
skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i 
inkomstslaget näringsverksamhet.

Det är den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till 
grund för avgiften.

Till samlad bruttoinkomst räknas:

Inkomster

 Bruttolön och andra skattepliktiga inkomster/ersättningar
 Pension (ej barnpension),
 Livränta (skattefri del undantas)
 Föräldrapenning
 Sjukpenning
 Vårdbidrag (skattefri del undantas)
 Sjukersättning/Aktivitetsersättning
 Arbetslöshetsersättning (a-kassa)
 Aktivitetsstöd
 Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 Familjebidrag i form av familjepenning och/eller dagpenning vid 

repetitionsutbildning för värnpliktiga.

Den som betalar underhåll för barn från tidigare förhållande får göra 
avdrag för detta. Underhållsbidraget ska styrkas med kopia på avtal, 
dom eller likvärdigt.

Underhåll/ 
Underhålls- 
bidrag
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DEBITERING

Hemkommunen debiterar avgiften. Anordnarkommunen kan debitera 
avgiften om detta är reglerat i samverkansavtal kommunerna emellan.

Avgift betalas innevarande månad och erläggs under alla årets 12 
månader. Avgift beräknas från och med första placeringsdagen, det vill 
säga även under inskolningstiden.

Plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är ett abonnemang
som löper över hela året, alltså även under lov, semester eller annan 
ledighet.
Hushållet har ett gemensamt ansvar för att betalning av avgiften sker.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans kan avgiften delas. 
Tillsammans får dessa avgifter inte överstiga den maximala avgiften för 
en plats.

Övergång till taxa 3 för elever som börjar i förskoleklass sker från och 
med den 1 augusti.

Taxa för 
fritidshem

Kommunens rutin är att på räkningen lämna upplysning om den 
inkomst som utgör underlag för avgiften.

Anmäld 
inkomst

AVGIFTSREDUCERING

För barn som har plats i förskola och är i behov av särskilt stöd i 
enlighet med 8 kap. 7 § skollagen debiteras ingen avgift om 
vistelsetiden är upp till 15 timmar per vecka. Avgift debiteras endast om 
vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.
Avgiften reduceras med 26,5 procent.

Barn som 
behöver 
särskilt stöd

För barn placerade i enlighet med 8 kap. 4 § skollagen debiteras ingen 
avgift om vistelsetiden är upp till 15 timmar per vecka. Avgift debiteras 
endast om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka eller 525 
timmar per år. Avgiften reduceras med 16,8 procent.

Allmän 
förskola

Barn som tillhör LSS personkrets och har fritidshemsplats betalar avgift 
till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Barn 13 år

AVDRAGSREGLER

Av kommunen inställd verksamhet, oplanerad minst 1 dag, kan 
avgiften reduceras med 1/30 om inte annan placering kunnat erbjudas.

Inställd 
verksamhet
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Avgiftsreducering vid frånvaro på grund av barns sjukdom kan lämnas 
vid en sammanhängande frånvaroperiod överstigande 30 dagar.
Barnets sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Barns 
sjukfrånvaro

Vid planerade stängningsdagar sker ingen avgiftsreducering. Stängnings- 
dagar

Avdrag medges inte om hushållet håller barnet borta från 
verksamheten exempelvis vid semester.

Frivillig 
frånvaro

UPPSÄGNING AV PLATS

Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns hemsida eller 
skriftligen. Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under 
uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Uppsägnings- 
tid

Den som inte betalar avgiften kan sägas upp från platsen. Uppsägning/ 
obetald avgift

Undantag görs för plats som erhållits enligt 8 kap. 7 § skollagen 
(barn i behov av särskilt stöd). Uppsägningen avser i dessa fall 
vistelsetid över 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.

Undantag/ 
barn som 
behöver 
särskilt stöd

Undantag görs för de barn som från höstterminen det år de fyller tre år 
har rätt till plats enligt 8 kap. 4 § skollagen (allmän förskola). I dessa 
fall avser uppsägningen den vistelsetid som överstiger 15 timmar per 
vecka eller 525 timmar per år.

Undantag/ 
allmän 
förskola

Varsel om uppsägning får ske efter två obetalda avgifter. Vidare ska i 
varslet anges från och med vilken dag platsen inte längre står till 
förfogande i händelse av att skulden inte betalas.

Om skulden inte betalas inom den tid som framgår av varslet, har 
kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägning ska meddelas 
skriftligen.

Varsel/skuld

Skuld/upp- 
sägning

Vid uppsägning ska framgå datum för platsens upphörande.
Om överenskommelse träffas om avbetalning av skulden eller annan 
lämplig reglering, får platsen behållas så länge överenskommelsen full- 
följs.

Om ny betalningsförsummelse inträffar, efter tidigare uppsägning, har 
kommunen rätt att omedelbart säga upp platsen.

Åter- 
kommande 
betalnings- 
försummelse

Efter uppsägning får ny anmälan till kö göras, men plats tillhandahålls 
ej förrän skulden är till fullo betald.

Återplacering
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TAXA 4- 5 FRITIDSKLUBB

AVGIFT

Taxa 4 Fritidsklubb efter skoldagar Fritidsklubb

Fast avgift för fritidsklubb som nyttjas efter skoldagens slut. Avgiften 
inkluderar mellanmål. Fritidsklubben omfattas inte av förordningen om 
maxtaxa.
Taxa 4: 1000 kr per termin

Taxa 5 Fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar

Fast avgift för fritidsklubb som nyttjas efter skoldagen slut och på 
lovdagar. Avgiften inkluderar mellanmål efter skoldagens slut samt 
mellanmål och lunch på lovdagar. Fritidsklubben omfattas inte av 
förordningen om maxtaxa.
Taxa 5: 1900 kr per termin

DEBITERING

Härryda kommun debiterar avgiften löpande.

För elever som börjar efter den 30 september på höstterminen eller 
efter den 31 mars på vårterminen debiteras halv avgift.

Hushållet har ett gemensamt ansvar för att betalning av avgiften sker.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans kan avgiften delas. 
Vårdnadshavarna betalar då halva avgiften var.

UPPSÄGNING AV PLATS

Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns hemsida eller 
skriftligen. Vid uppsägning och avslutad placering senast den 30 
september på höstterminen eller senast den 31 mars på vårterminen 
debiteras halv terminsavgift.

Uppsägning

Den som inte betalar avgiften kan sägas upp från platsen. Uppsägning/ 
obetald avgift

Varsel om uppsägning får ske om terminsavgift fortfarande är obetald 
60 dagar efter fakturans förfallodag. I varslet anges från och med vilken 
dag platsen ej längre står till förfogande i händelse av att skulden inte 
betalas.

Om skulden inte betalas inom den tid som framgår av varslet, har

Varsel/skuld

Skuld/upp- 
sägning
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kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägning ska meddelas 
skriftligen.

Vid uppsägning ska framgå datum för platsens upphörande.
Om överenskommelse träffas om avbetalning av skulden eller annan 
lämplig reglering, får platsen behållas så länge överenskommelsen full- 
följs.

Om ny betalningsförsummelse inträffar, efter tidigare uppsägning, har 
kommunen rätt att omedelbart säga upp platsen.

Åter- 
kommande 
betalnings- 
försummelse

Efter uppsägning får ny anmälan göras, men plats tillhandahålls inte 
förrän skulden är till fullo betald.

Återplacering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 281      Dnr 2019KS629

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 84 att återremittera ärendet till 
välfärdsnämnden för att låta välfärdsnämnden reda ut frågan om placeringsföreskrifternas 
ordningsföljd mellan yngre och äldre barn.

Välfärdsnämnden fick information om placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet den 21 augusti 2019 § 182.

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

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 2 oktober 2019 § 222.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt förvaltningens förslag daterat 27 februari 2019.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 222      Dnr 2018VFN13

Behandling av återremitterat ärende: Placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 84 att återremittera ärendet till 
välfärdsnämnden för att låta välfärdsnämnden reda ut frågan om placeringsföreskrifternas 
ordningsföljd mellan yngre och äldre barn.

Välfärdsnämnden fick information om placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet den 21 augusti 2019 § 182.

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

Välfärdsnämndens behandling 

Yrkanden 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden skickar åter ärendet till 
kommunfullmäktige och föreslår att kommunfullmäktige fastställer placeringsföreskrifter 
enligt förvaltningens förslag daterat 27 februari 2019, där äldre barn har förtur framför yngre 
barn, med motivering att:

 Det sociala sammanhanget anses mer väsentligt när ett barn närmar sig skolåldern.
 Övriga kommuner i GR prioriterar äldre barn vid samma ködatum.
 Förvaltningen har utrett frågan men ej hittat någon kommun i Sverige som prioriterar 

yngre barn framför äldre.
 

Maria Kornevik Jakobsson yrkar vidare att välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
upphäver tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet” antagna den 26 mars 2018 i § 26. Välfärdsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt förvaltningens förslag daterat 27 februari 2019.

Proposition 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla förslaget.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

annan pedagogisk verksamhet” antagna den 26 mars 2018 § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt förvaltningens förslag daterat 27 februari 2019.

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

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-02-27 2018VFN13  003

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 

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

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

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

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

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

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

Fördelning av platser till barn som vill byta förskola eller familjedaghem

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

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

Omplacering av barn vid avveckling av kommunal förskola 

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

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

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

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

Päivi Malmsten
Sektorschef 

Bilaga

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vid avveckling av en kommunal förskola

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

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

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

Plats i en annan kommun

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fastställda i kommunfullmäktige XXXX-XX-XX
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 286      Dnr 2019KS261

Riktlinjer för kommunens produktionsskog 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta aktuella förslag på styrdokument för den kommunalt ägda skogen. År 1999 
sammanställdes synpunkter från fullmäktigeberedningen och intresseorganisationer i 
dokumentet ”Direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna”. I samband med att 
riktlinjer för kommunens produktionsskog antas föreslås direktiv för förvaltning av de 
kommunala skogarna att upphöra att gälla.

För kommunal skog inom naturreservat och detaljplanelagda områden är de övergripande 
målen att bevara och vårda naturmiljöer och tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv och 
rekreation. För kommunal skog som inte omfattas av naturreservat eller detaljplan är det 
övergripande målet att skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt 
som den biologiska mångfalden bibehålls.  

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för kommunens 
produktionsskog för förvaltning av kommunal skogsmark som inte är detaljplanelagd eller 
omfattas av naturreservat.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 september 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att:
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för kommunens produktionsskog i enlighet med 
föreliggande förslag med ändringen att under avsnittet ”Omfattning” första stycket, stryka 
”samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls.” Krav på att skogen ska skötas så att 
biologisk mångfald bibehålls framgår redan av skogsvårdslagen.

Kommunfullmäktige noterar att direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna upphör att 
gälla.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget om riktlinjer för kommunens produktionsskog är 
genomfört och därmed avslutat.

Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen med motiveringen ”Detta ärende har inte varit uppe 
under vår KS-info därför anser vi att vi behöver återremittera ärendet för att få mer 
information innan beslut kan tas.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 17:02-17:14.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Patrik Lindes återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 7 voteringslista.

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för kommunens produktionsskog i enlighet med 
föreliggande förslag med ändringen att under avsnittet ”Omfattning” första stycket, stryka 
”samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls.” Krav på att skogen ska skötas så att 
biologisk mångfald bibehålls framgår redan av skogsvårdslagen. 

Kommunfullmäktige noterar att direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna upphör att 
gälla.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget om riktlinjer för kommunens produktionsskog är 
genomfört och därmed avslutat.

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

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

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Page 3 of 4Page 105 of 428



VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Voteringslista: § 286
Ärende: Riktlinjer för kommunens produktionsskog,  2019KS261

Bilaga 7. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0

Page 4 of 4Page 106 of 428



Sektorn för samhällsbyggnad 
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-16 2019KS261  266

Riktlinjer för kommunens produktionsskog

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i 
uppdrag att utarbeta aktuella förslag på styrdokument för den kommunalt ägda skogen. 
År 1999 sammanställdes synpunkter från fullmäktigeberedningen och 
intresseorganisationer i dokumentet ”Direktiv för förvaltning av de kommunala 
skogarna”. I samband med att riktlinjer för kommunens produktionsskog antas föreslås 
direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna att upphöra att gälla.

För kommunal skog inom naturreservat och detaljplanelagda områden är de övergripande 
målen att bevara och vårda naturmiljöer och tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv 
och rekreation. För kommunal skog som inte omfattas av naturreservat eller detaljplan är 
det övergripande målet att skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning 
samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls.   

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för kommunens 
produktionsskog för förvaltning av kommunal skogsmark som inte är detaljplanelagd 
eller omfattas av naturreservat. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för kommunens produktionsskog i enlighet med 
föreliggande förslag samt noterar att direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna 
upphör att gälla.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget om riktlinjer för kommunens 
produktionsskog är genomfört och därmed avslutat.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i 
uppdrag att utarbeta aktuellt förslag på styrdokument för den kommunalt ägda skogen. År 
1999 sammanställdes synpunkter från fullmäktigeberedningen och intresseorganisationer 
i dokumentet ”Direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna”. I samband med att 
riktlinjer för kommunens produktionsskog antas föreslås direktiv för förvaltning av de 
kommunala skogarna att upphöra att gälla.
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Härryda kommun äger ca 3 000 hektar mark i kommunen varav ca 2 000 hektar utgör 
skog. 

För kommunens skogar finns det olika mål och därför delas ansvaret för förvaltning och 
skötsel upp inom kommunen. Kommunekologen ansvarar för naturreservat där 
kommunen är förvaltare. Trafikavdelningen ansvarar för skog som är detaljplanelagd som 
allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Det kan till exempel vara områden 
som är detaljplanelagda som natur eller park. Mark och bostad ansvarar för den 
resterande skogsmarken. Till stöd för skogsförvaltningen har mark och bostad en 
skogsbruksplan från 2014.

Totalt förvaltar mark och bostad ca 1 365 hektar skogsmark, varav ca 63 % är klassad 
som produktionsskog och ca 37 % klassad som skog för naturvård i gällande 
skogsbruksplan. Över tid innebär generellt förvaltning av produktionsskog en inkomst 
medan skötseln av skog för naturvård medför en kostnad.
      
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till Riktlinjer för kommunens 
produktionsskog för mark och bostads förvaltning av kommunal skogsmark som inte är 
detaljplanelagd eller omfattas av naturreservat.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
Riktlinjer för kommunens produktionsskog
Riktlinjer Direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna 1999
Skogsbruksplan 2014
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Riktlinjer för 
kommunens 
produktionsskog 

Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, § 
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Inledning 
Härryda kommun äger ca 3 000 hektar mark i kommunen varav ca 2 000 

hektar utgör skog. För kommunens skogar finns det olika mål och därför 

delas ansvaret för förvaltning och skötsel upp inom kommunen.  

Kommunekologen ansvarar för naturreservat där kommunen är förvaltare. 

Kommunens trafikverksamhet ansvarar för skog som är detaljplanelagd som 

allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, detta kan till exempel 

vara områden som är detaljplanelagda som natur eller park. Verksamheten 

mark och bostad ansvarar för den resterande skogsmarken, i detta dokument 

benämnd kommunens produktionsskog. Till stöd för förvaltningen av 

kommunens produktionsskog har verksamheten mark och bostad en 

skogsbruksplan från 2014, vilken gäller fram till 2023. 

Bakgrund 
I budgeten 2019 fattade kommunfullmäktige beslut att ge förvaltningen i 

uppdrag att utarbeta aktuella förslag på styrdokument för den kommunalt 

ägda skogen. 

Omfattning 

För kommunal skog inom naturreservat och detaljplanelagda områden är de 

övergripande målen att bevara och vårda naturmiljöer och tillgodose 

allmänhetens behov av friluftsliv och rekreation. För kommunal skog som 

inte omfattas av naturreservat eller detaljplan är det övergripande målet att 

skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god årlig avkastning samtidigt 

som den biologiska mångfalden bibehålls.  

Dessa riktlinjer gäller för verksamheten mark och bostads förvaltning av 

kommunal skogsmark som inte är detaljplanelagd eller omfattas av 

naturreservat. Totalt förvaltar mark och bostad ca 1365 hektar skogsmark, 

varav ca 63 % är klassad som produktionsskog och ca 37 % klassad som 

skog för naturvård i gällande skogsbruksplan. Över tid innebär generellt 

förvaltning av produktionsskog en inkomst medan skötseln av skog för 

naturvård medför en kostnad. 

1
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Utgångspunkter för skogsproduktionen i Härryda kommun 

 Målet med förvaltning av det kommunala skogsinnehavet är en god

naturvård och bevarande av kulturhistoriska värden samt skapa goda

förutsättningar för naturstudier, friluftsliv och rekreation. I

förvaltningen ska viltets förutsättningar beaktas.

 Skogsmarken är även en viktig markreserv för kommunens

utbyggnad av infrastruktur och bebyggelse. Förutom att kommunen

om lämpligt kan exploatera kommunalägd skogsmark kan den även

användas för att byta till sig annan mark som i framtiden kan vara

lämplig för bebyggelse.

 Kommunen ska väga intresset av bevarande och vård mot

exploatering och ekonomisk avkastning. Verksamheten ska bära sina

egna kostnader och kommunal produktionsskog ska ge årlig

ekonomisk avkastning.

 Att äga produktiv skog är inget mål i sig, men kan vara ett medel för

att nå målsättningen med det kommunala skogsinnehavet.

 Kommunen ska verka för att skydda tätortsnära naturområden, vars

värden är stora för kommuninvånarnas välbefinnande. Detta kan ske

genom t ex markinköp av ny skogsmark, i planeringssammanhang

och vid bildande av naturreservat.

 Kommunen ska inneha god kunskap om de natur-, kultur- och

friluftsvärden som finns på kommunens markinnehav.

 Kommunens skogsbruk ska vara kvalitetssäkrade genom

miljöcertifiering.

 De årliga åtgärder som planeras för kommunens skog ska från 2020

planeras för ett intervall om fyra år i taget. Den fyraåriga

skogsproduktionsplanen ska beslutas av kommunstyrelsen. Vid

upprättande av skogsproduktionsplanen ska dialog föras med

kommunstyrelsens presidium, angränsande markägare,

intresseorganisationer samt andra berörda.

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna.
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Skogsbruksplan

Planen avser tiden

Fältarbetet utfört under

Planen upprättad av

2014

2014 - 2023

Planens namn Härryda kommun 2014

Skogspartner Borås

Ägarförhållanden

Ägare, 100 % Härryda Kommun

Referenskoordinat (WGS84) Lat: 57° 38' 24.48" N   Long: 12° 8' 5.91" E

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
Västra Götalands län, Härryda, Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199
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Prod.

Myr
Berg Inäga Linjer

Annat

Sammanställning över fastigheten

   hektar  % 

 Produktiv skogsmark  1402,6  66 

 Myr/kärr/mosse  99,8  5 

 Berg/Hällmark  42,7  2 

 Inäga/åker  135,8  6 

 Väg och kraftledning (linjeavdrag)  126,0  6 

 Annat  315,7  15 

   __________   

 Summa landareal  2122,6   

 Vatten  114,2   

Arealer

Tall

Gran

Löv
Bok

Ek

Björk

Totalt

m³sk

218175

Medeltal

m³sk per hektar
156

Bonitet
Fastighetens medelbonitet 
är beräknad till

m³sk per ha
5,6 6801

m³sk per år

Tillväxt
Tillväxt för perioden 2014 - 2023 
beräknad med hänsyn till 
föreslagna åtgärder

Virkesförråd
   m³sk  % 
 Tall  89373  40 
 Gran  45367  21 
 Löv  45555  21 
 Bok  1724  1 
 Ek  34318  16 
 Björk  1790  1 
 Öädel  48  <1 

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

Gallring 29843
Föryngringsavverkning

47482

m³sk
14584

m³skFörväntad tillväxt första växt-
säsongen 7239

Naturvårdande skötsel 3055
m³sk per ha

5,2
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Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass
Areal

ha % Totalt Tall % Löv %

Virkesförråd

m³sk
m³sk Gran 

%
Ek % Björk

%
Bok % Öädel 

%/ha
Kalmark 8,9 1
       -   9 år 31,0 2 57 2 15 41 42 2
  10 -  19 50,6 4 1178 23 36 34 28 2
  20 -  29 87,7 6 6113 70 51 22 25 1
  30 -  39 142,5 10 19681 138 49 26 23 1 1
  40 -  49 99,8 7 17569 176 31 34 34 1
  50 -  59 109,0 8 18730 172 22 49 22 5 1 1
  60 -  69 126,3 9 22125 175 34 30 22 12 2
  70 -  79 281,7 20 47241 168 46 17 17 19 1
  80 -  89 207,6 15 38204 184 41 8 28 21 1 1
  90 -  99 120,9 9 21065 174 48 9 9 34
100 - 109 30,8 2 6103 198 53 6 17 18 6
110 - 119 55,9 4 9647 173 47 22 23 8
120 + 49,9 4 10121 203 37 10 3 42 7
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt [8,3] 341 41 85 5 10
Summa/Medel 1402,6 100 218175 156 41 21 21 16 1 1

Produktionsmål
Naturvårdsmål

Arealfördelning, aktuell

Åldersklasser
Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

A
re

al
 %

20

15

10

5

0

Andelen kalmark och skog yngre än 20 år är 7 %. Andelen föryngringsavverkningsskog är 32 %.

Produktionsmål
Naturvårdsmål

Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna  åtgärder utförs)

Åldersklasser
Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

A
re

al
 %

15

10

5

0

Virkesförråd: 
218175 m³sk

Virkesförråd: 
238702 m³sk
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Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass
Areal

ha % Totalt Tall % Löv %

Virkesförråd

m³sk
m³sk Gran 

%
Ek % Björk

%
Bok % Öädel 

%/ha

Kalmark K1 8,9 1
K2 8,1 1 8 1 50 50

Röjningsskog R1 16,7 1 23 1 16 36 41 6
R2 79,4 6 2026 26 39 29 30 1

Gallringsskog G1 509,9 36 72552 142 46 16 23 14 1
G2 321,8 23 58865 183 44 23 18 13 1 1

Föryngrings- S1 15,1 1 3015 200 88 1 11
avverknings- S2 60,9 4 17040 280 39 4 57
skog S3 381,8 27 64305 168 30 30 12 26 1 2
Lågproducer- E1
ande skog E2

E3
Överstånd/Skikt [8,3] 341 41 85 5 10
Summa/Medel 1402,6 100 218175 156 41 21 21 16 1 1

K1

K2

R1

R2

G2

Obehandlad kalmark

G1 Normal gallringsskog

S1

S2

S3

E1

Skog i föryngringsbar ålder

E2

E3

Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men 
där föryngringen inte säkerställts.

RestskogSäkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende 
motsvarar röjningsskog.

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga 
åtgärd normalt är gallring.

Äldre gallringsskog

Skog som kan föryngringsavverkas

Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på 
grund av skada.

Plantskog

Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Kalmark

Röjningsskog

Gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för 
föryngringsavverkning).

Föryngringsavverkningsskog

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under 
planperioden.

Lågproducerande skog

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande 
föryngring.

K1 K2 R1 R2 G1 G2 S1 S2 S3

A
re

al
 %

35

30

25

20

15

10

5

0
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Skogens fördelning på målklasser
   Areal    Virkesförråd    Tillväxt    Antal 

 Målklass  ha  %    m³sk  %    m³sk  %    avd 
 PG  396,1  28,2    57865  26,5    20956  30,8    162 
 PF - produktion  285,7  20,4    45441  20,8    13596  20,0    183 
 PF - naturvård  72,1  5,1    11474  5,3    3415  5,0    183 
 NS  103,2  7,4    16530  7,6    4540  6,7    60 
 NO  545,5  38,9    86865  39,8    25501  37,5    209 
 Summa  1402,6  100,0    218175  100,0    68008  100,0    614 

PG
PF-p

PF-n

NS

NO

Impediment

Målklasser
Målklasserna ger information om skogens brukning. K lasserna har följande innebörd:

   ha  % 
 Myr  99,8  5,0 
 Berg  42,7  2,0 

PG Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att 
hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % 
av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. 
Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar 
av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva 
skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva 
skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av 
avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets 
naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet 
styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets 
naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet 
styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara 
nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.
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Avverkning och tillväxt
Avverkning
I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.
I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Total avverkning

Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

47 482

- högre alt. - lägre alt.

52 234 30 652

m³sk/ha efter 10 år - högre alt. - lägre alt.

170 166 184

   Gallring    Föryngringsavverkning    Naturvårdande skötsel 
 Åldersklass    Barr  Löv  Totalt      Barr  Löv  Totalt      Barr  Löv  Totalt 

   ha  m³sk  m³sk  m³sk    ha  m³sk  m³sk  m³sk    ha  m³sk  m³sk  m³sk 
 Kalmark                             

        -   9 år                             

   10 -  19  8  67  92  159              0  3  2  5 

   20 -  29  62  1740  438  2178              1  6  8  14 

   30 -  39  122  4433  1334  5767              8  298  58  356 

   40 -  49  66  2874  1155  4029              5    167  167 

   50 -  59  41  1542  883  2425    0  103    103    9  69  254  323 

   60 -  69  56  2700  766  3466    2  536    536    3  253    253 

   70 -  79  102  4112  1407  5519    15  4407  129  4536    21  136  574  710 

   80 -  89  40  2530  304  2834    19  6108  223  6331    9  78  227  305 

   90 -  99  36  1959  473  2432    4  898    898    6  68  129  197 

 100 - 109  7  840  80  920    9  1739  14  1753    4    40  40 

 110 - 119  2  114    114    2  427    427           

 120 +                      15  562  123  685 

 Lågprodskog(E)                             

 ÖF/Skikt                             

 Grundförslag  540  22911  6932  29843    50  14218  366  14584    81  1473  1582  3055 

 Högre alt.        30677          17518          4039 

 Lägre alt.        24168          4981          1503 

   Tillväxt    Areal och virkesförråd efter 10 år 
 Åldersklass  Barr  Löv  Totalt         

   m³sk  m³sk  m³sk    ha  m³sk  m³sk/ha 
 Kalmark          4,2     

        -   9 år  613  276  889    54,6     

   10 -  19  1508  716  2224    31,0  946  31 

   20 -  29  3696  1141  4837    50,6  3238  64 

   30 -  39  6847  2810  9657    87,7  8758  100 

   40 -  49  4385  2659  7044    142,5  23215  163 

   50 -  59  2749  3904  6653    99,8  20417  205 

   60 -  69  3462  3091  6553    108,7  22526  207 

   70 -  79  7210  4580  11790    124,8  24277  195 

   80 -  89  5668  2984  8652    266,3  47763  179 

   90 -  99  2471  2081  4552    188,6  36830  195 

 100 - 109  585  388  973    117,4  22019  188 

 110 - 119  1326  597  1923    22,3  4051  182 

 120 +  745  1408  2153    104,1  22564  217 

 Lågprodskog(E)               

 ÖF/Skikt  91  17  108      2098   

 Summa  41356  26652  68008    1402,6  238702  170 
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Skogsvårdsåtgärder
Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd Angelägenhetsgrad

Snarast Inom 5 år 5 - 10 år Summa
ha ha ha ha

(F) = Följd
(A) = Alternativ

10 - 20 år
ha

Markberedning     3,3     3,3
Markberedning, Följd     11,2     22,2     4,3     37,7
Plantering, Alternativ     1,8     1,8
Plantering, Följd     9,0     19,7     12,3     41,0
Hjälpplantering, Följd     8,1     8,1
Lövröjning     2,7     2,8     5,5
Lövröjning, Följd     5,8     5,8
Återväxtkontroll     13,6     13,6
Återväxtkontroll, Följd     21,3     17,1     41,0    2,6
Röjning     17,8     29,4     10,8     58,0
Röjning, Alternativ     0,5     3,0     6,2    2,7
Röjning, Följd     30,8     31,1    0,3
Röjning Löv, Följd     0,2    0,2
Röjning Barr     0,8     0,8
Plantröjning     0,5     0,5
Summa ha     66,2     98,5     84,1     254,6    5,8
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Avdelning ÅtgärdÅr

Avdelningshistorik

2002 5242 Uttag: 25 m³sk

2002 5244 Uttag: 15 m³sk

2002 5360 Uttag: 25 m³sk

2002 5361 Uttag: 25 m³sk

2002 5363 Uttag: 25 m³sk

2002 5364 Uttag: 25 m³sk

2002 5365 Uttag: 25 m³sk

2002 5417 Uttag: 30 m³sk

2002 5423 Uttag: 25 m³sk

2002 5429 Uttag: 25 m³sk
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Avd:  10 7,4  haNO 150 m³sk/ha T18 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog med inslag av björk och grov asp. Sumpigare stråk och solexponerade luckor finns i 
området.

Mål
Skall bevara karaktären av talldominerad skog med visst inslag av grövre lövträd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  12 2,9  haNO 320 m³sk/ha G28 S3

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% gran 

Beskrivning
Bockön. Grandominerad avdelning med visst inslag av tall, på alla sidor omgiven av öppet vatten. Död ved 
förekommer i ringa omfattning. Fältskikt saknas på stora delar av området. En tjock mossfäll med flera olika 
arter av mossor finns utbredd på en stor del av avdelningen. 

Mål
Området lämnas för fri utveckling, på sikt blir området en grannaturskog.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  13 0,4  haNO 90 m³sk/ha T18 G2

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv 

Beskrivning
Tallmosse på torvmark där bottenskiktet domineras av vitmossor av olika arter. Fältskiktet utgörs av flera 
risväxter, såsom blåbärs- lingon och kråkbärsris, samt av fuktkrävande gräsarter. Trädskiktet domineras av 
tall, med bitvis inslag av senvuxen gran och björk. Död ved förekommer i mindre omfattning. Många insekter, 
inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet.
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Avd:  15 6,8  haNO 20 m³sk/ha T18 R2

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Ung självföryngrad tallskog med inslag av överståndare av äldre tall. Enstaka torrträd med bohålor. Delvis är 
skogen bergbunden med solexponerade bergshällar.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av talldominerad skog med inslag av solexponerade ytor och med en 
ökad andel dödende- och döda gamla tallar.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  16 1,8  haNO 100 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Skog på torr mark som 1978 brann. Självföryngrad, tät, ungskog med öppna ytor av hällmarker har 
blandannat gett påskrislaven utrymme för utbredning.

Mål
Skall utveckla karaktären av föredetta brandskog med inslag av solexponerade ytor.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  22 6,5  haNO 100 m³sk/ha T16 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Relativt stort inslag av klen björk.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  23 5,2  haNO 160 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% gran 10% löv 

Beskrivning
Talldominerad blandskog, med inslag av gammal grov gran. Delvis frihuggna träd har gynnat 
dimensionsutvecklingen i beståndet. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av äldre barrdominerad skog, och på sikt öka andelen död och döende 
ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  25 2,7  haNO 110 m³sk/ha T14 S3

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram och tranbär.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker "ovanför" beståndet

Avd:  27 1,1  haNO 130 m³sk/ha T18 S3

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran 

Beskrivning
Tallmosse på torvmark där bottenskiktet domineras av vitmossor av olika arter. Fältskiktet utgörs av flera 
risväxter, såsom blåbärs- lingon och kråkbärsris, samt av fuktkrävande gräsarter. Trädskiktet domineras av 
tall, med bitvis inslag av senvuxen gran och björk. Död ved förekommer i mindre omfattning. Många insekter, 
inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet.
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Avd:  30 2,2  haNO 170 m³sk/ha T18 S3

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran 

Beskrivning
Tallmosse på torvmark där bottenskiktet domineras av vitmossor av olika arter. Fältskiktet utgörs av flera 
risväxter, såsom blåbärs- lingon och kråkbärsris, samt av fuktkrävande gräsarter. Trädskiktet domineras av 
tall, med bitvis inslag av senvuxen gran och björk. Inslag av mer växtliga, grandominerade, fastmarkspartier. 
Död ved förekommer i mindre omfattning. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt 
skogstillstånd.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet.

Avd:  32 0,4 0,1 haNO 130 m³sk/ha G28 G2

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv 

Beskrivning 
Grandominerad avdelning kring område med tydliga spår av äldre tiders vattenverksamhet. Kulturlämningarna 
är viktigare för avdelningen än trädskitets betydelse.

Mål
Området lämnas för fri utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  36 1,5  haNO 200 m³sk/ha T18 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tallmosse på torvmark där bottenskiktet domineras av vitmossor av olika arter. Fältskiktet utgörs av flera 
risväxter, såsom blåbärs- lingon och kråkbärsris, samt av fuktkrävande gräsarter. Trädskiktet domineras av 
tall, med bitvis inslag av senvuxen gran och björk. Flera tallar är grova och har vida kronor. Död ved 
förekommer i mindre omfattning. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt 
skogstillstånd.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet.

Avd:  44 0,5  haPF, 20 % 110 m³sk/ha G30 G1

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Tätortsnära, ung, granskog med självföryngrat löv i luckorna. Visst inslag av yngre ek.

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad, tätortsnära skog. Med visst inslag av självföryngrat löv och enstaka 
tall.

Produktionsmål
Produktiov av barrtimmer.

Åtgärd
Gallring, med visad hänsyn till den lövdominerade luckan i syd. 

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

Page 126 of 428



Avd:  48 0,6  haNS 130 m³sk/ha B20 G2

Trädslagsfördelning: 20% tall 20% gran 60% löv 

Beskrivning
En lövdominerad naturskog, med inslag av gran i syd, och tall på torvmark i norr. Flerskiktning och luckighet 
ger en varierad miljö i den södra delen där ett vattendrag även bidrar till en viss försumpning. I norr är området 
mer av myrmarkskaratkär, med stort inslag av växtligare tall. På sikt bör huvudstamar i syd frihuggas och 
gynnas.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Naturvårdande huggning i syfte att gynna löv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga 
överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.

Avd:  54 1,7  haNO 120 m³sk/ha T18 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tallmosse på torvmark där bottenskiktet domineras av vitmossor av olika arter. Fältskiktet utgörs av flera 
risväxter, såsom blåbärs- lingon och kråkbärsris, samt av fuktkrävande gräsarter. Trädskiktet domineras av 
tall, med bitvis inslag av senvuxen gran och björk. Död ved förekommer i mindre omfattning. Många insekter, 
inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet.
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Avd:  59 4,1 0,1 haNO 140 m³sk/ha T16 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tallmosse på torvmark där bottenskiktet domineras av vitmossor av olika arter. Fältskiktet utgörs av flera 
risväxter, såsom blåbärs- lingon och kråkbärsris, samt av fuktkrävande gräsarter. Trädskiktet domineras av 
tall, med bitvis inslag av senvuxen gran och björk. Död ved förekommer i mindre omfattning. Många insekter, 
inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet.

Avd:  61 1,7  haPF, 20 % 140 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med visst inslag av gran. Triviala lövträd dominerar med visst inslag av ädellöv. 
Trädskiktet hyser stor variation avseende dimension och ålder, enstaka individer är grova och gamla. Död ved 
förekommer i ringa omfattning. Avdelningen gränsar till öppen mark och vatten.

Miljömål
Bevara lövdominans och lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  64 0,5  haPF, 30 % 12 m³sk/ha B22 R2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
En ung, lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, björk, lönn, 
rönn och sälg. Enstaka överståndare av björk och tall. Marken är näringsrik, frisk och har en hög status. 
Buskvegetationen är rik och varierad, bl a återfinns brakved, björnbär m fl arter. Beståndet är betydelsefullt för 
flera växt- och djurarter, bl a fåglar.

Miljömål
Säkerställa lövandel och artvariation. Skapa en lövdominerad avdelning med tydliga huvudstammar genom 
röjning och gallring.

Produktionsmål 
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Röjning och gallring.
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Avd:  66 1,3 0,1 haNS 170 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning med glest trädskikt. Flera trädarter finns representerade, bland annat björk, ek och 
gran. Flera trädindivider har uppnått iögonfallande grova dimensioner. Död ved förekommer i ringa omfattning. 
Fälstskiktet utgörs främst av förvildade trädgårdsarter. Avdelningen bidrar till en omväxlande tätortsmiljö med 
stor betydelse för fågellivet.  

Mål
Bevara en lövdominerad miljö med lång trädkontinuitet och grova lövträd.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  66 1,3 0,1 haPF, 20 % 40 m³sk/ha B24 ÖF

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% björk 

Avd:  68 0,5  haNO 40 m³sk/ha B20 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Öar i Västra Nedsjön. Trädskiktet är varierat men består främst av lägre buskvegetation av olika videarter. 
Avdelningen utgör fågelbiotop.   

Mål
Bevara ett orört och stabilt naturtillstånd. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  70 0,3  haPF, 20 % 120 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med visst inslag av av tall och ek. Kantzon mot Västra Nedsjön. Trädskiktet är rikt 
och varierat med spridning i ålder och dimension. Avdelningen bidrar till en ljus och öppen miljö samt är viktig 
för fågellivet.

Miljömål
Bevara lövdominans och artvariation samt en öppen miljö. 

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring. Frihuggning av ekar. 

Avd:  71 0,7  haPF, 20 % 210 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 10% gran 10% löv 

Beskrivning
Tätortsnära, talldominerad avdelning med bitvis inslag av triviala lövträd, ek och gran. Död ved förekommer i 
sparsam omfattning.     

Mål
Talldominerad avdelning med lång trädkontinuitet.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  72 0,3 0,1 haPF, 20 % 70 m³sk/ha B22 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Ung triviallövskog med högt stamantal och klen dimension. Visst inslag av ädellöv. 

Miljömål
Lövdominerad avdelning med tydliga huvudstamamr.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke. 

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  75 1,2 0,1 haPF, 20 % 150 m³sk/ha B22 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med inslag av tall, gran och ek. Kantzon mot vattendrag. 

Miljömål
Bevara och utveckla lövdominerad avdelning med tydliga huvudstammar.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  77 1,1 0,1 haPF, 20 % 220 m³sk/ha G30 G1

Trädslagsfördelning: 90% gran 10% löv 

Beskrivning
Grandominerad avdelning med huvudsaklig produktionsinriktning. Mindre inslag av tall och gran. Trädskiktet 
har liten spridning i dimension och ålder.      

Miljömål
Lång trädkontinuitet och ökad trädslagsvariation för att gynna den biologiska mångfalden. 

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring

Avd:  89 0,7  haNO 135 m³sk/ha T18 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tallmosse på torvmark där bottenskiktet domineras av vitmossor av olika arter. Fältskiktet utgörs av flera 
risväxter, såsom blåbärs- lingon och kråkbärsris, samt av fuktkrävande gräsarter. Trädskiktet domineras av 
tall, med bitvis inslag av senvuxen gran och björk. Död ved förekommer i mindre omfattning. Många insekter, 
inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet.
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Avd:  90 5,2  haPF, 20 % 155 m³sk/ha T26 G1

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med bitvis stort inslag av björk. Flera stigar genomkorsar avdelningen. Avdelningen 
utgör del av större sammanhängande rekreationsområde. 

Miljömål
Trädslagsvariation och lång trädkontinuitet med tydliga huvudstammar. Hänsyn till områdets rekreationsvärde.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke. 

Åtgärd
Gallring.

Avd:  91 0,6  haPF, 20 % 140 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad avdelning på torvmark. 

Miljömål
Bevara stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  93 0,9 0,1 haNO 110 m³sk/ha B22 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelningen vilken utgör kantzon till två separata vattendrag. Trädskiktet är varierat avseende 
dimension och ålder och utgör viktig beskuggning för vattendragen. Avdelningarna utgör även viktig biotop för 
fågellivet.

Mål
BNevara lövdominans och beskuggning.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  94 1,7  haNO 170 m³sk/ha E22 S3

Trädslagsfördelning: 20% tall 10% löv 70% ek 

Beskrivning
Ekdominerad avdelning med bitvis stort inslag av tall och triviala lövträd. Död ved förekommer i ringa 
omfattning.

Mål
Lång trädkontinuitet och på sikt ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  95 4,2  haNO 180 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med inslag av triviala lövträd på torvbunden mark. Inslag av fastmarkspartier finns 
inom avdelningen. Död ved förekommer i ringa omfattning.  

Mål
Stabil, talldominerad miljö med lång trädkontinuitet. På sikt ökad andel gamla träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  96 0,7  haNO 200 m³sk/ha T24 S3

Trädslagsfördelning: 50% tall 30% gran 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med stort inslag av gran och mindre inslag av triviala lövträd. Död ved förekommer i 
ringa omfattning.  

Mål
Talldominerad avdelning med lång trädkontinuitet och på sikt ökad andel gamla och grova träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  101 2,0  haPF, 20 % 160 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 70% löv 

Beskrivning
Avdelning vilken huvudsakligen utgörs av björk på torvmark i kantzonen till myr. Trädskiktet har även inslag av 
tall och gran. 

Miljömål
Utgöra kantzon mot myrimpediment samt bevara lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  102 2,4  haPF, 20 % 160 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% ek 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning med tall och ek. Flera promenadstigar leder genom avdelningen. Flera trädindivider har 
potential att på sikt bilda stora kronor och uppnå grova dimensioner.

Miljömål
Bevara avdelning med trädslagsvariation och lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  104 1,0  haNS 220 m³sk/ha E22 G2

Trädslagsfördelning: 20% tall 30% gran 10% löv 40% ek 

Beskrivning
Variationsrik, barrdominerad avdelning med stort inslag av ek. Terrängen är kuperad med flera branter. Flera 
träd är grova och har möjlighet att uppnå grova dimensioner och hög ålder.

Mål
Bevara mångfalld av trädslag samt skapa förutsättningar för lång trädkontinuitet på platsen. Särskilt gynna ek. 

Åtgärd
Naturvårdshuggning.
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Avd:  105 3,0  haPF, 20 % 130 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 40% tall 20% gran 30% löv 10% ek 

Beskrivning
Barrdominerad avdelning med inslag av ädla och triviala lövträd. Trädskiktet hyser stor variation avseende 
dimension och ålder. Flera stigar passerar genom avdelningen. Avdelningen ingår i ett större friluftsområde. 
Död ved förekommer i ringa omfattning.

Miljömål
Bevara och utveckla avdelningens variation avseende ålder, dimension och trädslag. 

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  106 11,6  haPF, 20 % 130 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv 

Beskrivning
Talldominerad produktionsavdelning med visst inslag av triviala lövträd. Avdelningen genomkorsas av flera 
stigar tillhörande ett större rekreationsområde. 

Miljömål
På sikt lång trädkontinuitet i välgallrad skog med tydliga huvudstammar. Hänsyn till friluftslivet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring. 
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Avd:  107 2,1  haPF, 20 % 310 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% gran 

Beskrivning
Grandominerad produktionsavdelning vilken genomkorsas av flera stigar tillhörande större friluftsområde.  

Miljömål
Lång trädkontinuitet med tydliga huvudstammar samtidigt som hänsyn tas till områdets rekreationsvärde.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  108 1,4  haPF, 20 % 150 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med inslag av gran och triviala lövträd. Flera stigar genomkorsar avdelningen.  
Avdelningen tillhör ett större, sammanhängande rekreationsområde. 

Miljömål
Bevara trädslagsvariation. Skapa välgallrad avdelning med tydliga huvudstammar och framtida lång 
trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  109 1,4  haPF, 20 % 220 m³sk/ha G28 G1

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% gran 
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Avd:  110 3,3  haPF, 20 % 160 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med bitvis stort inslag av gran och löv. Flera stigar passerar genom avdelningen.

Miljömål
Bevara trädslagsvariation och skapa avdelning med lång trädkontinuitet. Hänsyn till rekreationsområde.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrvirke.

Åtgärd
Gallring. 

Avd:  111 1,5  haPF, 20 % 280 m³sk/ha G30 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% gran 

Beskrivning
Grandominerad avdelning vilken genomkorsas av flera stigar. Berörs av större rekreationsområde.

Miljömål
Lång trädkontinuitet med tydliga huvudstammar. Hänsyn till rekreationsområde.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  117 1,1  haNO 180 m³sk/ha G26 S3

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% gran 

Beskrivning
Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande 
påverkan). Trädskiktet är olikåldrigt och varierat. Död ved förekommer i varierande omfattning. Fältskiktet 
domineras av fattigsris men med inslag av starr- och fräkenarter. Norra delen utgör kantzon mot Ötjärnen.

Mål
Avdelningen bidrar till en varierad skogsmiljö med på sikt ökad andel död ved och gamla träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  119 0,5  haPF, 30 % 60 m³sk/ha B22 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% löv 

Beskrivning
En ung, björkdominerad avdelning i närhet till bebyggelse. Trädskiktet har visst inslag av tall, gran och bok. 
Marken är relativt näringsrik, frisk och delvis kuperad. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, 
bl a fåglar.

Miljömål
Säkerställa lövandel och artvariation. Avdelningen bidrar till en tätortsnärna, öppen och ljus miljö med hög 
lövandel och biologisk mångfald. 

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Röjning och gallring i syfte att skapa en stabil avdelning med tydliga huvudstammar.

Avd:  120 2,5 0,2 haPF, 20 % 220 m³sk/ha G28 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 60% gran 10% löv 

Beskrivning
Variationsrik avdelning med flera delbestånd. Gran dominerar med inslag av tall och björk. Avdelningen är 
tätortsnära och genomkorsas av stigar. 

Miljömål
Lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  122 1,3 0,1 haPF, 20 % 120 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Avdelning bestående av flera delar inom tätbebyggt område. Avdelningen är lövdominerad med visst inslag av 
ädellöv. Trädskiktet är mycket varierat med stor spridning i dimension och ålder. Avdelningen är viktig för 
fågellivet. 

Miljömål
Bevara lövdominerad avdelning med lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke. 

Åtgärd
Gallring

Avd:  123 0,5 0,1 haNS 120 m³sk/ha F24 G2

Trädslagsfördelning: 100% öädel 

Beskrivning
Parkliknande, tätortsnära avdelning med stor trädslagsvariation. Bland annat återfinns bok, alm, lind, kastanj 
och björk. Flera träd har uppnått iögonfallande grova dimensioner. En välanvänd promenadstig passerar 
genom avdelningen.  

Mål
Bevara variationen bland trädslag och säkerställa individernas överlevande.  

Åtgärd
Naturvårdshuggning.
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Avd:  125 2,7  haNO 240 m³sk/ha G28 G1

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv 

Beskrivning
Delar av området är klassat som nyckelbiotop. I stort sett hela avdelningen omfattas av ett Naturvårdsavtal 
mellan markägaren och Skogsstyrelsen.

Avdelningen är variationsrik och hyser flera olika naturtyper. Markerade åsryggar med relativt branta 
sluttningar omväxlande med försumpade partier, särskilt i anslutni8ng till bäckexx. Fuktig, beskuggad mark 
med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till 
största delen utgörs av gran, har växt mycket långsamt (senvuxenhet). På de riktigt senvuxna träden finns 
ovanliga moss- och lavarter, bl a  (arter). Fältskiktet har stort inslag av starr- och fräkenarter och där kan även 
finnas vissa svårupptäckta orkidéer. Inslaget av döende och döda träd är påtagligt, speciellt i äldre bestånd 
som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling.

Mål
Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag 
av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter 
(exempel) som är beroende av stabila grandominerade miljöer.

Åtgärd
Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande. Skapa ordentliga bryn och 
skyddszoner för att undvika sönderblåsning. Undvik dikningsingrepp (inkl rensning) uppströms området.

Avd:  127 0,9  haPF, 20 % 150 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 40% gran 60% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med bitvis stort inslag av gran. Trädskiktet är varierat med bitvis stor spridning i höjd 
och diamater. Död ved förekommer i ringa omfattning. Avdelningen är tätortsnära och flera stigar passerar 
genom området.  

Mål
Skapa en ljus blandskog med stor dominans av lövträd. På sikt ökad andel grova och gamla träd. 

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  129 0,6 0,1 haPF, 30 % 2 m³sk/ha G28 R2

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv 

Beskrivning
En grandominerad plantskog med bitvis stort inslag av triviala lövträd. Bitvis stort inslag av självsådda 
granplantor.  

Miljömål
Säkerställa lövandel främst på fuktiga partier och i luckor.

Produktionsmål  
Produktion av löv- och barrvirke.

Åtgärd
Röjning i flera steg.

Avd:  130 0,7 0,1 haPF, 30 % 10 m³sk/ha B20 R2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
En lövrik naturskog i tidig ungskogsfas vilken uppkommit efter avverkning av det tidigare beståndet. 
Avdelningen domineras av björk med visst inslag av andra triviala lövträd. Beståndet är i nuläget betydelsefullt 
som foderareal för främst älg och rådjur.

Miljömål
Säkerställa lövandel och artvariation. Skapa en lövdominerad avdelning med tydliga huvudstammar genom 
röjning.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Röjning.

Avd:  131 0,2 0,1 haPF, 30 % 60 m³sk/ha B20 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
En yngre, lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a björk, 
rönn och lönn. Träden har en liten spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik,  frisk och har en hög 
status. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar. 

Miljömål
Säkerställa lövandel och artvariation. Skapa en lövdominerad avdelning med tydliga huvudstammar genom 
gallring.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  134 0,4  haNS 230 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
En talldominerad avdelning med stort inslag av lövträd i olika stadier. Flera tallar är iögonfallande grova och 
har vida kronor. Dessa är betydligt äldre än beståndet i övrigt. Ett antal lövträd har även antagit grova 
dimensioner. Död ved förekommer i sparsam omfattning.

Mål
Säkerställa de äldre tallarnas utveckling och överlevnad genom frihuggning av dessa. 

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  135 0,5  haNS 90 m³sk/ha E22 G2

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Ekdominerad avdelning i direkt anslutning till bostadsområde och öppen mark. Flera ekar är iögonfallande 
grova och har vida och låga kronor. Flera intressanta arter är knutna till denna typ av biotop. Avdelningen är 
viktig både ur ett ekologiskt såväl som estetiskt perspektiv.

Mål
Bevara de gamla ekarna och skapa livskraftiga miljöer för dessa. 

Åtgärd
Naturvårdshuggning.
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Avd:  136 1,1  haPF, 20 % 196 m³sk/ha G28 G2

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv 

Beskrivning
Varierad avdelning dominerad av gran med bitvis stort inslag av triviala lövträd såsom björk, asp, och al. Inslag
av torvmark. I surdrågen dominerar klibbal. I södra delen gränsar avdelningen mot inägomark, här återfinns ett 
stort antal grova aspar samt en mycket grov och gammal ek. 

Miljömål
Bevara de grova asparnaoch alsumpstråket. Frihugg den gamla och grova eken.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  137 0,4  haPF, 20 % 20 m³sk/ha B22 R2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Ung, tätortsnära lövskogsavdelning med äldre överståndare av tall, gran och löv. Avdelningen är således 
tvåskiktad och hyser därmed en speciell karaktär. 

Miljömål
Bevara och utveckla lövdominans med tydliga huvudstammar.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke. 

Åtgärd
Röjning och gallring. 
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Avd:  138 1,5  haPF, 20 % 140 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning 
Lövdominerad avdelning i tätortsnära miljö vilken genomkorsas av flera promenadvägar. Avdelningen bidrar till 
en ljus och öppen närmiljö samt utgör ett ekologiskt viktigt inslag. 

Miljömål
Bevara lövdominans och på sikt skapa lång trädkontinuitet med stor andel gamla och grova träd. 

Produktionsmål
Produktion av lövvirke. 

Åtgärd  
Gallring

Avd:  139 0,3  haPF, 20 % 220 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% björk 

Beskrivning
Luckig, ojämn avdelning dominerad av gran men med stort lövinslag. Avdelningen är tätortsnära och bör på 
sikt, genom skötselåtgärder, bli mer lövdomierad.

Miljömål
Skapa lövdominerad och variationsrik avdelning vilken kommer att bidra till öppen ladskapsbild i tätortsnära 
miljö.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke. 

Åtgärd 
Gallring.

Avd:  151 2,4  haNO 300 m³sk/ha G28 S3

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% gran 

Beskrivning
Grandominerad avdelning med visst inslag av tall och bitvis högt virkesförråd. Området är delvis kuperat och 
gränsar till myrmark. Inom avdelningen finns en lodyta/rasbrant. Död ved förekommer i varierad omfattning 
inom avdelningen.  

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved och ökad andel gamla träd. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  153 2,8  haNO 170 m³sk/ha T18 S3

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran 

Beskrivning
Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på 
grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. På marken i 
anslutning till hällar växer rikligt med lavar. Flera tallar är krumma, har vida och låga kronor samt solbelysta 
stammar. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Inom avdelningen finns även 
fuktiga, torvbundna partier. Flera lodytor finns inom avdelningen.

Mål
Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. 

Åtgärd
Ingen.

Avd:  158 4,1  haNO 230 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran 

Beskrivning
Barrdominerad avdelning med visst inslag av triviala lövträd. Död ved förekommer i ringa omfattning. Marken 
är varierad med viss bergbundenhet blandad med försumpade partier. Flera stigar passerar genom 
avdelningen då denna ingår i ett större rekreationsområde. 

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved och öad andel gamla och grova träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  159 10,1  haPF, 20 % 240 m³sk/ha G28 G2

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% gran 

Beskrivning
Barrdominerad avdelning vilken genomkorsas av många stigar, vägar och elljusspår. Marktypen är varierad 
med inslag av hällmark och försumpade partier. Flitigt utnyttjat rekreationsområde. Trädskiktet domineras av 
gran med stort inslag av tall. Bitvis förekomer mindre inslag av triviala lövträd.

Miljömål
Bevara barrdominans och skapa förutsättningar för lång trädkontinuitet. Visa hänsyn till friluftslivet.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke. 

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  161 0,5  haPF, 20 % 30 m³sk/ha T24 R2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad ungskogsområde i direkt anslutning till flera stigar och vägar. Avdelningen tillhör flitigt använt 
rekreationsområde.

Miljömål
Bevara talldominans och skapa förutsättningar för lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Röjning.

Avd:  163 8,2 0,1 haPF, 20 % 200 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% björk 

Beskrivning
Friluftsområde med många stigar och elljusspår vilka genomkorsar avdelningen. Trädskiktet är varierat 
avseende ålder och dimension och domineras av tall med mindre inslag av gran och löv.

Miljömål
Bevara trädkontinuitet och variation. Hänsyn till rekreationsområde.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  165 1,0  haPF, 20 % 200 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% ek 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning dominerad av tall och ek. Marken är delvis kraftigt sluttande.

Miljömål
Skapa lång trädkontinuitet med på lång sikt få men grova individer i beståndet.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  166 1,3  haPF, 20 % 130 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% löv 70% ek 

Beskrivning
Variationsrik avdelning med stor andel ek. Trädskiktet är varierat avseende ålder och dimension. Ek 
dominerar med inslag av tall och triviala lövträd. Död ved förekommer i mycket liten omfattning. Avdelningen 
är bitvis kraftigt sluttande.  

Miljömål
Bevara avdelning med trädslagsvariation och på sikt lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  168 1,7  haPF, 20 % 190 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 20% löv 60% ek 

Beskrivning
Ekdominerad avdelning med stort inslag av tall och björk. Flera individer är grova och har vida kronor. 
Avdelningen är tätortsnära och har viss parkkaraktär. Död ved saknas helt. 

Miljömål
Bevara lövdominans och lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  170 1,7  haPF, 20 % 180 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% björk 

Beskrivning
Talldominerad avdelning på torvmark med inslag av triviala lövträd. Avdelningen är tätortsnära och flera stigar 
passerar genom avdelningen.

Miljömål
Bevara talldominerad miljö i tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  172 1,3  haNO 170 m³sk/ha B22 S3

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv 

Beskrivning
Lövdominerad, yngre triviallövskog med bitvis stort inslag av tall. Marken är delvis fuktig och något 
torvbunden. Dimensionen är överlag klen och inslaget av död ved ringa. Avdelningen är tätortsnära och 
genomkorsas av flera stigar. Avdelningen är viktig för fågellivet. 

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved, ökad skiktning i beståndet samt ökad 
andel gamla träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  173 2,2  haNO 190 m³sk/ha B22 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning på fuktig, delvis försumpad mark. Mindre inslag av tall och enstaka gran. Död ved 
före kommer i mindre omfattning. Avdelningen utgör viktig biotop för fågellivet.  

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  176 0,5  haNO 140 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Talldominerad avdelning i direkt anslutning till Agnsjön. Marken påverkas starkt av vattenflöde och naturliga 
variationer. Trädskiktet är varierat med bitvis stort inslag triviala lövträd. 

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel gamla träd och ökande andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  177 14,9  haNO 210 m³sk/ha E22 S3

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Ekdominerad avdelning av delvis krattskogskaraktär. Enstaka inslag av tall, gran och triviala lövträd. Död ved 
förekommer i ringa omfattning. Flera stigar och vandringsleder passerar genom avdelningen.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved och ökad andel gamla träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  178 1,2  haNO 200 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 50% löv 50% ek 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med lika andelar ek och triviala lövträd. Al dominerar de fuktigare partierna kring 
bäcken. Trädskiktet har stor spridning i dimension och ålder. Död ved förekommer i ringa omfattning.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling. Lång trädkontinuitet.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  183 6,7  haNO 220 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% ek 

Beskrivning
Ekdominerad avdelning med inslag av triviala lövträd och enstaka gran. Trädskiktet är mycket varierat 
avseende ålder och dimension. Död ved förekommer i varierad omfattning och grad av nedbrytning. Marken är
delvis försumpad. Bäckdråg passerar genom avdelningen. Avdelningen är viktig för fågellivet.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel gamla och grova träd samt ökad andel död ved.

Åtgärd
Íngen åtgärd.
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Avd:  184 0,8  haNO 15 m³sk/ha B22 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Avdelning i ungskogsfas vilken domineras av triviala lövträd och i huvudsak björk. Högt stamantal.

Mål
Bibehålla lövdominans och på sikt utvecklad avdelning med egen succession.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  185 0,9 0,1 haNO 170 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 30% ek 70% björk 

Beskrivning
Lövnaturskog dominerad av triviala lövträd med bitvis stort inslag av ek. Trädskiktet är olikåldrigt och hyser 
viss spridning avseende dimension och ålder. Stående och liggande död ved förekommer i mindre omfattning. 
Avdelningen är viktig för fågellivet. 

Mål
Området lämnas för fri utveckling med på sikt ökad variation och ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  187 5,6 0,1 haNO 180 m³sk/ha B20 S3

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv 

Beskrivning
Lövdomminerad avdelning med bitvis stort inslag av tall. Död ved förekommer i ringa omfattning. Marken är 
torvbunden och delvis försumpad. Inom avdelningen finns en gammal kolerakyrkogård.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel gamla träd och ökande andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  188 8,6 0,3 haNO 150 m³sk/ha E22 S3

Trädslagsfördelning: 10% gran 80% ek 10% björk 

Beskrivning
Ekdominerad avdelning, delvis av krattskogskaraktär. Visst inslag av tall, gran och triviala lövträd. Död ved 
förekommer i ringa omfattning.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved och ökad andel gamla träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  189 0,9  haNO 130 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med stor spridning avseende dimension och ålder. Delar av avdelningen är 
försumpad. Död ved förekommer i mindre omfattning. Området är tätortsnära och viktigt för fågellivet.

Mål
Lämnas för fri utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  190 1,8  haNO 180 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning 
Avdelningen är klassad som nyckelbiotop. Trädskiktet utgörs i huvudsak av triviala lövträd med bitvis stort 
inslag av ek och flera andra ädellövsarter. Kring bäcken förekommer al i större omfattning.  
Död ved förekommer i varierad omfattning och grad av nedbrytning. Buskskitet är rikt och varierat mned stort 
inslag av hassel. Avdelningen är viktig för fågellivet.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med sikte på ökad andel död ved och lång trädkontinuitet.

Åtgärd 
Ingen åtgärd.
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Avd:  192 0,4  haPF, 20 % 90 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% ek 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning med ett mindre antal grova ekar samt inslag av triviala lövträd i klenare dimensioner. 
Ekarna har välutvecklade, vida kronor och iögonfallande grov dimension. 

Mål
Bevara de gamla och grova ekarna genom frihuggning av konkurrerande individer.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  193 0,3  haPF, 20 % 170 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning vilken genomkorsas av flera promenadstigar. Trädskiktet domineras helt av ek med 
visst inslag av tall. Trädskiktet hyser viss ålders- och diamaterspridning.

Miljömål
Bevara och säkerställa lövdominans, skapa förutsättningar för lång trädkontinuitet på platsen.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  194 0,7  haPF, 20 % 160 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning i tätortsnära läge vilken domineras av triviala lövträd med bitvis inslag av ädellöv. 
Flera promenadstigar genomkorsar avdelningen.

Miljömål 
Bevara lövdominans och skapa lång trädkontinuitet på platsen.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  197 2,0 0,2 haPF, 20 % 120 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 40% tall 40% löv 20% ek 

Beskrivning
Avdelning med trädslagsvariation mellan tall, ek och triviala lövträd. Flera grova tallar med vida och 
spärrgreniga kronor finns kvar sedan förra trädgenerationen.

Miljömål
Bevara de äldre tallarna genom frihuggning vid kommande åtgärder. Bibehåll och utveckla avdelningens 
trädslagsvariation genom kommande åtgärder.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  200 1,5 0,1 haPF, 20 % 260 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med inslag av gran och enstaka trivialt lövträd. Många tallar är grova och har vida 
kronor. Död ved förekommer i ringa omfattning. Avdelningen är delvis kuperad. Tätortsnära läge och 
genomkorsas av stigar.

Miljömål
Bevara lång trädkontinuitet av framförallt tall vilka på sikt har möjlighet att uppnå iögonfallande dimension.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  201 1,0  haNO 160 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 60% tall 10% gran 30% löv 

Beskrivning
Tallmosse på torvmark där bottenskiktet domineras av vitmossor av olika arter. Fältskiktet utgörs av flera 
risväxter, såsom blåbärs- lingon och kråkbärsris, samt av fuktkrävande gräsarter. Trädskiktet domineras av 
tall, med bitvis inslag av senvuxen gran och björk. Död ved förekommer i mindre omfattning. Många insekter, 
inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet.
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Avd:  203 3,1  haPF, 20 % 240 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran 

Avd:  205 1,5 0,1 haNO 260 m³sk/ha G28 S3

Trädslagsfördelning: 20% tall 70% gran 10% löv 

Beskrivning
Grandominerad avdelning på fuktig mark med delvis inslag av torvmark. Bitvis inslag av tall och triviala lövträd. 
Död ved förekommer i varierande grad och stadie av nedbrytning.

Mål
Lång trädkontinuitet med på sikt ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  207 3,5 0,2 haPF, 30 % 260 m³sk/ha T24 S2

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med bitvis stort inslag av gran, främst i sluttningar och på något fuktigare partier. 
Inom avdelningen finns ett stort antal tallar som är grova och har vida och låga kronor.  

Miljömål
Bevara tallar som är grova och har vida kronor för att behålla de miljömässiga förtjänster dessa hyser. 

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Lämna ett större antal grova tallar vid avverkning.
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Avd:  208 1,8 0,1 haNO 120 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med varierat trädskikt på delvis försumpad mark. Delar av avdelningen utgörs av 
buskskog. Trädskiktet är varierat men dominerasd av triviala lövträd. Död ved förekommer i liten omfattning. 
Avdelningen är tätortsnära och gränsar till öppen mark.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved och ökad andel gamla träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  211 0,4  haPF, 20 % 130 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning på tidigare öppen mark. Trädskiktet är varierat och luckikgt och utgörs till största 
delen av björk. Mindre inslag av tall inom avdelningen. Avdelningen är tätortsnära belägen.

Miljömål
Bevara lövdominans och ljus, öppen miljö i tätortsnära läge.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  212 1,5  haPF, 20 % 290 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% gran 

Beskrivning
Barrdominerad avdelning med inslag av triviala lövträd och ek. Trädskiktet är varierat avseende ålder, höjd 
och dimension. Död ved förekommer i ringa omfattning. Marken är delvis mycket kuperad. Tätortsnära läge.

Miljömål
Lång trädkontinuitet med på sikt ökad andel död ved.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Ingen åtgärd/gallring.
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Avd:  221 3,3 0,1 haNO 160 m³sk/ha G28 G1

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% björk 

Beskrivning
Grandominerad avdelning med stort inslag av löv. Avdelningen utgört kantzon mellan torvmosse och öppen 
inägomark. Marken är delvis torvbunden och försumpad. Trädskiktet har stor spridning i dimension och ålder. 
Död ved förekommer i varierad omfattning och grad av nedbrytning.

Mål
Bevara kantzon mot torvmosse vilken på sikt kommer att innehålla gamla träd och hög andel död ved i olika 
stadier av nedbrytning.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  222 0,9  haPF, 20 % 190 m³sk/ha G28 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 50% gran 30% löv 

Beskrivning
Variationsrik avdelning med stor spridning i dimension och ålder. Gran utgör det dominerande trädslaget med 
bitvis stort inslag av tall och löv. Enstaka ekar och en mycket grov tall finns inom avdelningen. Trädskiktet har 
stor spridning i dimension och ålder. Inom avdelningen finns flera stigar och flera stenmurar. Området är 
tätortsnära och utgör rekreaktionsområde.   

Mål
Säkerställa artvariation och de äldre och grövre trädens fortlevande samt en öppen rekreationsmiljö.

Åtgärd
Gallring. 

Avd:  224 0,6  haNO 130 m³sk/ha T18 G1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tallmosse på torvmark där bottenskiktet domineras av vitmossor av olika arter. Fältskiktet utgörs av flera 
risväxter, såsom blåbärs- lingon och kråkbärsris, samt av fuktkrävande gräsarter. Trädskiktet domineras av 
tall, med bitvis inslag av senvuxen gran och björk. Död ved förekommer i mindre omfattning. Många insekter, 
inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet.
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Avd:  226 2,2 0,1 haNO 160 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominmerad avdelning på delvis sluttande mark. Delar av avdelningen utgör betesmark. Trädskiktet är 
varierat avseende ålder och dimension men domineras av triviala lövträdsarter. Död ved förekommer i mindre 
omfattning. Avdelningen är viktig för fågellivet. Byggnadslämning. 

Mål
Lång trädkontinuitet och på sikt ökad mängd död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  230 0,6  haNO 150 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med mindre inslag av gran. Delar av avdelningen är försumpad med vattendrag som 
passerar genom området. Trädskiktet domineras av björk, asp och al. Död ved förekommer i mindre 
omfattning. Avdelningen är viktig för fågellivet.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  231 1,0  haPF, 20 % 190 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning i huvudsak bestående av triviala lövträd med inslag av enstaka grova ekar. 

Miljömål
Bevara lövdominans och lång trädkontinuitet. Frihuggning av grova ekar.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  233 22,8 0,4 haPF, 20 % 190 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% björk 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning i omväxlande terräng. Berg i dagen varvas med låglänta och försumpade områden. 
Många stigar passerar genom avdelningen vilken flitigt används som strövområde. Trädskiktet domineras av 
tall med bitvis inslag av gran och löv.

Miljömål
Bevara lång trädkontinuitet med på sikt hög andel gamla och grova träd.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  236 1,6  haNO 210 m³sk/ha E24 G2

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning i direkt anslutning till skolområde. Trädskiktet är rikt och varierat, bland annat återfinns 
björk, ek, lind och al med flera trädslag. Marken är varierad mellan berg, branter och fuktigare partier. 
Bäckdråg passerar genom avdelningen. Avdelningen är viktig för fågellivet.

Mål
Bevara lövdominans och lång trädkontinuitet.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  238 0,3  haNS 160 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning 
Ekdominerad avdelning strax utanför Gallhålans naturreservat. Trädskiktet hyser stor spridning i dimension 
och ålder. Inslag av enstaka triviala lövträd och gran.

Mål
Skapa livsutrymme för de grövre och äldre ekarna och skapa förutsättningar för lång trädkontinuitet. 
Avdelningen utgör även en vacker "fond" till Gallhålans Naturreservat. 

Åtgärd
Naturvårdshuggning. 
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Avd:  239 4,6 0,1 haNO 200 m³sk/ha T24 S3

Trädslagsfördelning: 50% tall 10% löv 40% ek 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med stort inslag av ek och mindre inslag av triviala lövträd. Flera tallar är grova, 
gamla och har vida kronor. Ekarna utgör ett lägre trädskikt. Marken är relativt näringsfattig och bitvis kuperad.

Mål
Området lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel grova och gamla träd och ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  240 5,5 0,1 haNO 200 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 10% gran 20% löv 70% ek 

Beskrivning
Variationsrik avdelning dominerad av ek men med inslag av triviala lövträd och gran. Trädskiktet är varierat 
avseende ålder och dimension. Odlingsrösen finns inom avdelningen.

Mål
Ekdominerad avdelning med lång trädkontinuitet och på sikt ökad andel död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  245 1,0 0,1 haPF, 20 % 120 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% ek 

Beskrivning
Ekdominerad blandskog med inslag av tall och övrigt löv. Viss skiktning. 

Mål
Skall utveckla karaktären av delvis brukad skog, med inslag av gammal grov ek och tall. Gynna 
dimensionsutvecklingen av framtida solitärer.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring i syfte att friställa huvudstammar av gammal ek.
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Avd:  247 1,1 0,4 haPG 3 m³sk/ha B22 R1

Trädslagsfördelning: 20% gran 10% löv 70% björk 

Beskrivning
Tätortsnära, lövdominerad ungskog, med inslag av barr. Enstaka öf.

Mål
Skall bevara karaktären av lövdominerad skog i tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Röjning.

Avd:  248 7,8  haNO 150 m³sk/ha E20 S3

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% ek 

Beskrivning
Ekdominerad avdelning av krattskogskaraktär. Många träd är krumma, knotiga eller grova. Enstaka gamla och 
grova tallar finns inom avdelningen. Markskitet är bitvis mycklet tunnt med enstaka berghällar i dagen. 
Enstaka mindre rasbranter förekommer. Död ved förekommer i mindre omfattning.   

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med lång trädkontinuitet som mål.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  249 1,1  haNO 180 m³sk/ha E18 S3

Trädslagsfördelning: 20% tall 10% gran 20% löv 50% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Ädellövdominerad blandskog med inslag av torr mark med viss variation i ålder och dimension. 
Inslag av blottad, solexponerad hällmark. På de gamla ekarna finns döda- och döende grenar.

Mål
Bevara en stabil skogsmiljö med ökad andel död- och döende ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  250 0,6  haNO 100 m³sk/ha E18 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Krattskogsliknande ekskog på torr mark med tunnt jordskikt, med visst inslag av senvuxen tall. 
I öst är området brantare.

Mål
Skall bevara karaktären av krattskogsliknande ekskog.

Åtgärd
Ingen åtgärd-

Avd:  251 0,5  haNO 120 m³sk/ha E18 S3

Trädslagsfördelning: 20% gran 30% löv 50% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Flerskiktat blandskog med stor variation i ålder och dimension. Spärrgreniga ekar och gamla 
granar växer tillsammans med klenare löv. I väst är området brantare och i öst bildar området kantzon mot 
tätbebygt område. 

Mål
Bevara en flerskiktat blandskogsmiljö, med inslag av död- och döende ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  253 5,5 0,3 haNO 160 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv 

Beskrivning
Talldominerad avdelningen i tätortsnära läge. Marken är bergbunden med enstaka öppna hällar. Trädskiktet är 
dominerat av tall med bitvis stort inslag av löv. Många träd är grova och har vida, spärrgreniga kronor. Död 
ved förekommer i mindre omfattning.

Mål
Lång trädkontinuitet med på sikt stor andel gamla träd och ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  255 2,0 0,2 haNO 130 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning längs meandrande vattendrag. Trädskiktet domineras av al med bitvis inslag av 
andra triviala lövträd. Delar av avdelningen har karaktären av buskskog. Död ved förekommer i mindre 
omfattning. Avdelningen är viktig för fågellivet.

Mål
Bevara lövdominans och beskuggning av vattendrag. På sikt ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  258 0,4  haNO 90 m³sk/ha B20 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerat (al, björk, sälg m fl arter) bestånd på fuktig mark med finjord som underlag. Avdelningen utgör 
kantzon mot Mölndalsån. Trädskiktet är varierat både avseende ålder och dimension. Död ved förekommer i 
varierad omfattning och grad av nedbrytning. Avdelningen är viktig för fågellivet och utgör en viktig barriär i 
kantzonen mellan vatten och öppen mark.

Mål
Bibehålla en lövdominerad och artrik avdelning i närhet till öppen mark och ett meandrande vattendrag. 

Åtgärd
Ingen åtgärd. 

Avd:  263 0,8 0,1 haNO 160 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad naturskog på delvis försumpad mark. Trädskiktet är bitvis kraftigt och dominerat av al med 
inslag av björk och asp. Död ved förekommer i mindre omfattning. Avdelningen är viktig för fågellivet.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt lång trädkontinuitet och ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  265 0,5  haNO 120 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning i anslutning till vattendrag. Trädskiktet är varierat avseende ålder och dimension och 
domineras av asp med inslag av björk och al med flera trädslag. Avdelningen utgör viktig fågelbiotop.

Mål
Avdelningen lömnas för fri utveckling med på sikt större andel död ved och flera gamla träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  267 0,5  haNO 120 m³sk/ha B20 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Avdelning vilken utgör kantzon mellan öppen mark och det meandrande vattendraget Mölndalsån. Trädskiktet 
är rikt och varierat med stor spridning i dimension och ålder. Död ved förekommer i mindre omfattning. 
Avdelningen är viktig för fågellivet.

Mål
Bevara lövdominerad miljö med lång trädkontinuitet och på sikt ökad andel död ved.  

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  270 1,2  haPF, 20 % 170 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning i bäckravin med meandrande vattendrag på botten. Trädskiktet domineras av tall och 
löv. Flera stigar passerar genom avdelningen.

Miljömål
Bevara trädslagsblandning och lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  274 1,1 0,1 haPF, 20 % 80 m³sk/ha B22 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad, gles, avdelning dominerad av björk och al. Trädskiktet har viss diameterspridning.  

Miljömål
Bevara lövdominans och gles avdelning med tydliga huvudstammar i tätortsnära läge.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  275 0,2  haNO 140 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 70% löv 30% ek 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med stor trädslagsvariation. Bland trädslagen finns björk, ek, lind med flera arter. 
Flera träd är gamla och grova. Delar av en rasbrant finns inom avdelningen. Avdelningen är viktig för 
fågellivet.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved och ökad andel grova träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  276 0,4  haNS 160 m³sk/ha E24 G2

Trädslagsfördelning: 40% löv 60% ek 

Beskrivning
Ekdominerad avdelning med stort inslag av triviala lövträd. Flera ekar är gamla, iögonfallande grova och har 
väl utvecklade kronor. Även flera björkar är mycket grova. 

Mål
Bevara de äldre ekarna och de grova triviallövträden för att skapa lång trädkontinuitet.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.
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Avd:  277 0,7 0,1 haNS 120 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Ekdominerad avdelning med inslag av triviala lövträd. Flera ekar är gamla, iögonfallande grova och har väl 
utvecklade kronor. Flera yngre ekar har potential att efter frihuggning bilda livskraftiga individer. Fornminne 
finns inom avdelningen. Delar av avdelningen är avverkad och föryngrad med bok.

Mål
Bevara de äldre ekarna och frihugg potentiella arvtagare till dessa.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  280 0,7  haPF, 20 % 90 m³sk/ha B22 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Ung triviallövskog med stor artvariation och inslag av ädellöv. 

Miljömål
Bevara lövdominans.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd 
Gallring.
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Avd:  285 0,4 0,1 haPF, 20 % 1 m³sk/ha B20 R1

Trädslagsfördelning: 20% gran 70% löv 10% ek 

Beskrivning
En yngre, lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a björk, 
rönn och ek. Träden har en liten spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik,  frisk och har en hög 
status. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar. 

Miljömål
Säkerställa lövandel och artvariation. Skapa en lövdominerad avdelning med tydliga huvudstammar genom 
gallring.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Röjning.

Avd:  287 3,2  haPF, 20 % 25 m³sk/ha B24 R2

Trädslagsfördelning: 20% tall 20% gran 60% löv 

Beskrivning
Lövdominerad, ung, blandskog med viss spridning i ålder och dimension. Tätortsnära i nära anslutning till 
gångväg.

Mål
Skall utveckla karaktären av lövdominerad skog för att på sikt skapa en lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Röjning och gallring.

Avd:  290 1,2  haPF, 20 % 120 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 70% löv 

Beskrivning
Lövdominerad, tvåskiktad skog, med stor variation i ålder och dimesion. 

Mål
Skall utveckla klaraktären av lövdominerad, tätorstsnära skog med ökad trädkontinuitet.

Produktionsmål
Proiduktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Underväxtröjning. Alternativt gallring  i syfte att gynna de äldre solitärernas dimensionsutveckling. 
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Avd:  292 2,6  haPF, 20 % 210 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Olikåldrig skog med stor variation i bonitet och ålder. 

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog i ett mosaikartat landskap, med stor variation i skiktning ålder 
och dimension.

Produktionsmål
Produkiton av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Luckhuggnign/gallring i syfte att friställa de äldre grova träden, och 

Avd:  294 0,7  haNO 140 m³sk/ha T18 G1

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon och skvattram.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  296 0,6  haNO 150 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran 

Beskrivning: Mycket olikåldrig tallskog på ganska svag mark. Delvis tvåskiktad. Enstaka gamla och mycket 
grova tallar. Enar. Något gran och björk. Mål: Flerskiktad tallskog med stor andel död ved.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Barrskog, mer el mindre påverkad

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och 
hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av 
lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst 
fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker "ovanför" beståndet

Avd:  298 1,8  haPF, 20 % 250 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 50% gran 20% löv 

Beskrivning
Grandominerad blandskog med visst inslag av grov asp och klen björk. Viss variation i ålder och dimension. 
Inslag av sumpigare stråk i väst, och med stor lövandel i kantzonen mot inägomarken i syd.

Miljömål
Skall bevara och utveckla karaktären av blandskog med stor variation i ålder och dimension, med 
lövdominerade bryn i anslutning till kantzonen mot inägomarken i syd.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  300 1,2  haNO 130 m³sk/ha B18 S3

Trädslagsfördelning: 20% tall 20% gran 60% löv 

Beskrivning
Lövdominerad, delvis försumpad skog på torvmark. Stor variation i ålder och dimension. I de växtligare 
områdena växer granen in, och på den fastare marken finns äldre, grov tall. Vattentillgången styr områdets 
fortsatta utveckling.

Mål
Att bevara och utveckla karaktären av delvis försumpad lövdominerad blandskog med stor variation i skiktning 
och nedbrytning.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  301 3,6  haPF, 20 % 280 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 10% tall 30% gran 10% löv 50% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerat område med stort inslag av äldre, växtligare gran. Gamla grova ekar, med döda- och 
döende grenar 

Miljömål
Skall bevara karaktären av ekdominerad hagmarksskog med stor spridning i ålder och dimension. 

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Gallring av barr, i syfte att friställa den grova eken.

Avd:  302 0,7 0,1 haNS 100 m³sk/ha B20 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Olikåldrig, flerskitkad lövskog med inslag av vårdträd. Enstaka spärrgreniga solitärer.

Mål
Skall bevara karaktären av lövdominerad skog med stor spridning i ålder och dimension.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att ge nya arvtagare till de gamla solitärerna märks ut som unga och ges gott om 
utrymme att utveckla stora, vida kronor. 
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Avd:  303 2,0 0,1 haNS 160 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
En lövrik naturskog med variation i ålder, skiktning och dimension.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att friställa.

Avd:  306 0,9 0,1 haNO 160 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Avd:  308 0,4  haPF, 20 % 130 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Avdelning dominerad av triviala lövträd med visst inslag av tall. Trädskiktet är varierat, flera individer är mycket 
grova. Avdelningen har tätortsnära läge och angränsar till öppna gräsytor och badplats.

Miljömål
Bevara lövdominans och öppen miljö.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  310 3,0 0,3 haPF, 20 % 120 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med bitvis stort inslag av tall. Avdelningen utgörs av smala remsor kring Riksväg 40. 

Miljömål
Skapa estetiskt tilltalande trädridå med tydliga huvudstammar.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  314 1,0 0,1 haPF, 20 % 170 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning med ett varierat trädskikt. Triviala lövträd med stor ålders- och dimensionsspridning 
dominerar avdelningen. Enstaka grova individer förekommer. Avdelningen är viktig för fågellivet. 
Rekreationsområde, flera stigar passerar genom avdelningen.

Miljömål
Bevara lövdominerad avdelning med lång trädkontinuitet och på sikt ökad andel grova träd. 

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  315 0,4 0,1 haNO 140 m³sk/ha B20 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövsumpskog dominerad av björk och al med bitvis kraftig granunderväxt.  

Mål
Lövsumpskog med på sikt ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  317 0,3  haNO 160 m³sk/ha G28 S3

Trädslagsfördelning: 70% gran 30% löv 

Beskrivning
Bergbrant med inslag av lodytor och rasbrant. Trädskiktet domineras av gran med inslag av triviala lövträd och 
enstaka ek.  

Mål
Området lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved och ökad andel gamla träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  318 0,5  haNO 130 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran 

Beskrivning
Talldominerad avdelning på mager mark med inslag av berghällar och kuperad terräng. Flera träd är krumma 
och har låga och spärrgreniga kronor. Död ved förekommer i mindre omfattning.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  325 1,2 0,1 haPF, 20 % 200 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 40% tall 40% gran 20% löv 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning med ett varierat trädskikt. Tall och gran dominerar avdelningen med bitvis inslag av 
triviala lövträd och ek. Många grova individer finns inom avdelningen. Delar av avdelningen har tidigare 
hävdats genom bete.  

Miljömål
Skapa avdelning med lång trädkontinuitet, ökad inslag av lövträd samt flera grova individer. 

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  326 1,5  haNO 180 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med varierat trädskikt. Flera lövträd är gamla och har uppnått grova dimensioner. 
Vattendrag passerar genom avdelningen. Död ved förekommer i varierad grad och stadie av nedbrytning.

Mål
Lövdominerad avdelning med på sikt högre andel gamla träd och mer död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  327 4,8 0,3 haPF, 20 % 110 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Varierad, lövdominerad avdelning med stor variation avseende ålder och dimension. Trädskiktet är rikt och 
varierat och domineras av al, björk, asp och videarter. Avdelningen utgör bitvis kantzon mot vattendrag. 
Avdelningen är tätortsnära belägen och genomkorsas av promenadstig. Avdelningen är viktig för fågellivet.

Miljömål
Bevara lövdominerad avdelnming med lång trädkontinuitet och kantzon mot vattendrag. 

Produktionsmål
Produktion av lövvirke. 

Åtgärd
Gallring av lämpliga partier.
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Avd:  329 0,7  haNS 140 m³sk/ha E20 G2

Trädslagsfördelning: 40% löv 60% ek 

Beskrivning
En ekdominerad avdelning med stort inslag av andra triviala lövträd. Flera ekar i beståndet är mycket gamla 
och grova. Vida, låga och grovgreniga kronor förekommer på flera individer. De övriga lövträden i beståndet är 
betydligt yngre och klenare i dimension. Död ved förekommer i ringa omfattning. På ekarna kan förväntas 
finnas värdefulla mossor och lavar. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar. 

Mål
Säkerställa de grova och gamla ekarnas fortlevnad och utveckling. Ökad andel död ved.

Åtgärd
Naturvårdande huggning i syfte att skapa livsutrymme för ekarna. Eventuellt kan död ved skapas.

Avd:  330 0,5  haNO 120 m³sk/ha B20 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning på delvis försumpad mark. Avdelningen utgör kantzon mot inägomark och mot det 
meandrande vattendraget Mölndalsån. Trädskiktet är rikt och varierat med stor spridning i dimension och 
ålder. Al, björk och asp dominerar med inslag av bland annat sälg och vide. Död ved förekommer i mindre 
omfattning. Avdelningen är viktig för fågellivel, som kantzon kring öppen mark och som beskuggning av 
Mölndalsån.  

Mål
Bevara lövdominans och artvariation. Ökad mängd död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd. 

Avd:  333 1,3  haNO 130 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med flera delbestånd. Avdelningen är varierad och utgör delvis kantzon mot 
vattendrag.

Mål
Bevrara lövdominans och på sikt högre andel gamla träd och död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  336 0,6 0,2 haPF, 20 % 130 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning dominerad av triviala lövträd.

Miljömål
Bevara lövdominans.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  338 6,1 0,8 haNS 180 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning på fuktig mark med flera promenadvägar vilka genomkorsar området. Avdelningen har 
karaktären av alkärr. Avdelningen är viktig för för fågellivet och som rekreationsskog. 

Mål
Bevara lövdominans och skapa lång trädkontinuitet med på sikt ökad andel död ved.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  341 1,0  haPF, 20 % 90 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning i tätortsnära läge. Trädskiktet är likåldrigt med tydliga huvudstammar. Avdelningen 
utgör ett estetiskt vackert inslag i rekreationsområde.

Miljömål
Bevara lövdominans.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  342 4,0 0,1 haNO 190 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Alsumpskog/strandskog i tätortsnära läge. Flera promenadstigar genomkorsar avdelningen. Trädskiktet 
domineras av al med inslag av björk. Stor diamaterspridning förekommer. Död ved förekommer i varierad 
grad och stadie av nedbrytning. Avdelningen är viktig för fågellivet.

Mål
Bevara lövdominans och lång trädkontinuitet.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  344 2,5  haNS 160 m³sk/ha E20 G2

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog av hagmarkskaraktär. Inslag av riktigt gamla och grova ekar med viss dragning åt 
spärrgreniga solitärer. Död- och döende ved i olika nedbrytningsstadier. 

Mål
Skall bevara karaktären av ädellövdominerad hagmarksskog med stor variation i nedbrytning, ålder och 
dimension.

Åtgärd
Med jämna mellanrum luckhugga till ca 20-40% krontäckning. Nya arvtagare till de gamla solitärerna märks ut 
som unga och ges gott om utrymme att utveckla stora, vida kronor.

Avd:  353 1,9  haPF, 20 % 175 m³sk/ha T23 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 10% gran 30% björk 

Beskrivning
Talldominerad blandskog med inslag av grov ek. Delvis försumpat.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med inslag av grov ek.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  358 1,3  haNO 40 m³sk/ha T24 R2

Trädslagsfördelning: 70% tall 10% gran 20% löv 

Beskrivning
Ung, tät, talldominerad blandskog med viss variation trädslag och skiktning. Strövområde.

Mål
Skall utveckla karaktären olikåldrig blandskog med ökad andel löv.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  359 0,4  haNO 25 m³sk/ha G28 G1

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Naturreservat. Försumpad granskog med stort inslag av död ved. Vattentillgången styr områdets fortsatta 
utveckling.

Mål
Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag 
av död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  360 1,0 0,2 haNO 55 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Talldominerad skog på delvis frisk, delvis torr mark. Stort uppslag av yngre tall i de växtligare 
områdena. Enstaka ÖF. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av olikåldrig, flerskiktad tallskog med ökad andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  361 0,3  haNO 205 m³sk/ha G30 S3

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Naturreservat. Gallrad, växtligare granskog. Enstaka stormluckor ger luckighet i området. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  362 1,8  haNO 320 m³sk/ha G30 G1

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Grandominerad skog med höga volymer. Välslutet med inslag av klenare löv.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av grandominerad skog med inslag av klenare löv. På sikt öka andelen 
död- och döende ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  363 2,1  haNO 430 m³sk/ha G36 G2

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Naturreservat. Grandominerad skog på mycket god bonitet. Stormlucka i öst, samt litet område med yngre 
skog mot fastighetsgränsen i norr. Grova granar.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av grandomienrad skog på mycket god bonitet och på sikt öka både 
dimensionen och andelen död och döende ved.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att gynna de grova granarnas dimensionsutveckling. Alternativt ingen åtgärd.
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Avd:  364 1,1  haNO 160 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 20% gran 10% löv 70% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Naturvårdshuggen/gallrad ekskog med inslag av gran och löv. Viss karaktär av dalgång, med 
mindre solexponerad lodvägg som gränsar i öst. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ekdominerad skog av hagmarkskaraktär med ökad andel död och 
döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  365 5,8  haNO 210 m³sk/ha G34 G1

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Naturreservat. Granskog på bördig mark, visst inslag av löv i de fuktigare partierna. Delvis gallrat/luckhugget.

Mål
Ska bevara och utveckla karaktären av grandominerad skog med inslag av löv.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att gynna dimensionutvecklingen av de grövre granarna.
Gynna lövet.

Avd:  367 1,5  haNO 125 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Blockig, brant terräng som domineras av äldre tall.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av rasbrant med inslag av mycket gammal tall och död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  377 1,1  haNO 75 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 10% löv 20% ek 

Beskrivning
Talldominerad skog i hällmarksmiljö, med kraftiga branter. Skogen är till viss del av krattskogskaraktär, med 
inslag av asp och övrigt löv. Död ved.

Mål
Skall bevara karaktären av talldominerad skog i en brant miljö, med stor variation i ålder och dimension. Öka 
andelen död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  379 1,3  haNO 170 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 10% gran 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog i en kuperad och småbruten miljö med varierad markfuktighet från torr till fuktig. Inslag av 
gran, asp, björk och ek i de bördigare partierna.

Mål
Skall bevara karaktären av talldominerad skog i en brantare miljö och på sikt gynna gamla grova träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd

Avd:  382 0,9  haNO 150 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog i en brant miljö av ravinkaraktär.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av talldominerad skog i en brant miljö, utveckla andelen död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  386 0,8 0,1 haNO 170 m³sk/ha B22 S3

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med inslag av tall. Flera trädindivider är gamla och grova. Marken är delvis fuktig. 
Död ved förekommer i varierande grad och stadie av nedbrytning.

Mål
Bevara lövdominans utveckla lång trädkontinuitet.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  388 1,8  haPF, 20 % 140 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv 

Beskrivning
Varierad avdelning dominerad av triviala lövträd med bitvis inslag av tall. Avdelningen är tätortsnära.

Miljömål
Bevara lövdominerad avdelning med lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke. 

Åtgärd
Gallring.

Avd:  389 2,1  haNS 140 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med bitvis inslag av tall. Delar av avdelningen har tidigare hävdats genom bete. Flera 
trädindivider är iögonfallande grova och gamla. 

Mål
Bevara lövdominans och lång trädkontinuitet.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.
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Avd:  391 3,5 0,2 haNO 150 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 40% tall 10% gran 40% löv 10% ek 

Beskrivning
Talldominerad avdelning på delvis bergbunden mark med tunnt jordskikt och fattig mark. Bitvis stort inslag av 
ek och triviala lövträd. Ek och asp förekommer delvis i form av sk. krattskog. Flera stigar passerar genom 
avdelningen. Avdelningen är viktig för fågellivet.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved och ökad andel grova träd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  392 6,9  haNO 160 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 50% tall 20% gran 30% ek 

Beskrivning
Bergbunden avdelning med mycket stor variation avseende trädskiktets ålder och dimension. Beståndet 
domineras av barrträd med bitvis stort inslag av ek. Mindre inslag av triviala lövträd förekommer. Flera 
trädindivider är grova och har vida kronor. Död ved förekommer i varierande omfattning och grad av 
nedbrytning. Flera stigar passerar genom avdelningen.

Mål
Avdelningen lämnas för fri utveckling med på sikt ökad mängd död ved och ökad mängd gamla och grova 
träd. 

Åtgärd  
Ingen åtgärd.

Avd:  399 1,1  haPF, 20 % 280 m³sk/ha G28 S2

Trädslagsfördelning: 40% tall 50% gran 10% björk 

Beskrivning
Barrdominerad avdelning med stor variation i dimension och ålder. Flera trädindivider är grova och har vida, 
spärrgreninga kronor. 

Miljömål
Bevara ett varierat trädskikt med lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke. 

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  400 0,5  haNS 140 m³sk/ha E24 G2

Trädslagsfördelning: 30% gran 20% löv 50% ek 

Avd:  402 3,2  haPF, 20 % 240 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med inslag av enstaka gran och löv. Flera tallar är grova och har vida kronor.  

Miljömål
Bevara talldominerad avdelning med på sikt stor andel gamla och grova träd.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  406 2,8 0,2 haPF, 20 % 170 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Varierad avdelning i tätortsnära avdelning. Trädskiktet domineras av tall med bitvis inslag av triviala lövträd. 

Miljömål
Bevara talldominerad miljö med lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  407 6,8 0,2 haNO 230 m³sk/ha T24 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med inslag av enstaka gran och triviala lövträd. Många tallar är iögonfallande gamla, 
grova och har vida och låga kronor. Markskiktet är bitivs tunnt med inslag av berg i dagen. Död ved 
förekommer i ringa omfattning. 

Mål
Bevara talldominerad avdelning med på sikt hög andel grova och gamla träd samt ökad mängd död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  409 0,8 0,1 haNO 140 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad skog på bergbunden hällmark, inslag av krattek. Branter och solexponerade ytor.

Mål
Skall bevara karaktären av bergbunden tallskog med variation i ålder och dimension, öka andelen död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  410 0,6  haNS 140 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Talldominerad sumpskog med inslag av löv. Stor andel död ved.

Mål
Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd 
död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  416 1,1  haPF, 20 % 310 m³sk/ha G34 G1

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Grandominerad, tätortsnära skog, med inslag av tall i nordvästra kanten. I det södra området rinner en bäck. 
Vindfällen i syd.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktärena av grandominerad skog i en tätortsnära miljö. På sikt utveckla grova 
individer. Gynna löv i anslutning till bäcken i syd.

Produktionsmål
Produktion av grantimmer.

Åtgärd
Gallring. Visa hänsyn till bäcken i syd.

Avd:  417 0,6  haPF, 20 % 400 m³sk/ha G32 G2

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Grandominerad, tätortsnära skog, med stort inslag av grova individer. Brant område i avdelningsgränsen i öst, 
med solexponerade bergsytor.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära granskog och på sikt öka områdets dimensionsutveckling.

Produktionsmål
Produktion av grantimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att gynna områdets dimensionsutveckling.

Avd:  420 1,7  haNO 140 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Senvuxen ek/tallskog med visst inslag av krattskogskaraktär. I luckorna växer enbuskar. I stort 
är området brant och blockigt.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av senvuxen skog för att på sikt öka andelen död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  421 0,2  haNO 150 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 90% löv 10% ek 

Beskrivning
Naturreservat. 
Lövdominerad skog på frisk mark. Inslag av äldre ek. 

Mål
Skall utveckla karaktären av lövnaturskog med inslag av äldre ek.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  422 1,8 0,2 haNO 65 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Yngre tallskog med inslag av löv. Grandominerad område i väst.

Mål
Skall utveckla karaktären av talldominerad naturskog med stort inslag av löv.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  424 0,4  haNO 25 m³sk/ha G32 R2

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Ung barrskog med visst inslag av löv.

Mål
Skall utveckla karaktären orörd naturskog med ökad andel grova träd och död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  425 4,4  haNO 400 m³sk/ha G34 G1

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Naturreservat.
Grandominerad skog med enstaka stormluckor. Grov dimension.

Mål
Skall utveckla karaktären av grandominerad skog med ökad andel död- och döende ved i olika 
nedbrytningsstadier.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  426 0,8  haNO 120 m³sk/ha B22 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat.
Lövdominerad skog med inslag av ek och övrigt ädellöv. Viss skiktning och spridning i ålder och dimension.

Mål
Skall utveckla karaktären av lövnaturskog med stor variation i ålder, skikting och dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  428 0,3  haNO 10 m³sk/ha B24 R2

Trädslagsfördelning: 10% gran 90% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Självföryngrad lövskog med visst uppslag av gran. Enstaka öf.  

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog och för att på sikt skapa en lång trädkontinuitet 
med ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  429 1,9 0,1 haNO 180 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Gallrad lövskog med inslag av ek. Solexponerad ytor

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog och för att på sikt skapa en lång trädkontinuitet 
med ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  430 0,4  haNO 100 m³sk/ha B18 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Ung, lövdominerad skog å torvmark. Bildar kantzon mot myr.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  431 1,6  haNO 60 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv 

Beskrivning
Naturreservat. 
Talldominerad skog med visst inslag av löv. Bildar kantzon mot myr.

Mål
Skall utveckla karaktären av talldominerad naturskog med stor variation i ålder, skiktning och dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  435 1,4 0,2 haPF, 20 % 85 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Ojämt bestånd i anslutning till RV40. Flerskiktad skog med inslag av grova överståndare av asp, sälg och 
björk. Vårdträd av apel. Underväxt av hassel. 

Mål
Att skapa en öppen miljö, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge 
plats för nya "arvtagare".  Bibehålla en öppen landskapsbild.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Underväxtröjning och gallring i landskapsvårdande syfte.

Avd:  437 1,8 0,1 haNO 100 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 30% löv 70% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Igenvuxen betetsmark i tätortnära miljö, stugområden. Ädellöv växer i anslutning till öppna ytor 
av betesmark, vilket ger solexponerade, spärrgreniga solitärer. Kantzon mot Rådasjön i syd.

Mål
Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge 
plats för nya "arvtagare".  Bibehålla en öppen landskapsbild.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  439 2,1 0,3 haPF, 20 % 45 m³sk/ha B20 G2

Trädslagsfördelning: 60% löv 40% ek 

Beskrivning
Tätortsnära, lövdominerad skog som gallrats/naturvårdshuggits. Stort inslag av yngre ek, som i öster får 
karaktären en viss krattskogskaraktär på magrare, delvis bergbunden mark.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog och på sikt utveckla solitärer, av framförallt ek, 
som inslag i en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt plantering av löv.
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Avd:  440 2,1 0,1 haNO 180 m³sk/ha B26 S3

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Naturreservat.
Beskrivning: Sluttning ner mot Rådasjön med varierande fuktighetsförhållande från frisk till blöt mark. 
Dominerad av al, asp och björk.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog och på sikt öka andelen död- och döende ved i 
olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  441 1,3 0,1 haNO 100 m³sk/ha F24 G1

Trädslagsfördelning: 30% löv 50% bok 20% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Bokdominerad skog med inslag av ek och övrigt löv.  

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad skog och på sikt skapa en lång trädkontinuitet med 
ökad andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  442 1,5  haNO 125 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat.
Sekundär lövnaturskog med inslag av grova individer.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog och på sikt öka andelen död- och döende ved i 
olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  443 2,0  haNO 5 m³sk/ha B24 R2

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Självföryngrad lövskog med visst uppslag av gran. Enstaka öf.  

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog och för att på sikt skapa en lång trädkontinuitet 
med ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  444 2,5 0,1 haNO 200 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Igenvuxen ekhage med underväxt av hassel och hägg. Stort inslag av gran i syd. Stor andel 
gamla, grova och spärrgreniga ekar.

Mål
Skall bevara karaktären av ädellövdominerad skog av hagmarkskaraktär med ökad andel död- och döende 
träd och grenar.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  445 0,6 0,1 haNO 120 m³sk/ha B26 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Lövdominerat område på mark med viss sluttning. Jämnlik skog med framförallt björk och al. 
Delvis underöjt/gallrat längs promenadstigen som går genom området.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation samt utveckla andelen död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

Page 191 of 428



Avd:  447 0,6  haNO 120 m³sk/ha E22 G2

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Igenväxta åkerholmar med gammal, grov, spärrgrenig ek och ask. Flerskiktning med underväxt 
av apel, oxel och fågelbär. Inslag av berg i dager. Bidrar till ett mosaikartatlandskap. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktärena av ädellövdominerad skog i hagmarksmiljö.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  448 2,4  haPF, 20 % 91 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Talldominerad, tätortsnära skog, med inslag av löv. Enstaka ek.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av talldominerad blandskog i en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  450 1,2  haPF, 20 % 25 m³sk/ha B24 R2

Trädslagsfördelning: 20% gran 10% löv 70% björk 

Beskrivning
Ung blandskog med inslag av yngre luckor. Tätortsnära miljö, med med en bäck som går igenom området. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog i en tätortsnära miljö. 

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Röjning i syfte att gynna en framtida lövdominans.
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Avd:  452 0,8  haPF, 20 % 45 m³sk/ha G30 G1

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv 

Avd:  455 1,3  haPG 210 m³sk/ha G30 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 50% gran 20% löv 10% ek 

Gynna löv i anslutning till bäcken.

Avd:  456 0,8  haPG 250 m³sk/ha G30 S2

Trädslagsfördelning: 10% tall 80% gran 10% ek 

Visa hänsyn till gammal grov tall, samt ek.

Avd:  458 3,0  haPF, 20 % 140 m³sk/ha T18 G1

Trädslagsfördelning: 50% tall 20% gran 30% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog, med stor variation i bonitet och ålder. I huvudsak består omårdet av torr mark, men med 
inslag av friskare och fuktigare stråk. I väst är området försumpat med stort inslag av löv med variation i ålder 
och dimension, och i norr är avdelningen något växtligare. I området finns dessutom spår av kulturlämningar i 
form av stenmurar och stenlagda körvägar.

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog, med visad hänsyn till det mosaikartade landskapet med 
fuktigare stråk och torrare höjder. 

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring/luckhuggning av de växtligare partierna.
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Avd:  465 0,4  haNO 80 m³sk/ha T16 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. 

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  470 2,4 0,1 haPF, 20 % 150 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning med stor variation i ålder och dimension. Flera stigar löper genom avdelningen.   

Miljömål
Bevara en barrdominerad avdelning med lång trädkontinuitet i tätortsnära läge. 

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  484 0,9  haNO 120 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 40% löv 60% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad kantzon mot vatten med stor spridning i ålder och dimension. Yngre yta i väst.

Mål
Skall utveckla karaktären av ädellövdominerad kantzon mot vatten med stor spridning i ålder och dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  485 0,7 0,1 haNO 175 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Bäckravin med stort inslag avv gammal grov al. Död ved.

Mål
Skall bevara karaktären av bäckravin med stor variation i ålder och dimension. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  486 2,2  haNO 150 m³sk/ha B26 S3

Trädslagsfördelning: 60% löv 40% ek 

Beskrivning
Igenväxande inägomark med inslag av sumpigare områden i anslutning till bäcken. Inslag av gamla 
spärrgreniga solitärer samt grov al.

Mål
Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd 
död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd. Alternativt naturvårdshuggning.

Avd:  488 1,7  haPF, 20 % 140 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad skog med inslag av ädellöv och tall. Delv bergbundet i en tätortsnära miljö.

Mål
Skall bevara och utveckla en lövdominerad skog i en tätortsnära miljö, inslag av gamla grova individer av tall 
och ädellöv.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte ek och tall. 
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Avd:  492 5,7  haNO 130 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 50% tall 10% löv 40% ek 

Beskrivning
Brant område med inslag av lodytor och rasbranter. Många gamla tallar.
På platån i syd finns stort inslag av ädellöv.

Mål
Skall bevara karaktären av en brant miljö med stort varaition i ålder och dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  495 3,2  haPF, 20 % 45 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära, gallrad, lövskog. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära lövskog.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

Page 196 of 428



Avd:  496 2,8  haPF, 20 % 120 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% ek 

Beskrivning
Tätortsnära ekskog med inslag av löv. Viss underväxt av hassel.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog och på sikt öka andelen död- och döende ved i 
olika nedbrytningsstadier.

Produktionsmål
Produktion av ek- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  497 3,5  haNO 230 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% ek 

Beskrivning
Sluten ek/hasselskog med inslag av al och björk i de fuktigare partierna. Hasselunderväxten bidrar till en 
fuktigare, beskuggad miljö. Inslag av lågor samt stående död ved.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  498 4,5  haNO 200 m³sk/ha E20 S3

Trädslagsfördelning: 10% löv 90% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Ekdominerad sluttning mot Rådasjön. Delvis av krattskogskaraktär. Rikligt med död ved. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  500 3,3  haNO 200 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Aldominerad skog av sump/strandskogskaraktär. Visst inslag av ek och björk. De äldre alarna 
har begynnande sockelbildningar. Visst inslag av död ved. Bildar kantzon mot Rådasjön.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  501 1,7  haNO 158 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 30% löv 70% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Igenvuxen ekdominerad betesmark med stor andel spärrgreniga solitärer, till viss del på 
svagare mark. Inslag av grövre asp, samt underväxt av hassel och hägg. Bildar kantzon mot Rådasjön.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ekdominerad kantzon mot Rådasjön, med varierad skiktning, ålder 
och dimension för att på sikt öka andelen död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  502 0,9  haNO 175 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 30% löv 50% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Ekdominerad skog som bildar kantzon mot Rådasjön. Inslag av gammal, grov tall och asp. 
Grov al.

Mål
Skall bevara karaktären av strandnära skog med stort inslag av gamla grova träd, utveckla andelen död- och 
döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  504 1,4 0,3 haNS 120 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 40% löv 60% ek 

Beskrivning
Ekdominerad lövskog med viss variation i ålder och dimension. Tätortsnära.

Mål
Skall bevara karaktären av tätortsnära ekskog med variation i trädslag, ålder och dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt naturvårdshuggning.

Avd:  505 0,2  haPF, 20 % 50 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära, gallrad, lövskog. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära lövskog.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  512 1,1  haNO 200 m³sk/ha G28 S3

Trädslagsfördelning: 30% tall 60% gran 10% löv 

Beskrivning
Barrdominerad ö med inslag av björk och asp. Delvis bergbunden.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av blandnaturskog med ökad andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ignen åtgärd.
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Avd:  518 37,4  haNO 170 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 40% tall 30% gran 30% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt med stort inslag av öppna berghällar, platåer och branter. 
Inslag av försumpade stråk och växtligare områden. Inslag av död ved. Förekomst av jättegrytor och flyttblock. 

Mål
Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  519 0,5  haNS 180 m³sk/ha E22 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 10% löv 20% bok 40% ek 

Beskrivning
Blandskog som domineras av ädellöv. Inslag av branter och solexponerade lodytor. Klenare löv.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  520 1,9  haNS 150 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 70% tall 10% löv 20% ek 

Beskrivning
Talldominerad blandskog med inslag av grov ek. Strövområde.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med inslag av grov ek.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Naturvårdshuggning, alternativt ingen åtgärd.
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Avd:  521 2,6  haPF, 20 % 65 m³sk/ha B20 G1

Trädslagsfördelning: 30% tall 40% löv 30% ek 

Beskrivning
Ung, tätortsnära blandskog, med stor variation i ålder, skiktning och dimension. Delvis bergbundet med inslag 
av solexponerat berg i dager. Äldre, växtlig gran i skrevor. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog, för att på sikt utvecklas till en ekdomienrad 
rekreationsskog med tydliga huvudstammar.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer.

Åtgärd
Röjning/gallring i syfte att friställa huvudstammar av framförallt ek och övrigt löv.

Avd:  522 2,4  haNS 200 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 40% gran 20% löv 30% ek 

Beskrivning
Blandskog i brant område i tätortsnära miljö. Inslag av mindre, beskuggade branter och lodväggar vilket ger en
fuktigare miljö. Stor variation i trädslag, skiktning, ålder och dimension. Delvis blockigt.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av brant område för att på sikt öka andelen död och döende ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd. Alternativt naturvårdshuggning av de växtligare partierna, i syfte att gynna områdets 
dimensionsutveckling.

Avd:  524 1,6 0,3 haPF, 20 % 85 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära lövskog på fd.inägomark. Inslag av spärrgreniga solitäter. Flerskiktning tillsammans med 
solexponerade ytor ger en varierarad miljö.

Mål
Skall bevara karaktären av tätortsnära lövskog med öppna- och beskuggade ytor.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring-röjning i syfte att gynna solitärernas dimensionsutveckling.
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Avd:  525 0,4  haNS 170 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 70% löv 10% ek 

Beskrivning
Lövdominerad skog med inslag av äldre tall i tätortsnära miljö. Enstaka gamla grova ekar.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog med ökad andel död och döende ved.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att friställa solitärer av framförallt grov ek.

Avd:  526 0,6  haNS 300 m³sk/ha G32 G1

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Grandominerad, tätortsnära skog, med inslag av luckor som domineras av klenare löv.

Mål
Skall bevara karaktären av tätortsnära granskog, i syfte att utveckla områdets dimensionsutveckling.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att friställa och gynna huvudstammars dimensionsutveckling.

Avd:  527 1,1 0,1 haPF, 20 % 140 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad skog i tätortsnära miljö. Delvis gallrad. Inslag av grov ek.

Mål
Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge 
plats för nya "arvtagare".  Bibehålla en öppen landskapsbild.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att gynna områdets dimensionsutveckling.
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Avd:  528 3,8 0,1 haNS 150 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Tätortsnära ekskog av hagmarkskaraktär med visst inslag av löv. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ekdominerad skog i tätortsnära miljö, på sikt utveckla grova individer.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  529 1,2 0,2 haNO 150 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Aldominerad strandskog med viss spridning i ålder och dimension. 

Mål
Bibehålla ett tillstånd av förändring med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för 
områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  530 1,4 0,1 haNO 180 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Igenvuxen betesmark som idag domineras av löv, så som björkl och al, samt spärrgreniga 
ekar. Stort inslag av sälg. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  532 5,0  haNO 190 m³sk/ha E20 S3

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Ekdominerad blandskog i kuperad terräng. Viss karaktär av rasbrant, med blockigare miljöer. 
Bildar kantzon mot Rådasjön i nord- och västlig riktning. Stor varriation i ålder, skiktning och dimension. 
Blandannat finns ek, lönn, lind, ask, rönn och tall representerade. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ekdominerad blandskog med stort inslag av branta miljöer och 
blockig terräng. 

Åtgärd
Ingen åtgärd. 

Avd:  533 2,5  haNO 130 m³sk/ha E18 S3

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Senvuxen, krattväxande ekskog på grund mark med berg i dager. Flera mycket gamla och döende ekar. I 
anslutning till ruinen finns planterad lind.

Mål
Skall bevara karaktären av senvuxen ekskog med stort inslag av död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd. 

Avd:  534 1,5  haNS 161 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Nyckelbiotop.
Planterad bok/lövskog. Området är flerskiktat med enstaka öf, och underväxt av hassel.

Mål
Skall utveckla karaktären av lövdominerad skog och på sikt öka andelen gamla grova träd.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.
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Avd:  535 3,5  haNO 180 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 60% löv 20% bok 20% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Nyckelbiotop.
Lövdominerad skog med stor skiktning. Inslag av äldre ek och bok.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog med inslag av gamla grova ekar och bokar. Ökad 
andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  536 4,4  haNO 240 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Del av nyckelbiotop i väst.
Likåldrig alstrandskog med visst inslag av död ved. Kantzon mot Rådasjön i norr. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  538 11,8 0,4 haNO 200 m³sk/ha E24 G2

Trädslagsfördelning: 30% löv 70% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Nyckelbiotop.
Igenvuxen betesmark med stort antal mycket gamla och grova ekar. Stort inslag av björk, asp och al, främst i 
de fuktigare partierna. Stående och liggande, död- och döende ved.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av hagmarksskog med stort inslag av spärrgreniga solitärer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  539 1,1  haNS 150 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog i tätortsnära miljö. Naturvårdshugget med friställda solitärer.
Inslag av björk, asp och al.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad skog i tätortsnära miljö. Gynna beståndets 
dimensionutveckling och på sikt skapa nya arvtagare.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  542 4,3 0,1 haNS 121 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 30% tall 20% löv 50% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad blandskog med inslag av gammal grov tall och klenare löv. Inslag av hällmarker och berg i 
dager. 

Mål
Skall bevara karaktären av ädellövdominerad blandskog med stort inslag av gamla grova solitärer.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  544 0,7  haNS 150 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog med grova ekar. Flerskiktat område med artrik underväxt.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad skog med gynnad dimensionsutveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt naturvårdshuggning.
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Avd:  545 2,8 0,1 haNS 150 m³sk/ha E24 G2

Trädslagsfördelning: 40% löv 60% ek 

Beskrivning
Tätortsnära bäckravin/bäckdal, med stor variation i trädslag, ålder och dimension. I de fuktigare partierna 
dominerar grov al, och i de friskare områdena dominerar de grova ekarna och lönnarna. Delvis 
naturvårdshugget.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära bäckdal med stort inslag av gamla grova ädellöv.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att gynna de grova lövets dimensionsutveckling.

Avd:  547 2,0  haNS 120 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 30% löv 70% ek 

Beskrivning
Tätortsnära ädlellövskog med variaiton i ålder och dimension.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären ädellövskog i rekreatinsområde. Ökad andel grova individer.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  549 0,5  haNS 160 m³sk/ha F24 G2

Trädslagsfördelning: 100% bok 

Beskrivning
Tätortsnära bokskog med visst inslag av ek. Marken sluttar mot syd, vilket ger solexponerade grova träd. 

Mål
Skall bevara karaktären av bokdominerad ädellövskog och på sikt öka andelen död och döende ved.  

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt naturvårdshuggning.
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Avd:  550 2,3 0,2 haNS 140 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 40% löv 40% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog med inslag av bok, björk och tall. Viss variation i ålder och dimension.

Mål
Skall utveckla karaktären av ädellövdominerad skog med ökad andel död- och döende ved.

Åtgärd
Naturvårdshuggning, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  551 1,2  haNS 163 m³sk/ha E24 G2

Trädslagsfördelning: 30% bok 70% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog i anslutning till tätortsnära rekreationsområde. Delv skiktat.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad skog med variation i ålder och dimension.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt naturvårdshuggning.

Avd:  552 3,9 0,1 haNS 170 m³sk/ha F24 G2

Trädslagsfördelning: 70% bok 30% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog som domineras av bok. Branta områden med inslag av berg i dager och platåer. 
Gamla grova träd. Strövområde.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad skog med ökad andel död och döende ved i olika 
nedbrytningsstadier.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

Page 208 of 428



Avd:  554 2,5  haPF, 20 % 120 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 50% löv 20% ek 

Beskrivning
Blandskog som bildar kantzon mot sjö. Stor variation i ålder och dimension. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog, och på sikt gynna lövandelen.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att gynna löv.

Avd:  561 1,0 0,2 haPF, 20 % 100 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 10% gran 30% löv 

Beskrivning
Avdelningen domineras av tall och löv vilka befinner sig i gallringsbar dimension. Visst inslag av 
granunderväxt. Avdelningens norra del, i omedelbar anslutning till rastplatsen, består till största del av äldre 
och grövre löv.

Miljömål
Skapa avdelning med stort lövinslag för att erhålla en ljus och öppen miljö kring rastplats Grandalen. Stort 
lövinslag ökar den biologiska mångfalden och är viktigt för fågellivet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke. 

Åtgärd
Gallring.

Avd:  564 3,5 0,7 haPF, 20 % 190 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 50% tall 20% gran 30% löv 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning med varierat trädskikt. Tall och löv dominerar med bitvis stort inslag av gran. 

Miljömål
Tätortsnära avdelning med trädslagsvariation.

Produktionsmål
Produktion av barr och- lövvirke. 

Åtgärd
Gallring. 
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Avd:  566 1,0  haNO 110 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 60% tall 10% gran 30% löv 

Beskrivning
Talldominerat område på torr mark med inslag av ädellöv i de växtligare partierna. De brantare områdena blir 
till viss del solexponerade, då branten vetter mot syd. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av olikåldrig skog med död- och döende ved, med berg i dager och 
solexponerade ytor. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  568 3,7 0,1 haPF, 20 % 100 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv 

Beskrivning
Talldominerad, tätortsnära skog på delvis torr/delvis frisk mark. Stor variation i ålder, skiktning och dimension. 
Enstaka mycket gamla tallar. Inslag av gran i öst.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog som på sikt ska bidra till en ökad trädkontinuitet 
med stor variation i ålder och dimension.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  571 0,7  haNO 100 m³sk/ha E20 S3

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Bergbundet område dominerat av krattskogs ek. Flera döda och döende ekar. Viss skiktning.

Mål
Skall utveckla karaktären av ekskog av krattskogskaraktär. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  572 0,4  haNO 175 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Naturreservat. Lövdominerad skog med visst inslag av gammal grov ek. Viss spridning i 
dimension. 

Mål
Skall bevara och utveckla en lövdominerad naturskog med visst inslag av grövre solitärer av ädellöv.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  575 1,4  haNO 170 m³sk/ha E24 G2

Trädslagsfördelning: 40% löv 60% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerat område som domineras av ek. Underväxt av hassel. Bildar kanzon mot inägomark.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av flerskiktad ädellövskog med variation i trädslag, ålder och dimension.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  577 3,8  haNO 250 m³sk/ha F24 S3

Trädslagsfördelning: 70% bok 30% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Bokdominerad ädellövskog med inslag av ek. Stor variation i ålder, skiktning och dimension. 
Bildar kantzon mot åkermark i norr. Enstaka riktigt grova träd. Stående och liggande död ved finns i olika 
nedbrytnignsstadier.

Mål
Skall bevara karaktären av äldre, flerskiktad ädellövskog med död ved i olika nedbrytnignsfaser. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  578 2,9  haNO 210 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 30% bok 70% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. En ekdominerad blandskog med variation i ålder och dimension. Viss karaktär av krattskog.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad med ökad andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  579 0,7  haNO 160 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 60% löv 40% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. En yngre, lövrik naturskog som domineras av björk och ek. Visst inslag av överståndare av äldre 
tall och ek. Variation i ålder och dimension.

Mål
Säkerställa skiktning, lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  581 0,3  haNO 200 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Aldominerad strantskog med inslag av blandannat ask och ek. Kantzon mot Rådasjön i syd. I finns ett antal 
mycket grova, frihuggna alar. 

Mål
Skall bevara karaktären av aldominerad lövblandskog med stor variation i ålder och dimension. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  583 0,5  haNS 100 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Naturreservat. En ojämn och igenväxande lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Spridning i ålder 
och dimension. Viss luckighet ger solexponerade luckor i området. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  585 0,8 0,1 haNO 180 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Aldominerad strantdskog med inslag av ädellöv på de friskare partierna. Stor andel död ved.

Mål
Skall bevara karaktären av aldominerad strandskog med stor variation i ålder och dimension. Ökad andel död 
ved. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd. 

Avd:  586 1,2 0,1 haNS 210 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 60% löv 40% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Ädellövdominerad blandskog med stort variation i skikting och dimension. Underväxt av hassel.

Mål
Skall bevara karaktären av ädellövdominerad skog med stort inslag av gammal grov ek. Utveckla andelen 
död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd. 
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Avd:  587 7,3 0,2 haNO 200 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 10% löv 90% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Gammal ekskog med mycket grova individer. Inslag av al, hassel och björk. 
Stående och liggande död ved, i olika nedbrytningsfaser. På vissa av ekarna finns döda grenar. 

Mål
Skall bevara karaktären av ekdominerad hagmarksskog i tätortsnära miljö. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  588 1,0 0,1 haNO 140 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Aldominerad strantdskog med inslag av ädellöv på de friskare partierna. Stor andel död ved.

Mål
Skall bevara karaktären av aldominerad strandskog med stor variation i ålder och dimension. Ökad andel död 
ved. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd
Ingen åtgärd. 

Avd:  589 0,3  haNO 180 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Igenvuxen inäga, dominerad av björk och al, visst inslag av klenare ek. Enstaka döda- och 
döende träd.  

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  593 1,6 0,1 haPF, 20 % 170 m³sk/ha T16 S3

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog med i huvudsak gammal grov tall, inslag av olikåldrig ek med stor diameterspridning, t 
klenare löv, gammal grov bok. I väst blir områet brant och domineras av växtligare tall. 

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog med stor skikting och variation i ålder och dimension.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, altenativt gallring av de växtligare partierna i syfte att friställa, och gynna de gamla grova trädens 
dimensionsutveckling.

Avd:  596 3,5  haPF, 20 % 160 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran 

Beskrivning
Produktionsinriktad avdelning i anslutning till rastplats Grandalen. Avdelningen domineras av medelålders tall- 
och granskog. Nära rastplatsen finns ett mindre område med gamla, grova och vidkroniga tallar. Dessa bör 
bevaras för att skapa låmg trädkontinuitet på platsen. 

Miljömål
Bevara och skapa gynnsam livsmiljö för de grova tallarna vid rastplatsen.  

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  601 1,2  haPF, 20 % 15 m³sk/ha B24 R2

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv 

Beskrivning
Tätortsnära område dominerat av ungt löv, inslag av mindre branter. Enstaka ÖF.

Mål
Skall utveckla karaktären av lövdominerad skog i en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer.

Åtgärd
Röjning i syfte att tidigt friställa huvudstammar, av framförallt löv.

Avd:  604 0,6  haPF, 20 % 180 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 40% tall 50% gran 10% löv 

Beskrivning
Grandominerat, delvis brant, tätortsnära område med stort inslag av tall och löv. Enstaka bokar. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad, tätortsnära skog, för att på sikt utveckla en lång 
trädkontinuitet och ökad andel tall och löv.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring av gran, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  605 0,4  haPF, 20 % 100 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% löv 

Beskrivning
Lövdominerat, tätortsnära område med inslag av grövre tall. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog med inslag av äldre tall, för att på sikt skapa en 
lång trädkontinuitet med stor spridning i ålder och dimension.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  606 0,5  haPF, 20 % 160 m³sk/ha E22 G2

Trädslagsfördelning: 20% tall 10% löv 70% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog med inslag av tall i de torrare områdena.
Tätortsnära, med lekplats i direkt anslutning till förskola/skola.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med stort inslag av gamla grova träd.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att gynna dimensionsutvecklingen.

Avd:  608 0,8  haNS 170 m³sk/ha E22 G2

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Ekdominerad hagmarksskog med viss parkkaraktär. Stor variation i ålder, skiktning och dimension.
Inslag av branter och beskuggade, mindre lodytor.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad hagmarksskog med stort inslag av gamla grova 
träd. 

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att gynna spärrgreniga solitärer, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  611 5,1 0,5 haNO 180 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 90% löv 10% ek 

Beskrivning
Del av naturreservat. Aldominerad strandskog med inslag av björk och ädellöv. Kantzon mot Rådasjön i väst. 
Genom avdelningen rinner en bäck, vilket ger försumpade områden där alen delvis utvecklat socklar. Inslag 
av död och döende ved.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av flerskiktad, aldominerad strandskog med ökad andel död och döende 
ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  613 2,6 0,6 haPF, 20 % 75 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Lövdominerad, tätortsnära skog, med inslag av grövre ek. Viss luckighet ger solexponerade ytor i området. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring i syfte att gynna huvudstammarnas dimensionsutveckling.

Avd:  615 1,4 0,3 haNO 150 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Lövdominerad skog med viss variation i ålder och dimension. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd. 

Avd:  617 1,9 0,2 haNO 160 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 30% tall 20% ek 50% björk 

Mycket gamla och grova tallar och bokar. Även inslag av ek och fågelbär. Underväxtröjt. Område 71:B VNHK 
Landskapsvård. Kantzon mot sjö.Kantzon mot sjö
Restriktionsklass: NS
Biotopbeskrivning: Lövnaturskog

Beskrivning
Naturreservat.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av strandskog 

Åtgärd
Text
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Avd:  619 1,2  haNO 100 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad kantzon mot Rådasjön. Stor andel döda och döende träd. Underväxt av ask, al och enstaka 
ek. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären som kantzon mot sjö, för att på sikt få en ökad trädkontinuitet och ökad 
andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  621 0,8  haNO 200 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Lövdominerad kantzon mot Rådasjön, med gamla grova träd.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären som kantzon mot sjö, för att på sikt få en ökad trädkontinuitet och ökad 
andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  623 3,4 0,1 haNO 270 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Aldominerad strandskog med varierad markfuktighet. Bildar kantzon mot Rådasjön.

Mål
Flerskiktad aldominerad strandskog med inslag av ädellöv på frisk mark

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  624 1,8  haNO 160 m³sk/ha B22 S3

Trädslagsfördelning: 10% gran 70% löv 20% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a 
björk, ek, asp och al. Området är mycket olikåldrigt, då yngre produktivare löv växer i väst, och övergår till 
äldre flerskiktat ek i öst. Inslag av grov gammal gran.

Mål
Säkerställa lövandel, artvariation och flerskiktning. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  626 3,1  haNO 140 m³sk/ha B22 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Skog på uddar och mindre öar eller strandnära skog. Tidigare har troligen området brukats 
genom slåtter och/eller betesdrift. Området påverkas vissa år av islossning eller översvämningar. Gran har 
därför svårt att få fäste i beståndet som i stället domineras av björk och al. Det finns ett visst inslag av äldre 
träd - överståndare från tidigare översvämningar. Närheten till vatten gör området rikt på insekter. Inslag av 
grov al på socklar.

Mål
Vattnets periodiska störningar skall få fortsätta. Inslaget av död ved (som uppstår vid kraftiga översvämningar) 
säkerställs därmed. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  627 2,5  haNO 100 m³sk/ha B20 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Naturreservat. Blött område med karaktär av strandskog, dominerad av björk och al. Stor andel stående och 
liggande, död- och döende ved. 

Mål
Vattnets periodiska störningar skall få fortsätta. Inslaget av död ved (som uppstår vid kraftiga översvämningar) 
säkerställs därmed. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  628 2,5 0,1 haNO 160 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 70% löv 30% ek 

Beskrivning
En lövrik naturskog med överståndare av ädellöv. Inslag av grov asp. Bildar kantzon mot Rådasjön i norr.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  630 0,2  haPF, 20 % 180 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% ek 

Beskrivning
Talldominerad skog i tätortsnära miljö. Inslag av löv.

Mål
Skall bevara karaktären av tätortsnära tallskog med stor variation i ålder och dimension.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  635 0,7  haPF, 20 % 110 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad, tätortsnära skog, med viss variation i ålder och dimension. Inslag av al och asp.

Mål
Skall utveckla karaktären av tätortsnära lövskog med spridning i ålder och dimension.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring, i syfte att friställa huvudstammar.
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Avd:  637 3,5 0,7 haNO 80 m³sk/ha T14 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad skog, delvis på torvmark, delvis på friskare mark. Stor variation i ålder och dimension. Vissa 
träd i området är mycket gammla, med tjock bark och grova grenar. Inslag av öppet myrimpediment.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  639 12,1 0,6 haNS 220 m³sk/ha T24 S1

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran 

Beskrivning
Varierande avdelning med inslag av bergbunden mark. Trädskiktet är varierande i dimension och ålder med 
bitvis kraftig underväxt. Många tallar är grova och gamla samt har vida kronor. I norra delen passerar en bäck 
genom avdelningen. Avdelningen är tätortsnära och utgör rekreationsområde.Flera stigar passerar genom 
avdelningen

Mål
Bevara de gamla och grova tallarna för att skapa lång trädkontinuitet.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.

Avd:  641 0,7 0,1 haNS 180 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad avdelning på mark med bitvis tunnt jordlager. Inslag av berghäll. Avdelningen hävdas genom 
extensiv betesdrift. Flera tallar är grova och har vida kronor. 

Mål
Bevara de äldre och grövre tallarna och på så sätt skapa lång trädkontinuitet. 

Åtgärd
Naturvårdshuggning. Om möjligt upprätthålla betesdriften.

Avd:  642 1,4  haNO 80 m³sk/ha B16 G2

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% löv 

groen kom
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Avd:  643 8,7  haNO 130 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 50% tall 30% gran 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad blandskog på delvis frisk, delvis torr mark. Inslag av solexponerade ytor av berg i dager. Viss 
spridning i ålder och dimension.

Mål
Bevara en stabil skogsmiljö miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  644 5,2  haNO 190 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog på torr mark med tunt jordskikt. Stor variation i ålder och dimension. Enstaka riktigt gamla 
tallar. Området är relativt ojämnt, vilket betyder att inslaget av solexponerad hällmark är relativt stort.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  646 1,4 0,1 haPF, 20 % 260 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% gran 

Beskrivning
Grandominerad, tätortsnära produktionsskog. I syd bildar området kantzon mot sjö.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av gran- och talltimmer.

Åtgärd
Gallring av gran, i syfte att gynna tallens dimensionsutveckling. Spara gran i luckor. Gynna löv i kantzonen mot 
sjön. Alternativt föryngringsavverkning med stor andel sparade överståndare av tall. 
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Avd:  648 0,4 0,1 haPF, 20 % 150 m³sk/ha T22 S1

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Tätortsnära, talldominerad skog med inslag av gamla grova lövträd. Rekreationsområde med stigar.
Gamla grova träd.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring i syfte att gynna områdets dimensionsutveckling. Visa hänsyn till lövet.

Avd:  651 0,5  haPF, 20 % 130 m³sk/ha T18 S1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tätortsnära, äldre talldominerad skog med inslag av öppna ljusa luckor. Luckorna bidrar till att gamla grova 
tallar blir direkt solexponerade vilket gynnar insekter.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad tallskog med inslag av gamla grova träd och en delvis 
luckig och solexponerad miljö.

Produktionsmål
Produktion av talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring i syfte att gynna områdets dimensionsutveckling.

Avd:  653 0,3  haPF, 20 % 40 m³sk/ha B20 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad skog i tätortsnära miljö.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad tätortsnära skog

Produktionsmål
Produktion lövtimmer.

Åtgärd
Gallring-röjning.
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Avd:  654 2,7  haPF, 20 % 1 m³sk/ha B20 R1

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% löv 

Beskrivning
Lövdominerad ungskog i tätortsnära miljö.

Mål
Skall utveckla en lövdominerad, tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Röjning i syfte att friställa framtida huvudstammar.

Avd:  656 1,6  haPF, 20 % 41 m³sk/ha T18 R2

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad skog på torvmark. Något överslutet.

Mål
Skall utveckla karaktären av delvis brukad skog med visad hänsyn till en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  657 0,8  haPF, 20 % 150 m³sk/ha T20 S1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad skog på delvis torr, delvis frisk mark. Stor variation i ålder och dimension.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tallskog i en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring.
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Avd:  658 2,5 0,2 haPF, 20 % 150 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog i en tätortsnära miljö. Inslag av ek. 

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog i en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produkution av tall- och ektimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  659 1,5 0,1 haPF, 20 % 125 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 10% löv 80% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog i tätortsnära miljö. Inslag av branter och berg i dager.

Mål
Skall bevara karaktären av ekdominerad skog i en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av ektimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  660 1,0  haPF, 20 % 103 m³sk/ha B22 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad skog i tätortsnära miljö, inslag av ek.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog i en tätorstnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  663 5,2  haNO 150 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 30% löv 70% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Naturreservat. Ädellövdominerad skog med varierad bonitet, från krattekskog på berget till 
produktiv ekskog till kanten i norr. Inslag av tall och lind.

Mål
Skall bevara karaktären av blandad ekkrattskog med varierad bonitet.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  664 0,3  haPF, 20 % 130 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 30% löv 50% ek 

Beskrivning
Tätortsnära område dominerat av ek, tall och löv. Inslag av lönn.
I norr är området något blockigt, vilket ger en miljö med beskuggade skrymslen.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ekdominerad blandskog i tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  665 2,0  haNO 180 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 30% tall 20% gran 50% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Ädellövdominerad skog med inslag av övrigt löv, tall och gran. Stor variation i ålder och 
dimension.
Kulturminne, stenlagd trappa. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad brant med stor skiktning och spridning i ålder och 
dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  667 0,6  haNO 170 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Kraftig brant mot sumpigare område i väst. Frihuggna solitärer av ek, lind och lönn ger 
solexponerade stammar i en fuktigare miljö. Branten vätter mot väst/nordväst, vilket ger en varierad 
solexponering av berghällar och block.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  669 3,7 0,2 haNO 140 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 10% löv 90% ek 

Beskrivning
Naturreservat. Ädellövdominerad, tätortsnära skog av viss hagmarkskaraktär. Hasselunderväxt. I öst bildar 
avdelningen en kantzon mot bäck i ravinliknande miljö.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad, tätortsnära, skog av hagmarkskaraktär som på 
sikt ska ge ökad andel död- och döende ved, med stor spridning i ålder och dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  670 8,3 0,1 haNS 150 m³sk/ha E18 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% ek 

Beskrivning
Ekdominerad skog på delvis frisk, delvis torr mark. Inslag av äldre tall. Området är något kuperat med inslag 
av berg i dager och växtligare svackor. Viss spridning i ålder och dimension.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ekdominerad skog för att på sikt skapa större andel dödende- och 
död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt naturvårdshuggning i syfte att gynna områdets dimensionsutveckling.
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Avd:  672 5,5 0,1 haNO 90 m³sk/ha E18 G1

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% ek 

Beskrivning
Ekdominerad skog på torr mark, med relativt stort inslag av senvuxen tall. Området är till viss del blockigt, och 
i väst finns inslag av mindre, beskuggade, lodytor.

Mål
Skall bevara karaktären av senvuxen blandskog av ek och tall med viss dragning åt krattskogskaraktär.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  673 4,8 0,2 haPF, 20 % 140 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 30% tall 30% löv 40% ek 

Beskrivning
Tätortsnära blandskog med viss spridning i ålder, dimension och bonitet. I området finns ett antal större och 
mindre dammar och skogen kring dessa har en viss karaktär av parkskog, med gamla grova träd.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätortsnära miljö i- och kring dammarna. 

Åtgärd
Gallring i syfte att skapa en parkliknande miljö i anslutning till dammarna. 

Avd:  675 1,2  haNO 150 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 50% tall 20% gran 30% ek 

Beskrivning
Blandskog på delvis frisk, delvis torr mark. Något olikåldrigt med flera mycket gamla tallar. Eken är av i 
huvudsak krattvuxen, men det finns inslag av grövre spärrgreninga individer.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av olikåldrig blandskog med stor andel död- och döende ved i olika 
nedbrytningsstadier.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  676 1,6 0,1 haNO 170 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 10% löv 90% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Bäckravin med gammal grov ek. I de blötare partierna runt bäcken är området mer av 
alkärrskaraktär med grov al som utvecklat socklar. 

Mål
Skall bevara karaktären av bäckravin med stor variation i ålder, trädslagsfördelning och dimension. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  677 0,9  haNS 225 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad ungskog, med inslag av ek och björk. I stort likformingt bestånd.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av talldominerad skog och på sikt öka andelen död- och döende ved.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att friställa framtid huvudstammar, visa hänsyn till ek och löv. Alternativt ingen 
åtgärd.

Avd:  678 3,8 0,3 haNO 180 m³sk/ha E22 S3

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Ekskog av hagmarkskaraktär som framförallt består av gamla grova individer. Enstaka riktigt 
grova träd. Visst inslag av bok. I norr sluttar terrängen något boniteten blir något sämre.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av äldre ekskog med stort inslag av spärrgreniga solitärer, som på sikt 
ska utveckla en större andel död- och döende ved i olika nedbrytningsstadier. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  680 1,5  haNO 120 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Nordvänd brant som övergår i igenväxande inäga, området har en karaktär av rasbrant. 
Domineras av gamla grova ekar och lindar. Död- och döende, stående och liggande ved.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av rasbrant med inslag av gamla grova träd samt stort inslag av död 
ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  681 0,9  haNO 150 m³sk/ha E24 S3

Trädslagsfördelning: 30% löv 70% ek 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Område med stor variation i ålder och dimension. Varieierad bonitet med klenare, mer senvuxen
ek av krattskogskaraktär i öst, och grova träd i väst. 

Mål
Skall bevara karaktären av ädellövdominerad skog med stor variation i siktning, ålder och dimension. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  685 4,7 0,1 haNS 150 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Bergbundet område dominerat av ek och tall. Eken i huvudsak sen- och krattvuxen. Delvis ganska rikligt med 
död ved.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären senvuxen blandskog av ek och tall, för att på sikt öka andelen död ved.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att gynna områdets dimensionutveckling i stort. 
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Avd:  687 1,0  haPF, 20 % 120 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad skog på fuktig mark med inslag av blötare stråk. Något luckigt i de blötare områdena med 
enstaka lågor av grövre lövträd.Viss karaktär av alkärr i väst. 

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog med inslag av fuktigare stråk och på sikt utveckla andelen död- 
och döende ved.

Åtgärd
Gallring i av de växtligare partierna, i syfte att gynna beståndets dimensionsutveckling. Det fuktigare området i 
väst bör lämnas för fri utveckling.

Avd:  691 4,3 0,5 haNO 120 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% löv 20% ek 

Beskrivning
Tätortsnära tallskog med inslag av löv. Inslag av berg i dager.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätortsnära miljö

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  692 1,7  haNS 130 m³sk/ha T18 G2

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% ek 

Beskrivning
Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och/eller stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är 
mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på 
platsen under lång tid (kontinuitet). Marken är svårföryngrad utan naturlig störning i form av brand. Inslag av 
ek.

Mål
Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. 

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att friställa gamla grova tallar och ekar. Alternativt ingen åtgärd.
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Avd:  694 6,3 0,3 haPF, 20 % 120 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% ek 

Beskrivning
Tätortsnära tallskog med visst inslag av ek. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i en tätortsnära miljö. Utveckla andelen gamla 
grova träd.

Produktionsmål
Produktion av talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd. Alternativt gallring.

Avd:  695 0,2  haPF, 20 % 95 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog i tätorstsnära miljö. Stort inslag av löv.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med tätortsnära hänsyn.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  698 1,5  haPF, 20 % 120 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad skog i tätortsnära miljö, inslag av fuktigare mark. Något skiktat.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog i en tätortnära miljö. På sikt öka andelen gamla 
grova björkar

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.
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Avd:  702 7,2 0,9 haPF, 20 % 150 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tätortsnära tallskog med inslag av löv. Inslag av berg i dager och mindre branter.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätortsnära miljö

Produktionsmål
Produktion av talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  704 1,3 0,1 haPF, 20 % 110 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tätortsnära tallskog med inslag av löv. Inslag av berg i dager.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätortsnära miljö

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  708 2,3  haPF, 20 % 140 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad, tätortsnära skog med inslag av löv. Variation i ålder, skiktning och dimension.
Enstaka gammal, grov gran.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med ökad trädkontinuitet och spridning i ålder, 
skiktning och dimension.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att friställa undertryckt ek och gynna den äldre tallens dimensionsutveckling.
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Avd:  710 1,3  haPF, 20 % 90 m³sk/ha T20 S1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad skog i tätortsnära miljö. Underväxt av yngre löv. Delvis underväxtröjt.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog, för att på sikt ge en lång trädkontinuitet med stor 
variation i ålder, skiktning och dimension.

Produktionsmål
Produktion av talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring.

Avd:  711 0,4  haPF, 20 % 25 m³sk/ha B24 R2

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% löv 

Beskrivning
Lövdominerad skog i en tätortsnära miljö. Stort inslag av tall.

Mål
Skall utveckla en lövdominerad skog i en tätortnära miljö och på sikt utveckla en lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer.

Åtgärd
Röjning.

Avd:  712 2,1 0,2 haPF, 20 % 130 m³sk/ha B22 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 10% gran 80% löv 

Beskrivning
Lövdominerad blandskog med stor spridning i ålder, skiktning och dimension. Området är delvis brant med 
inslag av block och mindre lodytor. Hänsynsytor av gammal grov tall samt växtligare gran. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära lövskog med stort inslag av gamla grova solitärer. 

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Underväxtröjning och gallring i syfte att gynna lövets utveckling. Alternativt ingen åtgärd. 
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Avd:  714 1,6  haNO 80 m³sk/ha T16 S3

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  715 2,9  haNO 30 m³sk/ha G26 R2

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% gran 

Beskrivning
Ung grandominerad blandskog med inslag av äldre överståndare av blandannat, ek, asp, björk, tall och gran. 
Stor skiktning råder. Självföryngrad tall i de centrala delarna av avdelningen. I syd blir området något brantare 
och där är friställda ekar och andra lövträd dominerande.

Mål
Skall utveckla en grandominerad blandskog med inslag av överståndare, av främst ädellöv. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  718 0,6  haNO 140 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning på kanten och botten av en bäckravin. Triviala lövträdsarter dominerar med inslag av 
ädellövsarter. Flera lövträd är grova och gamla. Död ved förekommer i varierad omfattning och grad av 
nedbrytning. Buskskitet har stort inslag av hassel. Marken är bitvis fuktig och finjordsrik, varför körning med 
skogsmaskiner är direkt olämplig. 

Mål
Bevara en lövdominerad avdelning med på sikt högre andel gamla och grova träd samt ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd. 
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Avd:  720 0,2  haPF, 20 % 130 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Avdelning dominerad av triviala lövträd i omedelbar anslutning till bebyggelse. Marken är kraftigt kuperad och 
näringsrik. Avdelningen är viktig för fågellivet och för rekreation. 

Miljömål
Bevara och förstärka en lövdominerad avdelning i tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke.

Åtgärd
Röjning och gallring.

Avd:  727 4,9  haNO 240 m³sk/ha G26 S3

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv 

Beskrivning
Äldre, grandominerad skog med visst inslag av olikåldrigt löv. Enstaka lågor i olika nedbrytningsstadier. 
Området är delvis kuperat och i öst är terrängen något blockig. I norra delen av det södra området finns ett 
lövdominerat stråk.

Mål
Skall bevara och utveckla en grandominerad miljö med ökad andel död ved med inslag av löv med stor 
dimensionsspriding.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  729 0,8 0,1 haPF, 20 % 170 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 40% gran 20% löv 40% ek 

Beskrivning
Lövdominerad, tätortsnära skog, med stort inslag av äldre gran. Stor spridning i skiktning, ålder och 
dimension. Inslag av död- och dödende ved.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad, tätortsnära skog, med inslag av gammal ek.

Produktionsmål
Produktion av löv- och grantimmer.

Åtgärd
Gallring av gran i syfte att gynna lövets utveckling.
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Avd:  730 1,0  haPG 85 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Gallrat område av yngre lövträd. Inslaget av öppna ytor ger området karaktären av betesmark i en tätortsnära 
miljö.

Mål
Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge 
plats för nya "arvtagare".  Bibehålla en lövdominerad, öppen landskapsbild.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  732 0,8 0,1 haPF, 20 % 5 m³sk/ha B22 R1

Trädslagsfördelning: 30% gran 70% löv 

Beskrivning
Lövdominerad, tätortsnära ungskog med enstaka överståndare. 

Mål
Skall utveckla karaktären av lövdominerad, tätortsnära skog och på sikt skapa en lång trädkontinuitet med stor 
variation i trädslag, skiktning, ålder och dimension.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Röjning i syfte att friställa huvudstammar. 
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Avd:  734 2,3  haPF, 20 % 140 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Gallrad skog i kantzon mot sjö med promenadstigar. Talldominerad med inslag av blandannat björk, al och ek. 
Delvis frisk, delvis fuktig mark med visst inslag av alkärrskaraktär.

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog med inlsag av promenadstråk och rekreationsskog.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring i syfte att gynna beståndets dimensionsutveckling.

Avd:  738 0,4  haNO 85 m³sk/ha T16 G1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. 

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  740 2,2  haPF, 20 % 350 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 60% gran 10% löv 

Beskrivning
Grandominerad, tätortsnära skog på god bonitet, med inslag av klenare tall och löv. Genom området rinner en 
bäck.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad, tätortsnära skog, med visad hänsyn kring bäcken i öst. 
Gynna äldre tallar. 

Produktionsmål
Produktion av främst grantimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att friställa äldre solitärer och gynna en föryngring.

Avd:  742 0,9  haPF, 20 % 140 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 30% tall 30% löv 40% ek 

Beskrivning
Tätortsnära blandskog med inslag av grova lövträd av björk och ek. Gamla grova tallar.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätortsnära miljö, med inslag av gamla och grova 
träd. Gynna dess dimensionsutveckling.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.
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Avd:  743 1,3  haPF, 20 % 150 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 30% tall 40% ek 30% björk 

Beskrivning
Tätortsnära hagmarksskog dominerad av ek och asp, med visst inslag av tall och gran. 
Kantzon mot lekplats/inäga i syd, vilket ger solexponerade stammar.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med inslag av lövdominerad hagmarksskog. 
Bevara och utveckla mjukt bryn mot den öppna ytan i syd.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  744 1,6  haPF, 20 % 220 m³sk/ha T20 G2

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tätortsnära tallskog med inslag av löv.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätortsnära miljö

Produktionsmål
Produktion av taltimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att luckhugga, gynna löv.

Avd:  745 1,8 0,1 haNS 160 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 30% löv 30% bok 40% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog av hagmarkskaraktär. Stort inslag av spärrgreniga solitärer. Inslag av döda och 
döende grenar. Inslag av lönn.

Mål
Skall bevara karaktären av ädellövdominerad hagmarksskog med stor spridning i ålder, skiktning och 
dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd. 
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Avd:  746 2,1 0,3 haNO 120 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% ek 

Beskrivning
Ekdominerad skog med stor artrikedom. Variation i trädslag och dimension. Skiktat.
Viss karaktär av krattekskog.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären ekdominerad skog i en artrik miljö.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  747 2,6  haNS 150 m³sk/ha B20 G2

Trädslagsfördelning: 70% löv 30% ek 

Beskrivning
En lövrik, delvis skiktad naturskog som domineras av pionjärträd. Enstaka överståndare av äldre, spärrgreniga 
ekar och underväxt av hassel. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik,  frisk-
fuktig och har en hög status. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjärlöv. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd 
friställs så tidigt som möjligt.

Avd:  749 1,9 0,1 haPF, 20 % 175 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% löv 

Beskrivning
Lövdominerad blandskog med inslag av tall. Tätortsnära.

Mål
Skall utveckla karaktären av delvis brukad skog i en tätortsnära miljö. Inslag av grövre tall och äldre löv.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring.
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Avd:  750 1,4 0,1 haNS 140 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 40% löv 60% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad blandskog med inslag av al. Variation i ålder och dimension. Underväxt av hassel.

Mål
Skall utveckla karaktären av ädellövskog i en tätortsnära miljö, med visst inslag av döda grenar och död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt naturvårdshuggning.

Avd:  752 1,3  haPF, 20 % 200 m³sk/ha E22 G2

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% ek 

Beskrivning
Äldre blandskog av ek och tall med viss variation i ålder och dimension. Inslag av enstaka riktigt gamla och 
grova ekar. Bildar kantzon mot sumpigare mark i syd och öst, samt mot sjö i nord och väst. Det norra området 
domineras av mer senvuxen ek, på torrare mark med tunnt jordskikt.

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog, 

Produktionsmål
Produktion av ek- och talltimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att ge utrymme å de spärrgreniga solitärerna. Lämna den mer senvuxna eken på höjden i 
nordväst för friutveckling.

Avd:  756 1,1 0,1 haNS 120 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Ekdominerad skog i tätortsnära miljö. Inslag av övriga ädellöv.

Mål
Skall utveckla karaktären av ekdominerad skog med ökad andel död och döende ved.

Åtgärd
Igen åtgärd.
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Avd:  758 2,4 0,1 haPF, 20 % 150 m³sk/ha E24 G2

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog med varierad trädslagsblandning. Blandannat finns ek, lind, lönn, ask, asp, fågelbär, 
kastanj och björk representerade i området. Inslag av spärrgreniga solitärer. Delvis gallrat i öst.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära skog med stor variation i skiktning ålder och dimension. 

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring av de tätare områdena i syfte att skapa en skog av mer parklik karaktär. 

Avd:  759 0,8  haPF, 20 % 155 m³sk/ha B26 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära, lövdominerad skog av viss bäckravins/bäckdrågskaraktär. Viss spridning i ålder och dimension. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad lövskog i anslutning till bäckdråg.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer. 

Åtgärd
Gallring i syfte att gynna områdets dimensionsutveckling.

Avd:  760 0,5  haPF, 20 % 170 m³sk/ha E24 G2

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Ekdominerad skog med hasselunderväxt. Inslag av spärrgreniga solitärer.

Mål
Skall bevara karaktären av ekdominerad skog delvis på frisk/delvis torr mark. Utveckla andelen död och 
döende ved.

Produktionsmål
Produktion av ektimmer.

Åtgärd
Gallring av de växtligare partierna.Gynna de äldre ekarna.
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Avd:  761 0,3  haNO 10 m³sk/ha B24 R2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Nyckelbiotop. Hassellund. Olikåldriga hasselbuketter och fristående stammar på bördig mark. Inslag av döda 
träd och grenar. 

Mål
Ska bevara och utveckla karaktären av hassellund, med stor 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  763 1,2  haPF, 20 % 45 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära lövskog. Ojämn och flerskiktad skog med inslag av al och asp.

Mål
Skall utveckla karaktären av delvis brukad skog i en tätortsnära miljö, ökad andel gamla grova träd.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  764 0,7  haNS 120 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad, tätortsnära skog, med inslag av solitärer. Variation i ålder och dimension.

Mål
Skall bevara karaktären av ädellövdominerad skog med variation i skiktning och dimension, utveckla andelen 
döende ved och grenar.

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att friställa spärrgreniga solitärer. Altenativt ingen åtgärd.
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Avd:  766 0,6  haPF, 20 % 140 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära, flerskiktad, lövskog som domineras av al, björk och sälg. Viss variation i ålder och dimension. 
Något luckigt med inslag av vindfällen. Enstaka äldre träd.

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad, tätortsnära skog.

Åtgärd
Gallring av de tätare partierna, främst i syfte att gynna huvudstammarnas dimensionsutveckling. Visa hänsyn 
till de äldre träden.

Avd:  770 2,8  haPF, 20 % 170 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 20% tall 10% gran 50% löv 20% ek 

Beskrivning
Lövdominerad blandskog av varierad karaktär. Området i väst domineras av yngre, flerskiktat löv med inslag 
av grova gamla solitärer. I öst är marken något fastare och domineras av äldre ek och tall. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog, med stort inslag av gruppställda, gamla grova 
träd, samt sumpigare dråg i väst.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att friställa grov ek och tall i öst, samt gynna dimensionutvecklingen av det yngre lövet i väst. 
Sumpigare partier bör lämnas orörda.

Avd:  771 5,0 1,1 haNO 140 m³sk/ha B20 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Försumpad, igenväxande strandäng/fd inäga, med inslag av växtligare områden. I väst bildar området kantzon 
mot sjö. Stort inslag av lågor av grövre björkar.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövsumpskog med en ökad andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  772 1,2  haNO 80 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Igenväxande betesmark med stor variation i skiktning, trädslag och dimension. Gamla grova solitärer samt 
underväxt av ask.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären lövdominerad naturskog med ökad andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  773 1,4 0,1 haNS 130 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 30% löv 70% ek 

Beskrivning
Igenväxande betesmark, som bitvis betas än idag. Lövdominerad skog med stor variation i skiktning och 
dimension. Igenväxningen gör att artrikedomen är särdeles stor - arter som kräver öppna miljöer "dröjer sig 
kvar" och arter som vill ha halvskugga är på väg in.

Mål
Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge 
plats för nya "arvtagare".  Bibehålla en öppen landskapsbild.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt naturvårdshuggning.

Avd:  774 0,7  haNO 170 m³sk/ha E20 G2

Trädslagsfördelning: 10% gran 90% ek 

Beskrivning
En något skiktad ekdominerad skog, med inslag av gammal grov gran. Stor variation i ålder och dimension. 
Genom området rinner en bäck där yngre löv dominerar i kantzonen. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  776 1,9  haNO 150 m³sk/ha E20 S3

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog, med visst inslag av äldre tall. Något klenare ek på berget i väst. I öst dominerar 
gamla grova ekar, med visst inslag av döda- och döende grenar. Enstaka torrträd.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  778 0,7  haPF, 20 % 150 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 70% ek 30% björk 

Beskrivning
Lövdominerad skog i tätortsnära miljö. Skiktat.

Mål
Skall bevara karaktären av tätortsnära lövskog och på sikt öka andelen gamla grova träd.

Produktionsmål
Produktion av ek- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  780 0,9  haPF, 20 % 150 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad skog i tätportsnära miljö. I stort är området gallrat, och huvudstammar friställda. Inslag av 
brantare område i öst.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog i en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

Page 248 of 428



Avd:  781 5,1 0,4 haPF, 20 % 150 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 50% tall 40% löv 10% ek 

Beskrivning
Talldominerad tätortsnära skog, med stort inslag av löv och ek. Variation i ålder, skiktning och dimension. 
Stort inslag av grov asp. I syd är området något kuperat med sämre bonitet.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog, med stor variation i ålder och dimension.

Produktionsmål
Produktion av löv- och talltimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  784 2,1  haPF, 20 % 125 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Tätortsnära skog i Finnsjöns friluftsområde. Variation i ålder och dimension.

Mål
Skall bevara karaktären av talldominerad, tätortsnära skog, och på sikt utveckla grova gamla individer.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  787 0,3  haPF, 20 % 110 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Ung tallskog av tallrismosskaraktär. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig tallskog. 
Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Produktionsmål
Produktion av talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring.
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Avd:  791 0,8  haNO 110 m³sk/ha T18 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Blandsumpskog med stort inslag av död ved.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av blandsumpskog med riktigt med död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  793 5,7  haPF, 20 % 120 m³sk/ha T20 G2

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad skog på i bergbunden miljö. Mindre lövdominerade branter i norr. Strövstigar.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av talldominerad skog och på sikt öka andelen död och döende ved.

Produktionsmål
Produktion av talltimmer.

Åtgärd
Gallringa av de växtligare partierna, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  794 1,1  haPF, 20 % 150 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Blandskog av tall- och lövträd i en tätortsnära miljö. Bildar kantzon mot sjö i öst. Strövområde i väst.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved i lämpliga områden.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.
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Avd:  795 0,8 0,1 haPF, 20 % 25 m³sk/ha B22 G1

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Gallrad lövskog i tätortsnära miljö. Bildar kantzon mot sjö.

Mål
Skall bevara karaktären av lövdominerad skog i en tätortsnära miljö. På sikt utveckla beståndets 
dimensionutveckling.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  796 0,9  haPF, 20 % 190 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. I norr bildar området kantzon mot sjö, och i sydöst finns en beskuggad brant, med mindre lodytor.

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog, med inslag av växtligare tallar och granar. 

Produktionsmål
Produktion av tall- och grantimmer.

Åtgärd
Gallring av de växtligare områdena, med visad hänsyn till branten i sydväst, samt kantzonen mot 
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Avd:  798 0,3  haPF, 20 % 0 m³sk/ha B20 K1

Beskrivning
Delvis förusmpad, tätortsnära kalmark med inslag av självföryngrat löv och med visst inslag av tall. Enstaka 
överståndare. 

Mål
Skall utveckla lövdominans med karaktären av tätortsnära skog.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Markberedning och plantering av löv.

Avd:  798 0,3  haPF, 20 % 70 m³sk/ha B20 ÖF

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv 

Avd:  799 2,8  haPF, 20 % 140 m³sk/ha B20 G2

Trädslagsfördelning: 80% löv 20% ek 

Beskrivning
Gallrad tätortsnära lövskog. Visst inslag av berg i dager. I syd finns en torplämning, och skogen är mer 
dominerad av ek och öppna ytor.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären 

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  802 0,4  haNO 90 m³sk/ha T16 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran 

Beskrivning
Talldominerad skog på torr mark med tunt jordskikt. Stor variation i ålder och dimension. Enstaka riktigt gamla 
tallar.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  804 1,6  haNO 100 m³sk/ha T16 S3

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram och tranbär. I 
bottenskiktet vitmossor av olika arter. Visst inslag av fastmark med produktivare skog.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker "ovanför" beståndet
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Avd:  806 1,4 0,1 haNO 150 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning dels kring vattendrag, dels på fuktig mark. Flera arter av triviala lövträd finns 
representerade, klibbal är dock det helt dominerade trädslaget. Busk- och fälstskikt är rika och varierade med 
bland annat stort inslag av förvildade trädgårdsväxter. Avdelningen är viktig för fågellivet samt som 
beskuggning för vattendrag.  

Mål
Lång trädkontinuitet av lövdominans. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  813 1,7 0,3 haNO 110 m³sk/ha T14 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Fågelhäckningslokal. Brant område med inslag av mindre lodytor och berg i dagen. Området består av 
senvuxen tall på torr mark med visst inslag av granunderväxt och klent löv. I syd finns en kantzon mot sjö.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av senvuxen tallskog med inslag av berg i dager och solexponerade 
ytor.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  814 4,1  haNO 170 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% gran 10% löv 

Beskrivning
Fågelhäckningslokal. Talldominerad barrskog med inslag av branter och kantzon mot sjö i öst. Viss spridning i 
ålder, skiktning och dimension. Branterna vetter mot syd, vilket ger solexponerade, blottade bergytor som 
gynnar insekter, och i viss mån lavar.

Mål
Bevara en stabil blandskogsmiljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved, med visad hänsyn till fågelhäckningslokalen.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  818 0,3  haPF, 20 % 340 m³sk/ha G30 S2

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% gran 

Beskrivning
Äldre produktivare gran i tätortsnära miljö. Området är delvis försumpat i öst, och enstaka vindfällen finns i 
väst. I det försumpade området finns inslag av klenare löv och äldre tall. 

Mål
Skall utveckla karaktären tätortsnära lövskog. 

Produktionsmål
Produktion av grantimmer, för att på sikt skapa produktion av löv. 

Åtgärd
Föryngringsavverkninga av granen, med visad hänsyn åt tall och löv i de sumpigare området.
Därefter plantering av ädellöv, exempelvis ek eller motsvarande. 

Avd:  821 0,7  haNO 175 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 30% tall 40% gran 30% löv 

Beskrivning
Brant område med stor variation i trädslag och dimension. Delvis fuktig miljö tillsammans med solexponerade 
lodytor ger en varierad miljö för insekter, lavar, mossor och andra arter. Stort inslag av död ved.

Mål
Skall bevara karaktären av olikåldrig, flerskiktat skog i en brant miljö. Utveckla andelen död och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  822 2,7  haNO 160 m³sk/ha T24 S3

Trädslagsfördelning: 40% tall 30% gran 30% löv 

Beskrivning
Kuperat område med branter. Domineras av tall, men med inslag av växtligare gran och ek av 
krattskogskaraktär.

Mål
Skall bevara karaktären av en brant miljö med stor variaton i trädslag ålder och dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  824 0,2  haNO 100 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  825 3,4  haPF, 20 % 250 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 50% gran 20% löv 

Beskrivning
Tätortsnära rekreationsskog som domineras av gran Inslag av grova lövträd. Enstaka luckor.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad i en rekreationsmiljö. Ökad andel gamla grova träd.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  826 0,3  haPF, 20 % 110 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% ek 

Beskrivning
Ekdominerad skog i en tätortsnära miljö. Viss variation i ålder och dimension. Strövområden. 

Mål
Bevara en ekdominerad skog med ökad andel död och döende ved.

Produktionsmål
Produktion av ek- och talltimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd. Alternativt gallring.
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Avd:  828 0,7  haPF, 20 % 149 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv 

Beskrivning
Talldominerad blandskog med inslag av grov löv, tätortsnära rekreationsskog.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med ökad andel gamla grova träd.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  833 6,0 0,3 haPF, 20 % 180 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Talldominerad blandskog med stort inslag av löv. Inslag av bäckmiljöer, berg i dager, samt sumpstråk. 
Strövområde

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med inslag av bäckmiljöer och försumpade 
områden.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  834 3,5 0,2 haNO 120 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% ek 

Beskrivning
Talldominerad skog på bergbunden mark, stor variation i ålder och dimension.
Inslag av solexponerad berg i dager. Inslag av ek av krattskogskaraktär.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av bergbunden tallskog med inslag av ek. Utveckla andelen död- och 
döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  837 1,2  haNO 200 m³sk/ha T22 S3

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv 

Beskrivning
Kantzon mot myr, dominerad av tall, björk och gran. Genom området rinner en bäck. Inslag av al.

Mål
Skall bevara karaktären av försumpad skog med ökad andel klen, döende och död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  838 1,1  haNO 80 m³sk/ha B20 S3

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv 

Beskrivning
Lövdominerad sumpskog med visst inslag av tall. Inslag av död ved.

Mål
Skall bevara och utveckla karktären av lövdominerad sumpskog med ökat inslag av död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  840 1,4  haPF, 20 % 100 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 100% björk 

Beskrivning
Lövdominerad skog i tätortsnära miljö. Inslag av asp, ek och sälg.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära lövskog med inslag av ek.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att friställa huvudstammar av framförallt ek.
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Avd:  841 7,1 0,2 haPF, 20 % 180 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 50% tall 30% gran 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad blandskog i tätortsnära miljö, viss variation i ålder och dimension.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i en tätortsnära miljö med visad hänsyn till gamla 
grova tallar och lövträd.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  842 0,8  haNO 184 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% löv 

Beskrivning
Bäckdrog dominerad av al och björk med inslag av tall. Grov al på socklar. Inslag av död ved.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövsumpskog med ökad andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  844 0,6  haPF, 20 % 160 m³sk/ha E22 G1

Trädslagsfördelning: 30% gran 10% löv 60% ek 

Beskrivning
Tätortsnära skog som domineras av ek. Delvis naturvårdshugget/gallrat. Något luckigt, vilket ger 
solexponerade ytor i avdelningen. Bildar i norr kantzon mot inägomark.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära skog med stor variation ålder och dimension. På sikt öka 
andelen död ved där det anses lämpligt.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

Page 259 of 428



Avd:  846 3,0 0,1 haNO 140 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% löv 70% ek 

Beskrivning
Bergbunden krattekskog med inslag av tall och löv. I väst är området delvis beskuggat med inslag av branter 
och block. Centralt i avdelningen finns solexponerat berg i dager.

Mål
Skall bevara karaktären av ekkrattskog med inslag av gammal grov tall. Ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  849 1,0 0,2 haNS 65 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 30% gran 70% löv 

Beskrivning
Ädellövdominerad kantzon mot inägomark. Inslag av äldre solitärer.

Mål
Skall utveckla karaktären av bryn mot inägomark med stor variation i trädslag, ålder och dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  850 0,5  haPF, 20 % 160 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 20% gran 50% löv 

Beskrivning
Tätortsnära, lövdominerad bäckdal med inslag av grov ek, tall och gran. Rikligt buskskikt av hägg och hassel. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i en bäckdalsmiljö med variation i ålder, spridning 
och dimension.

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd, alternativt gallring i syfte att gynna områdets dimensionsutveckling.
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Avd:  852 6,3 0,4 haPF, 20 % 150 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 50% tall 40% löv 10% ek 

Beskrivning
Tätortsnära blandskog som domineras av tall. Inslag av både äldre och yngre ek. Inslag av gran. Klenare löv. I 
anslutning till vägen är lövdominerat och något försumpat.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätortsnära miljö, med inslag av grov ek och tall.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring av de växtligare partierna, visa hänsyn till det fuktigare partierna. 

Avd:  855 3,2 0,4 haPF, 20 % 230 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 40% tall 10% gran 30% löv 20% ek 

Beskrivning
Olikåldrig, tillviss del tätortsnära, blandskog med inslag av mindre branter. Inslag av grova granar samt 
klenare ekar.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med inslag av grova träd och mindre branter.

Produktionsmål
Produkiton av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Gallring med visad häsnyn lövet i branterna.

Avd:  856 6,6 0,1 haNO 130 m³sk/ha E20 G2

Trädslagsfördelning: 10% tall 10% löv 80% ek 

Beskrivning
Tall/ekdominerad blandskog med varierad bonitet. Stor del av området är av krattskogskaraktär. Enstaka grov 
asp. Bildar klantzon med växtligare solitärer mot inägomarken i syd.

Mål
Säkerställa utvecklingen av mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika 
dimension och ålder. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  858 1,0 0,1 haPF, 20 % 120 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv 

Beskrivning
Igenväxande betesmark/åkermark med stort inslag av spärrgreniga solitärer. Visst inslag av tall.

Mål
Säkerställa mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika dimension och 
ålder. 

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrtimmer.

Åtgärd
Gallring i syfte att friställa de gamla grova solitärerna. Alternativt ingen åtgärd.

Avd:  859 0,3  haPF, 20 % 120 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Tätortsnära, lövdominerad skog, med stort inslag av grov asp. Gallrat.

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog med inslag av gamla grova lövträd i en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  860 0,4  haNO 85 m³sk/ha B18 G1

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv 

Beskrivning
Lövsumskog med inslag av tall. Klen död ved.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövsumpskog med ökad andell död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  862 1,5  haNO 5 m³sk/ha B24 R2

Trädslagsfördelning: 30% tall 30% gran 40% löv 

Beskrivning
Självföryngrad, ung blandskog med visst inslag av lågor.  

Mål
Skall utveckla karaktären av lövdominerad lövskog och på sikt öka andelen grova lövträd samt andelen död- 
och döende ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  863 5,5 0,1 haNO 140 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 40% tall 20% gran 40% ek 

Beskrivning
Talldominerad skog på bergbunden mark, stor variation i ålder och dimension. Stort inslag av lövträd, såsom 
asp, björk samt ek. Branter.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av bergbunden tallskog med inslag av ek. Utveckla andelen död- och 
döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  864 1,0  haNO 140 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% gran 10% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig tallskog. Inslag av löv och 
senvuxen gran.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  865 2,4 0,2 haNO 120 m³sk/ha B18 G1

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% löv 

Beskrivning
Lövdominerad skog av sumpskogkaraktär, inslag av al, tall och senvuxen gran. Död ved.

Mål
Skall utveckla karaktären av lövdominerad skog på torvmark med ökad andel död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  866 2,1 0,1 haPF, 20 % 150 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tätortsnära tallskog med inslag av grova individer. 

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära tallskog med visst inslag av ek.

Produktionsmål
Produktion av talltimmer.

Åtgärd
Gallring av de lämpliga partierna.

Avd:  869 1,2  haNO 135 m³sk/ha B22 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Alsumpskog. Försumpat område i bäckmiljö med grova alar på socklar. 

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  871 0,5  haPF, 20 % 310 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% gran 

Beskrivning
Grandominerad skog med inslag av tall. Friluftshänsyn.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätortsnära miljö

Produktionsmål
Produktion av gran- och talltimmer.

Åtgärd
Gallring

Avd:  872 1,6  haPF, 20 % 45 m³sk/ha B24 R2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Ung lövskog som domineras av björk och ek. Överståndare.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av lövdominerad skog, och på sikt öka andelen ädellöv.

Produktionsmål
Produktion av lövtimmer.

Åtgärd
Röjning och gallring. Visa hänsyn till överståndarna.
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Avd:  874 3,2  haPF, 20 % 235 m³sk/ha T20 S2

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% gran 10% löv 

Beskrivning
Något olikåldrig blandskog som bildar kantzon mot sjö i syd. Stor variation i ålder och dimension.

Mål
Skall bevara karaktären av delvis brukad skog med inslag av äldre träd. På sikt öka andelen död ved.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  875 5,7 0,4 haPF, 20 % 55 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Ung skog med visst inslag av äldre tall. Delvis bergbundet med berg i dager och tunnt markskikt.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i tätorstnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  876 1,1  haPF, 20 % 160 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 50% tall 10% gran 40% löv 

Beskrivning
Delvis försumpad, talldominerad skog, med inslag av klenare löv och granunderväxt. I norr dominerar den 
växtligare tallen, och i sydöst är inslaget av klenare löv större. Kantzon mot sjö i syd. Stor variation i skiktning, 
ålder och dimension.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog, med inslag av sumpigare områden med klent löv 
och granunderväxt. På sikt bör området utveckla större andel död- och döende ved.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  877 2,9  haNO 160 m³sk/ha T16 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran 

Beskrivning
Talldominerad barrskog på torr mark, med inslag av öppna berghällar. Inslag av stråk på med friskare mark 
och växtligare gran. Stort variation i skiktning och ålder.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd-

Avd:  882 3,3  haNO 160 m³sk/ha B24 S3

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Avdelning med flera olika delbestånd. Avdelningen är lövdominerad med stor spridning i dimension och ålder. 
Triviala lövträd dominerar med inslag av ädla lövträd. Död ved förekommer i varierad omfattning och grad av 
nedbrytning. Området genomkorsas av flera stigar och är tätortsnära. Bäckraviner. Avdelningen är viktig för 
fågellivet. 

Mål
Lämna avdelningen för fri utveckling med på sikt ökad andel död ved och ökad andel grova lövträd.

Åtgärd
Ingen åtgärd. 

Avd:  884 1,8  haPF, 20 % 260 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% gran 

Beskrivning
Grandominerad avdelning med stort inslag av tall och enstaka triviala lövträd. Flera stigar passerar området. 
Riksintresse för naturvård.  

Miljömål
Bevara en grandominerad miljö med lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  886 0,4  haPF, 20 % 180 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Talldominerad avdelning med stort inslag av triviala lövträd. Anslutning till bygdegård. Riksintresse för 
naturvård. Flera stigar passerar genom området.

Miljömål
Bevara en miljö med lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  890 2,4 0,1 haPF, 20 % 170 m³sk/ha T20 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog med inslag av löv. Bidrar till ett mosaikartat landskap med sumpstråk blandat med berg i 
dager. Området har karatär av alkärr i norr.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog i ett mosaikartat landskap, på sikt öka andelen 
död- och döende ved.

Produktionsmål
Produktion av tall- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring av de växtligare partierna.

Avd:  894 6,5 0,2 haPF, 20 % 165 m³sk/ha T20 G2

Trädslagsfördelning: 80% tall 10% löv 10% ek 

Beskrivning
Talldominerad skog på torr mark, visst inslag av löv. Variation i ålder och dimension.

Mål
Skall utveckla karaktären av delvis brukad skog med stor variation i ålder och dimension. Gynna löv.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring av de växtligare partierna, alternativt ingen åtgärd.
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Avd:  897 8,6 0,7 haPF, 20 % 100 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv 

Beskrivning
Bergbundet, talldominerad skog i Finnsjöns friluftsområde. Stor variation i ålder och dimension. Växtligareskog 
blandas varierat med öppna berghällar och sumpigare stråk.

Mål
Skall bevara karaktären delvis brukad skog, med inslag av gamla grova tallar i en tätortsnära miljö.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd. Alternativt gallring av de växtligare partierna.

Avd:  898 4,1 0,2 haPF, 20 % 175 m³sk/ha T22 G1

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran 

Beskrivning
Talldominerad blandskog med stort inslag av gran. Delvis torr- devis frisk mark. Inslag av berg i dager.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog med gamla tallar och berg i dager.

Produktionsmål
Produktion av tall- och grantimmer.

Åtgärd
Gallring av de växtligare partierna, alternativt ingen åtgärd.

Avd:  899 9,3 0,1 haNO 140 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Tallskog i bergunden, kuperad miljö. Stor variation i ståndort och bonitet med inslag av gran och asp i de 
växtligare områdena. Solexponerat, öppet bergimpediment.

Mål
Skall bevara karaktären av bergbunden skog med variation i ålder och dimension. På sikt öka andelen död 
ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  900 4,8 0,1 haNO 160 m³sk/ha T24 S3

Trädslagsfördelning: 40% tall 20% löv 40% ek 

Beskrivning
Talldominerad blandskog med stort inslag av ek. Varierad toppoligo i och markfuktighet. Inslag av ek av 
krattskogskaraktär. Enstaka grov asp.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av talldominerad blandskog av blandad karaktär. På sikt utveckla 
andelen död- och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  902 1,0  haNO 110 m³sk/ha B16 S3

Trädslagsfördelning: 20% tall 10% gran 70% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och 
hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av 
lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst 
fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Häckningsplats för rovfågel.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker "ovanför" beståndet

Avd:  903 2,6  haNO 140 m³sk/ha T18 G1

Trädslagsfördelning: 50% tall 20% gran 30% löv 

Beskrivning
Bergbunden barrskog, med inslag av något klenare löv. Inslag av berg i dager.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av talldominerad skog med viss hedkaraktär. Utveckla andelen död- och 
döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  904 34,7 3,5 haNO 100 m³sk/ha T18 G1

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog på delvis torr/delvis frisk mark. Stor variation i ålder, skiktning och dimension. Inslag av 
klenare löv. Solexponerad hällmark med berg i dager tillsammans med sumpigare stråk med klent löv på 
torvmark ger ett mosaikartat landskap.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av talldominerad skog i ett mosaikartat landskap.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  907 5,3  haNO 90 m³sk/ha B16 S3

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% löv 

Beskrivning
Lövdominerad sumpskog med stort inslag av död- och döende ved. Stor variation i skiktning och dimension. 
Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av försumpad lövskog för att på sikt öka andelen död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  910 0,9 0,1 haNO 230 m³sk/ha G32 S3

Trädslagsfördelning: 10% tall 80% gran 10% löv 

Beskrivning
Del av nyckelbiotop. 
Rasbrant som sluttar mot surdråg i väst. Stor andel död ved. Den friskare marken domineras av växtligare 
gran med inslag av tall, enstaka ask och ek.

Mål
Skall bevara karaktären av 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  911 0,7  haNO 100 m³sk/ha T18 S3

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  912 1,0  haNO 200 m³sk/ha T26 S3

Trädslagsfördelning: 40% tall 10% gran 10% löv 40% ek 

Beskrivning
Tall/ekdominerad blandskog med stor variation i ålder och dimension. Enstaka riktigt gamla träd. Området 
ligger omgärdat av bergshällar i norr och bildar kantzon mot myrmark i syd. Viss flerskiktning mellan barr- och 
lövskog.

Mål
Skall utveckla karaktären av gammal skog med stor variation i ålder och dimension, ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  913 4,3 0,3 haNS 120 m³sk/ha T20 G1

Trädslagsfördelning: 70% tall 10% gran 20% löv 

Beskrivning
Talldominerad skog, på bergbunden, svagare mark. Inslag av gran och klenare löv. Solexponerade ytor med 
berg i dager.

Mål
Skall bevara och utveckla karkaktären av senvuxen tallskog med inslag av klent löv.

Åtgärd
Naturvårdshuggning, alternativt ingen åtgärd.
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Avd:  916 0,4  haNS 50 m³sk/ha T24 R2

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Igenväxande grustag av yngre tall, överståndare av löv samt granunderväxt. Flerskiktat.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av talldominerad ungskog, med inslag av gamla grova lövträd, för att på 
sikt öka andelen död- och döende ved i området. 

Åtgärd
Naturvårdshuggning, i syfte att friställa gamla grova lövträd, samt den yngre tallen.

Avd:  917 0,6 0,1 haNS 260 m³sk/ha G30 G2

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande 
påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran, har växt mycket långsamt (senvuxenhet). På de 
riktigt senvuxna träden finns ovanliga moss- och lavarter, bl a  (arter). Fältskiktet har stort inslag av starr- och 
fräkenarter och där kan även finnas vissa svårupptäckta orkidéer. Inslaget av döende och döda träd är 
påtagligt, speciellt i äldre bestånd som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr områdets fortsatta 
utveckling.

Mål
Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag 
av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter 
(exempel) som är beroende av stabila grandominerade miljöer.

Produktionsmål
Produktion av grantimmer.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  918 1,0 0,1 haPF, 20 % 210 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran 

Beskrivning
Barrdominerad skog 

Mål
Skall utveckla karaktären av delvis brukad skog, och på sikt öka trädkontinuiteten och inslaget av löv.

Produktionsmål
Produktion av tall- och grantimmer.

Åtgärd
Gallring. Alternativ föryngringsavverking.
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Avd:  919 1,1  haPF, 20 % 210 m³sk/ha T24 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran 

Beskrivning
Talldominerad blandskog i tätortsnära miljö. Enstaka luckor med ungt löv.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av tätortsnära skog med stort inslag av gamla grova träd.

Produktionsmål
Produktion av tall- och grantimmer.

Åtgärd
Gallring, alternativt föryngringsavverkning.

Avd:  920 5,0  haNO 130 m³sk/ha T20 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% ek 10% björk 

Beskrivning
Brant område med inslag av mindre lodytor och rasbranter som sluttar mot Råtjärnen i nordväst. Inslag av 
sumpigare, lövdominerade, stråk. Strövstigar. 

Mål
Skall bevara och uveckla karaktären av tall/ek-dominerad blandskog, med stor variation i ålder, skikting och 
dimension.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  921 8,1  haPF, 20 % 245 m³sk/ha T22 G2

Trädslagsfördelning: 60% tall 10% gran 30% ek 

Beskrivning
Talldominerad blandskog med variation i ålder och dimension. Bildar kantszon mot Finnsjön i öst.
Strövområde.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av delvis brukad skog, med inslag av gamla grova tallar. 

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövtimmer.

Åtgärd
Gallring.
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Avd:  928 3,0  haNO 130 m³sk/ha T18 G1

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv 

Beskrivning
Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt 
gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och 
hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av 
lövträd och en rikare örtvegetation.

Mål
Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och 
ökande andel död ved 

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  929 1,1 0,1 haNS 250 m³sk/ha G32 G2

Trädslagsfördelning: 100% gran 

Beskrivning
Skog som fram till för XX år sedan betades. En rik kärlväxtflora med flera arter som är kvarlevor från tiden då 
området hävdades (exempel på arter). Även en del växter som föredrar halvskuggiga lägen (lundväxter) kan 
hittas här. Det finns ett påtagligt inslag av enar och äldre grova träd (solitärer) av löv och/eller barr (arter). 
Luckigheten ger öppna varma miljöer som är fuktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Igenväxningen gör att 
artrikedomen är särdeles stor - arter som kräver öppna miljöer "dröjer sig kvar" och arter som vill ha 
halvskugga är på väg in.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av 

Åtgärd
Naturvårshuggning.
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Avd:  930 2,0 0,1 haNS 150 m³sk/ha B22 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
En lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a björk, al och 
asp. Enstaka överståndare av ek. Träden har en viss spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik,  
frisk-fuktig och har en hög status. Bildar kantzon mot Hårssjön i väst. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjärlöv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga 
överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.

Avd:  932 3,1 0,1 haNS 175 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 40% löv 60% ek 

Beskrivning
Ädellövdominerad skog av hagmarkskaraktär. Stort inslag av grov asp. Stående och liggande, död- och 
döende ved i olika nedbrytningsfaser. Variation i ålder, skikting och dimension. Bildar kantzon mot Hårssjön i 
väst.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ädellövdominerad hagmarksskog med stor variation i ålder, skikting 
och dimension. På sikt öka andelen död- och döende ved. 

Åtgärd
Naturvårdshuggning i syfte att gynna de gamla grova lövträdens dimensionsutveckling.

Avd:  935 0,4  haNS 110 m³sk/ha E22 G2

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Åkerholmar med grov spärrgrening ek. Underväxt av hagmarksbuskar, såsom slån, hassel, apel och hagtorn. 
Inslag av solexponerad hällmark.

Mål
Bevara karaktären av lövskogslund och på sikt öka antalet död- och döende ved.

Åtgärd
Naturvårdande huggning i syfte att frihugga spärrgreniga solitärer.
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Avd:  938 1,3 0,3 haNS 50 m³sk/ha B24 G1

Trädslagsfördelning: 40% gran 60% löv 

Beskrivning
Bete. Föredetta plantskola. Norra delen av området domineras av gran, och kantzonen mot Hårssjön och 
inägomarken domineras av löv. Stort inslag av död och döende ved. Enstaka ÖF av ädellöv.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation.

Åtgärd
Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjärlöv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga 
överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.
Upprätthåll betet.

Avd:  939 0,3  haNO 90 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Ekskog av krattskogskaraktär. Inslag av öppna ytor och blockiga områden

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  941 0,3  haNO 180 m³sk/ha E24 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Ekdominerad skog av hagmarkskaraktär. Underväxt av framförallt hassel. Död ved i olika nedbrytningsfaser.

Mål
Skall bevara och utveckla karaktären av ekdominerad skog av hagmarkskaraktär. På sikt öka andelen död 
och döende ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  943 0,5 0,1 haPF, 20 % 170 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% löv 

Beskrivning
Lövdominerad avdelning med bitvis stort inslag av tall. Avdelningen gränsar till vatten och badplats. 
Trädskiktet har stor variation i dimension och ålder med bitvis stort inslag av underväxt.

Miljömål
Skapa öppen och ljus avdelning med stor trädslagsvariation i gränslandet mellan vatten och öppen mark.  

Produktionsmål
Produktion av löv- och barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  944 1,1  haNS 150 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 60% löv 40% ek 

Beskrivning
Lövdominerad skog på delvis frisk/delvis fuktig mark. Stort inslag av död och döende ved. Lågor.

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.  Markens fuktighet bör 
bibehållas.

Åtgärd
Naturvårdande huggning av de friskare partierna, i syfte att gynna de gamla grova lövträdens 
dimensionsutveckling.

Avd:  945 0,9  haNO 80 m³sk/ha T16 S3

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% löv 

Beskrivning
Tall/ekblandskog på grund, bergbunden mark. Skogen har viss karaktär av krattskog. 

Mål
Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. 

Åtgärd
Ingen åtgärd.
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Avd:  946 5,4  haNO 170 m³sk/ha E20 G1

Trädslagsfördelning: 100% ek 

Beskrivning
Del av nyckelbiotop.
Ekdominerat på svag mark med inslag av hällmarksområden och branter. Delvis blockigt. Stort inslag av 
mossbeklädda stammar samt död- och döende ved. Grov asp.

Mål
Skall bevara karaktären av delvis senvuxen- och krattlik ekskog med stor andel död ved och grov asp.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd:  950 1,0  haPF, 20 % 170 m³sk/ha G28 G1

Trädslagsfördelning: 50% gran 50% löv 

Beskrivning
Tätortsnära avdelning med flera stigar vilka genomkorsar området. Trädskiktet är luckigt med varierande 
gallringsbehov. Gynna löv vid gallring. 

Miljömål
Skapa ljus och lövdominerad avdelning med lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av barr- och lövvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  955 0,6  haNS 180 m³sk/ha T24 G2

Trädslagsfördelning: 50% tall 50% ek 

Beskrivning
Avdeling med tätortsnära läge och kantzon mot öppet vatten. Avdelningen utgör rekreationsområde och 
genomkorsas av flera stigar. Avdelningens trädskikt domineras av tall och ek. Flera tallar är grova och har 
vida kronor. Många ekar har potential att utvecklas till livskraftiga individer med grov dimension och vida 
kronor. 

Mål
Skapa gles avdelning med grova träd och lång trädkontinuitet.

Åtgärd
Naturvårdshuggning.
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Avd:  957 0,7 0,1 haPF, 20 % 210 m³sk/ha T26 G1

Trädslagsfördelning: 100% tall 

Beskrivning
Talldominerad avdelning i tätortsnära läge. Grillplats finns inom avdelningen. 

Miljömål
Välgallrad avdelning i tätortsnära läge med tydliga huvudstammar.

Produktionsmål
Produktion av barrvirke.

Åtgärd
Gallring.

Avd:  958 2,0  haPF, 20 % 180 m³sk/ha B24 G2

Trädslagsfördelning: 100% löv 

Beskrivning
Lövdominerad, luckig avdelning i flera delbestånd. Trädskiktet är rikt och varierat med stor variation bland 
dimension och ålder. Marken är varierad med inslag av fuktiga partier. Delar av avdelningen har tidigare 
hävdats genom bete. Avdelningen är viktig för fågellivet och ett estetiskt vackert inslag i en varierad 
kulturmiljö. 

Miljömål
Bevara lövdominans och artvariation. Lång trädkontinuitet.

Produktionsmål
Produktion av lövvirke. 

Åtgärd
Gallring.
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Generella kommentarer

Avd 3 Gränsar till Vildmarksleden.

Avd 5  Gränsar till Vildmarksleden.

Avd 6 Kantzon mot sjö.

Avd 7 Kantzon mot sjö. Gränsar till Vildmarksleden.

Avd 11 Försumpade delar ogallrade.

Avd 14 Del av Naturvårdsklass 1 i kantzon mot myr.

Avd 18 Kantzon mot sjö. Varierande gallringstidpunkt.

Avd 20 Delvis ojämnt. Delvis oröjt.

Avd 21 Vindfällen.

Avd 25 Del av Naturvårdsklass 2 i syd.

Avd 29 Enstaka försumpade partier. Varierande terräng. Visst lövinslag.
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Generella kommentarer

Avd 30 Inslag av fastmark.

Avd 38 Hänsyn mot sjö vid avverkning.

Avd 40 inform skyltvid stenblock

Avd 44 Lucka med lövuppslag, enstaka tallar.

Avd 46 område med gran

Avd 56 SV. del yngre samt behov av underväxtröjning. 

Avd 59 Inslag av fastmarkspartier.

Avd 60 Varierande gallringsbehov. SÖ. del vid gräns äldre och grövre.

Avd 62 Igenväxande inäga.F d inäga

Avd 63 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad
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Generella kommentarer

Avd 65 Parkering. Ej numrerad på kartan.

Avd 67 Badplats
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Beskrivning: Igenväxande betesemark och kantzon mellan bete och skog. Flera mycket 
grova och spärrgreniga ekar och lindar. Inslag av asp, björk och sälg. Underväxt av hassel. 
Mål: Betad hagmark.

Restriktionsklass: NS
Biotopbeskrivning: Hagmark

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 68 Öar i Västra Nedsjön.

Avd 69 Parkering, väg, strand.
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad
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Generella kommentarer

Avd 73 Uplagsplats.
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 74 Område 56:I VNHK. Upplagsplats.
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 79 Kulturlämning: Anläggning för äldre vattenverksamhet. 
Hänsyn mot vatten vid avverkning.

Avd 81 Varierande gallringsbehov. Hänsyn mot vatten.

Avd 87 Delvis oröjt. Varierande topografi.

Avd 91 V. del fastmarksbacke.

Avd 92 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 94 Avdelningen är till största del belägen inom Gallhålans naturreservat. Se reservatets 
skötselplan.

Avd 95 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.
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Avd 96 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 97 Naturreservat.Naturreservat
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Avd 98 
Beskrivning: Hedekskog med inslag av tall, asp, björk och gran. Kuperat med flera mindre 
hällmarksområden. Delvis naturreservat. Mål: Hedekskog Skötsel: Inga skötselåtgärder.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Ädellövskog

Se skötselplan för Gallhålans naturreservat. Område 18:B VNHK/Naturreservat

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Lövnaturskog

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Igenvuxen kvarndamm. Överståndare av al och björk. Röj fram dammvallen. Område 22:B 
VNHK Tätortsnära. Al, björk, asp och ask.

Restriktionsklass: NS
Biotopbeskrivning: Lövnaturskog

Beskrivning: Bäckravinområde med rester av kvarn och kvarndamm. Dominerat av björk och 
al med inslag av lind, ek och ask. Ek och lind delvis grov och spärrgrenig. Delvis kraftig 
underväxt av hassel. Nyckelbiotop ingår.

Anteckning: 710751
Restriktionsklass: NS
Biotopbeskrivning: Bäckdal

Objekt med naturvärden. Små rasbranter med inslag av skogslind i omgivande ekskog. I 
söder, utanför kommunens skogsinnehav finns en registrerad nyckelbiotop nr.07B0h121. 
Den består av en rasbrant med lågor av olika lövträd och inslag av lind. Rikligt med mossor.

Anteckning: 07B0h05
Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Rasbrant

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad
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Avd 99 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 101 SV. del backe med gran och ek. Gallring utförs vid tjänlig väderlek.

Avd 103 Lekplats och parkering.

Avd 105 Gynna ek vid gallring.

Avd 109 Gallring avser fastmarkspartier.

Avd 116 Norra delen ogallrade partier. 
SÖ. delen ojämn och delvis försumpad.

Avd 119 Västra delen något luckig och ojämn.

Avd 121 Lekplats.
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 125 Varierad topografi, olikåldrigt, delvis försumpat.
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Avd 126 Lekplats.
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 130 Västra delen: Litet, äldre område, generell hänsyn. 

Avd 132 Igenväxande inäga.F d inäga
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 136 Delvis inom Naturvårdsklass 3.

Avd 139 Gynna löv vid gallring.

Avd 141 SV. delen delvis försumpad. Hänsyn vid avverkning.

Avd 142 Inslag av torvmark mot fastighetsgräns.

Avd 145 v del försump
sv del förs. hänshyn och klenare gammal brunn

Avd 146 gall fruset

Avd 147 trädgrupp

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

Page 288 of 428



Generella kommentarer

Avd 148 Gallring vid tjänlig väderlek.

Avd 150 Östra delen yngre.

Avd 156 Enstaka ÖF tall.

Avd 162 Idrottsplats.

Avd 167 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 169 Idrottsplats.

Avd 171 
Se skötselplan för Gallhålans naturreservat. Område 18:B VNHK. Naturreservat. Björk och 
al.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Lövnaturskog

Avd 172 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 173 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 174 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.
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Avd 175 Naturreservat.Naturreservat

Avd 176 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 177 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan. 

Avd 178 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 182 Upplagsplats.

Avd 183 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 184 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 185 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 186 Naturreservat

Avd 187 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 188 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 190 Nyckelbiotop enligt inventering av Skogsstyrelsen. Lämningar av äldre tiders 
vattenverksamhet.
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Avd 191 
Beskrivning: Bäckravinområde med rester av kvarn och kvarndamm. Dominerat av björk och 
al med inslag av lind, ek och ask. Ek och lind delvis grov och spärrgrenig. Delvis kraftig 
underväxt av hassel. Nyckelbiotop ingår.

Anteckning: 710751
Restriktionsklass: NS
Biotopbeskrivning: Bäckdal

Avd 195 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 198 
Friluftshänsyn. Idrottsverksamhet kring motionsspår. Innan åtgärd kontakta OK Landehof.
|Talldominerad sumpskog, delvis på torvmark. Gränsar till mindre tjärn. Kraftig 
granunderväxt. En del död, klen lövved. Skötsel: Inga skötseåtgärder.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Tallsumpskog

Beskrivning: Hedekskog med inslag av tall, asp, björk och gran. Kuperat med flera mindre 
hällmarksområden. Delvis naturreservat. Mål: Hedekskog Skötsel: Inga skötselåtgärder.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Ädellövskog

Beskrivning: Bäckravinområde med rester av kvarn och kvarndamm. Dominerat av björk och 
al med inslag av lind, ek och ask. Ek och lind delvis grov och spärrgrenig. Delvis kraftig 
underväxt av hassel. Nyckelbiotop ingår.

Anteckning: 710751
Restriktionsklass: NS
Biotopbeskrivning: Bäckdal

Avd 199 Landehofsstugan.
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Avd 203 Skapa variation i beståndet genom att vid gallring ta upp mindre luckor medan andra delar 
av beståndet överhålls. Delar av beståndet underväxtröjs, främst området i anslutning till 
sjön och längs elljusspår.Fritidsområde

Avd 206 Varierande terräng. Ö/NÖ delen delvis klenare, röjningsbehov föreligger dock. Efter området 
röjts, avvakta utveckling inför gallring.

Avd 207 Varierad terräng. Berg i dagen. Delvis glest med underväxt.

Avd 209 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 210 
Restriktionsklass: PG
Påverkan: Lövdominerad

Avd 213 ÖF, trädgrupper och hyggesrester förekommer inom avdelningen.

Avd 214 Sydvästra delen delvis bergbunden. 

Avd 215 Ojämn avdelning med bitvis kraftig lutning och varierat trädskikt.

Avd 216 Motorgård
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Avd 217 
Beskrivning: Igenväxande betesemark och kantzon mellan bete och skog. Flera mycket 
grova och spärrgreniga ekar och lindar. Inslag av asp, björk och sälg. Underväxt av hassel. 
Mål: Betad hagmark.

Restriktionsklass: NS
Biotopbeskrivning: Hagmark

Avd 218 Delvis trädbevuxen.

Avd 222 SV. del äldre gran.

Avd 224 Inslag av gran på växtliga partier.

Avd 226 Delvis hästhage. Kulturlämning i form av bebyggelse.

Avd 227 Igenväxande inäga.F d inäga

Avd 229 Idrottplats

Avd 232 Igenväxande inäga.F d inäga
Restriktionsklass: PG
Påverkan: Lövdominerad
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Avd 235 Parkering.
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 236 Skolområde.

Avd 237 Lekplats.

Avd 239 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 240 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 242 Gynna löv.

Avd 246 Telemast.

Avd 247 Alternativt annan mark.

Avd 248 Gallhålans naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 252 Idrottsplats.
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Avd 254 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PG
Påverkan: Lövdominerad

Beskrivning: Strandskog dominerad av al längs meandrerande å. Även inslag av björk och 
asp. Mål: Sumpskog med stor andel död ved. Skötsel: Inga skötselåtgärder.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Strandskog

Avd 255 Varierat trädskikt.

Avd 256 
Beskrivning: Strandskog dominerad av al längs meandrerande å. Även inslag av björk och 
asp. Mål: Sumpskog med stor andel död ved. Skötsel: Inga skötselåtgärder.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Strandskog

Avd 257 Upplagsplats.

Avd 263 Avdelningen berörs delvis av naturvårdsklass 2.

Avd 264 
Beskrivning: Igenvuxen inäga i anslutning till å. Dominerad av al med inslag av asp, björk 
och sälg. Olikåldrigt med mindre del ung röjningsskog. Mål: Strandskog. Skötsel: Inga 
skötselåtgärder.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Sekundär lövnaturskog
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Avd 273 Parkering.
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Beskrivning: Litet område inklämmt mellan berg och väg. Blockig östvänd rasbrant 
dominerad av ädellöv. Man finner ek, lind, lönn och alm samt björk, asp och sälg. Underväxt 
av hassel. Mål: Ädellövbland

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Ädellövskog

Avd 275 Delar av avdelningen utgörs av nyckelbiotop.

Avd 276 Flera grova ekar och grova lövträd.

Avd 277 Delvis avverkat och föryngrat med bok.
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Avd 279 Vägrenar
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Beskrivning: Hedekskog med inslag av tall, asp, björk och gran. Kuperat med flera mindre 
hällmarksområden. Delvis naturreservat. Mål: Hedekskog Skötsel: Inga skötselåtgärder.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Ädellövskog

Objekt med naturvärden. Små rasbranter med inslag av skogslind i omgivande ekskog. I 
söder, utanför kommunens skogsinnehav finns en registrerad nyckelbiotop nr.07B0h121. 
Den består av en rasbrant med lågor av olika lövträd och inslag av lind. Rikligt med mossor.

Anteckning: 07B0h05
Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Rasbrant

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Beskrivning: Stranskog i anslutning till å nedskuren i sediment. Flera rester av korvsjöar. 
Delvis mycket blött. Olikåldrigt. Dominerat av al med inslag av björk, asp och ek. Delvis 
rikligt med klen

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Strandskog

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 288 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad
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Avd 289 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 303 Skyddsvärt träd i nordöst.

Avd 304 Självföryngring, alt. annan mark.

Avd 306 Beskrivning
Aldominerad, delvis försumpad avdelning med bitvis inslag av död ved. Avdelningen utgör 
viktig biotop för fågellivet. Grova lövträd förekommer.

Mål
Lång kontinuitet av triviala lövträd och på sikt ökad andel död ved.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Avd 307 Badplats
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Beskrivning: Stranskog i anslutning till å nedskuren i sediment. Flera rester av korvsjöar. 
Delvis mycket blött. Olikåldrigt. Dominerat av al med inslag av björk, asp och ek. Delvis 
rikligt med klen

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Strandskog

Avd 310 Avdelningen utgör smala remsor kring RV. 40.

Avd 311 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad
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Avd 320 Igenväxande inäga.F d inäga

Avd 322 Hyggesrester och trädgrupper lämnade vid avverkning. Bitvis svag föryngring.

Avd 324 
Restriktionsklass: PG
Påverkan: Lövdominerad

Avd 325 Inslag av ek. Gynna grova ekar och tallar. Tätortsnära.

Avd 326 Inslag av enstaka barrträd.

Avd 329 Västra avdelningen 0,1 ha gran på inägomarken.

Avd 334 
Beskrivning: Strandskog i anslutning till å. Flera korvsjöar. Rikligt med död ved. Dominerad 
av al med inslag av björk, lönn och ask. Mycket kraftig underväxt av hägg. Mål: Strandskog. 
Skötsel: Inga

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Strandskog

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad
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Avd 335 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Beskrivning: Bäckdal dominerad av grov al och asp med inslag av björk, ek gran och tall. 
Underväxt av hägg och hassel. Flera boträd och grov död lövved. Mål: Lövnaturskog. 
Skötsel: Inga skötselåtgärder.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Bäckdal

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 336 Delvis avverkat pga. järnvägsspår.

Avd 337 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 338 Eventuell framtida naturvårdshuggning utföres vid tjäle eller torr väderlek.

Avd 343 Väg och kraftledning.

Avd 358 Naturreservat
Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.

Avd 359 Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.
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Avd 362 Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.Naturreservat

Avd 363 Naturreservat.
Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.

Avd 364 Naturreservat.
Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.

Avd 365 Naturreservat.
Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.

Avd 374 Inslag av asp och ek.

Avd 375 Inslag av äldre tall.

Avd 387 Brygga.

Avd 390 Övrig mark. Igenväxande inäga.F d inäga

Avd 395 Zon mot vägområde.
Restriktionsklass: PG
Påverkan: Lövdominerad

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

Page 301 of 428



Generella kommentarer

Avd 397 
Restriktionsklass: PG
Påverkan: Lövdominerad

Avd 398 Berörs något av Naturvärdesklass 2- område i östra kanten. Lämna hänsyn.

Avd 400 
Beskrivning: Igenvuxen betes- och tomtmark. Flera grova ädellövträd, ek, lind och lönn. Mål: 
Grova ädellövsolitärer med inslag av yngre ädellöv och triviallöv. Skötsel: Friställ grovt 
ädellöv.

Restriktionsklass: NS
Biotopbeskrivning: Hagmark

Avd 403 Olikåldrigt. Ojämnt.Olikåldrigt
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 404 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 405 Dålig föryngring.

Avd 411 Generell hänsyn iform av äldre, gruppställda tallar.

Avd 420 Naturreservat.
Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.
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Avd 421 Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.Naturreservat

Avd 422 Naturreservat.
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 424 Naturreservat
Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.

Avd 425 Naturreservat. Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.

Avd 426 Naturreservat
Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.

Avd 430 Naturreservat
Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.

Avd 431 Naturreservat
Se skötselplan för Delsjöns naturreservat.

Avd 437 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 440 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 441 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.
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Avd 442 Naturreservat.
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 443 Vindfällen av äldre gran på högbacke i väst.

Avd 444 Naturreservat.
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 445 Naturreservat.
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 450 Yngre lucka i öst.

Avd 454 Något ek.

Avd 458 Gallring/luckhuggning av de växtligare partierna, framförallt i norr och öst.

Avd 464 Framtida lövdominans.

Avd 468 Fd. ledningsgata.

Avd 469 Gynna löv i fuktiga partier.

Avd 470 Bitvis inslag av löv. Delvis avverkat.
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Avd 471 Litet område med yngre löv. Tätortsnära, bör ändå avverkas. 

Avd 475 Plantera gran under tallskärm.|

Avd 479 Norra delen vindfällen. Norra delen delvis äldre och grövre. 

Avd 491 Gynna löv.

Avd 496 Alt. Annan mark.

Avd 497 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 498 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 500 Naturreservat.
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.
Små tjärnar/dammar i norr.

Avd 501 Naturreservat.
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 502 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 509 Ställverk.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199
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Generella kommentarer

Avd 514 /Igenväxande inäga.F d inäga
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Beskrivning: Igenvuxen betes- och tomtmark. Flera grova ädellövträd, ek, lind och lönn. Mål: 
Grova ädellövsolitärer med inslag av yngre ädellöv och triviallöv. Skötsel: Friställ grovt 
ädellöv.

Restriktionsklass: NS
Biotopbeskrivning: Hagmark

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Beskrivning: Bergbunden talldominerad mark med inslag av asp, björk och ek. Aspen till stor 
del krattvuxen och döende. Enstaka grov och spärrgrenig ek. Mål: Naturblandskog.

Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Lövbarr, minst 3/10 lövträd

Avd 518 Wendelsbergsparken. Strövområde och utsiktsplatser.

Avd 519 Strövområde.

Avd 521 Wendelsbergsparken.
ÖF av äldre gran.

Avd 522 Wendelsbergsparken.

Avd 523 Lekplats.

Avd 526 Sydvästra delen ingår i Naturvårdsklass 2.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Generella kommentarer

Avd 529 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 530 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 532 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan. 

Avd 533 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan. 
Ruin.

Avd 534 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 535 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 536 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 538 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan. 

Avd 541 Vattentorn

Avd 549 Wendelsbergsparken. Strövområde.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Generella kommentarer

Avd 557 Rasbrant västra delen, utgör generell hänsyn. 
Inslag av äldre delar inom avdelningen.

Avd 559 Upplagsplats.

Avd 560 Rastplats Grandalen.

Avd 561 Grövre löv mot rastplatsen.

Avd 562 Inslag av äldre, oröjda delar, bland annat östra delen mot väg. Låt växa in i beståndet. 

Avd 564 Berörs av Naturvårdsklass 3- område i södra delen.

Avd 572 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 575 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 577 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 578 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan. 
Stengryt.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Avd 579 Naturreservat.
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 580 Badplats.

Avd 581 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 583 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 585 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 586 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 587 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 588 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 591 Idrottsplats

Avd 594 Lekplats.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Generella kommentarer

Avd 596 Något ojämn avdelning med varierande bonitet. Litet äldre område med grov tall vid 
rastplats.

Avd 597 Lämna skärm tall/gran|

Avd 598 Badplats.

Avd 609 Park

Avd 611 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.
Naturvårdsklass 1 i väst.

Avd 612 Förslag till naturreservat- Rådasjöns naturreservat.

Avd 615 Naturreservat
Se skötselplan för Rådasjöns naturreservat.

Avd 616 Förslag till naturreservat- Rådasjöns naturreservat.

Avd 617 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 619 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
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Generella kommentarer

Avd 621 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 622 Lekplats

Avd 623 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 627 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 628 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 641 Betesmark. Inslag av enstaka löv.

Avd 644 stor diam spridning löv

Avd 649 Idrottsplats

Avd 654 Alternativt, Övrig landareal.

Avd 655 Upplagsplats

Avd 663 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Generella kommentarer

Avd 665 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.
Kulturminne, stenlagd trappa.

Avd 667 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 669 Rådasjöns naturreservat, se reservatets skötselplan.

Avd 684 Lekplats

Avd 686 Idrottsplats

Avd 690 Idrottsplats

Avd 699 Idrottsplats

Avd 703 Idrottsplats

Avd 706 Idrottsplats

Avd 717 Idrottsplats

Avd 719 Lekplats

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Generella kommentarer

Avd 721 /IGENVÄX INÄGAF d inäga
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 722 Lekplats

Avd 726 Generell hänsyn med tall och löv på i ett försumpat stråk, centralt i avdelningen.

Avd 744 Surdrog.

Avd 747 Västra delen av avdelningen är av Naturvårdsklass 3.

Avd 754 Idrottsplats.

Avd 757 Lekplats.

Avd 783 Idrottsplats

Avd 786 Finnsjöns friluftsområde

Avd 788 Vattenverk Finnsjöns friluftsområde

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15

Län: Västra Götalands län   Kommun: Härryda   Församling: Härryda
Härryda kommun 2014 Id: 140101199

Page 313 of 428



Generella kommentarer

Avd 801 Vid gallring bör lövet i väst gynnas. 

Avd 805 Igenväxande tipp.

Avd 807 /TOMT

Avd 808 Igenväxande inäga.F d inäga
Beskrivning: Brant ner mot å nedskuren i fint sediment. Delvis igenväxande inäga. 
Dominerat av al och asp med inslag av björk, ek, ask och lönn. Delvis rikligt med död ved. 
Mål: Strandskog. Tätortsnära.

Anteckning: 629051
Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Bäckdal

Restriktionsklass: PG
Påverkan: Lövdominerad

Avd 809 Ingår delvis i riksintresse för naturvård.

Avd 811 Lekplats/ÖVRIG MARK

Avd 816 Litet område av Naturvårdsklass 3 i syd.

Avd 829 Svag gallring i syfte att gynna enskila huvudstammarnas utveckling.
Alternativt avverkning med skärm, för framtida lövdominans.

Avd 831 Framtida lövdominans. Alt, annan mark.
Alternativt markberedning och plantering av löv.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Avd 832 Finnsjöns friluftsområde

Avd 836 Finnsjöns friluftsområde

Avd 839 Finnsjöns friluftsområde

Avd 857 Upplagsplats

Avd 862 Självföryngras. Finnsjöns friluftsområde. Lämnas orört enligt ök. med SNF 1997. Finnsjöns 
friluftsområde.

Avd 875 Finnsjöns friluftsområde

Avd 878 Ingår delvis i riksintresse för naturvård.

Avd 879 Idrottsplats. Riksintresse för naturvård.

Avd 880 Igenväxande inäga. Ingår delvis i riksintresse för naturvård.F d inäga

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Avd 881 Igenväxande inäga. Ingår delvis i riksintresse för naturvård.F d inäga
Beskrivning: Brant ner mot å nedskuren i fint sediment. Delvis igenväxande inäga. 
Dominerat av al och asp med inslag av björk, ek, ask och lönn. Delvis rikligt med död ved. 
Mål: Strandskog. Tätortsnära.

Anteckning: 629051
Restriktionsklass: NO
Biotopbeskrivning: Bäckdal

Avd 883  Riksintresse för naturvård.

Avd 884  Riksintresse för naturvård.

Avd 885  Riksintresse för naturvård.

Avd 886 Riksintresse för naturvård. Anslutning till bygdegård.

Avd 891 Finnsjöns friluftsområde

Avd 896 Finnsjöns friluftsområde.

Avd 903 Södra delen ingår i Naturvårdsklass 2.

Avd 904 Norra området ingår i Naturvårdsklass 2.

Avd 913 Observatiorium.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Avd 918 Finnsjöns friluftsområde.
Liten del av området i väst ingår i Naturvårdsklass 2.

Avd 922 Strövområde.

Avd 923 Ingår delvis i riksintresse för naturvård.

Avd 928 Området i syd ingår i Natuvårdsklass 2.

Avd 929 Riksintresse för naturvård.

Avd 930 Riksintresse för naturvård.

Avd 932 Riksintresse för naturvård.

Avd 935 Riksintresse för naturvård.

Avd 938 Ingår delvis i riksintresse för naturvård.

Avd 942 Upplagsplats

Avd 944 Ingår delvis i riksintresse för naturvård.

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Avd 945 Ingår delvis i riksintresse för naturvård.

Avd 946 Del av nyckelbiotop. 

Avd 948 Badplats

Avd 950 Varierande gallringsbehov.

Avd 954 
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

Avd 956 Lekplats
Restriktionsklass: PF
Påverkan: Lövdominerad

pcSKOG Utskriven: 2014-12-15
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Antagande av riktlinjer för arrenden

9

2019KS259
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 287      Dnr 2019KS259

Riktlinjer för arrenden 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för arrenden. Enligt 8 kap. 1 § jordabalken kan mark upplåtas till nyttjande 
mot vederlag, dvs. ersättning. Det finns fyra olika typer av arrenden; anläggningsarrende, 
bostadsarrende, jordbruksarrende samt lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är ett arrende som 
inte är att hänföra till de andra arrendetyperna. Lägenhetsarrende föreligger när jord upplåts 
på arrende för annat ändamål än jordbruk och det inte är fråga om bostadsadressen eller 
anläggningsarrende. Ett lägenhetsarrende avser exempelvis sjöbod, mast, upplagsplats, 
fotbollsplan eller parkeringsplats. De olika arrendetyperna regleras i 7-11 kap. jordabalken.

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog. För att 
uppnå ett effektivt markutnyttjande kan mark som inte utnyttjas i dagsläget arrenderas ut, 
både på kortare och längre sikt, exempelvis för bete, fritidsändamål och kommersiell 
verksamhet. I januari 2019 fanns 98 pågående arrenden i Härryda kommun. Av dessa var 37 
stycken lägenhetsarrenden, 33 anläggningsarrenden, 23 jordbruksarrenden (varav 19 för bete) 
samt 5 bostadsarrenden. Arrendeavtal där Härryda kommun agerar arrendator upprättas och 
förvaltas genom kommunens verksamheter kultur och fritid. Arrenden för bete och 
fritidsändamål var i början av året de vanligaste upplåtelserna.

Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för arrenden. Riktlinjerna omfattar bland 
annat de viktigaste utgångspunkterna kring upprättandet av ett arrendeavtal samt principer för 
att beräkna arrendeavgiften. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens 
utgångspunkter och mål kring att arrendera ut mark, samt att ge vägledning åt kommunens 
tjänstemän vid förfrågan, upprättande och förvaltande av ett arrende. Kommunen har sedan 
tidigare inga antagna riktlinjer för arrenden, dessa riktlinjer fastställer förvaltningens 
arbetsrutiner.

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

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att:
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för arrenden i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för arrenden slutfört med hänvisning till 
skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 17 april 2019.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

motiveringen ”Detta ärende har inte varit uppe under vår KS-info därför anser vi att vi 
behöver återremittera ärendet för att få mer information innan beslut kan tas.”

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Patrik Lindes återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 8 voteringslista.

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för arrenden i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för arrenden slutfört med hänvisning till 
skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 17 april 2019.

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

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

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Voteringslista: § 287
Ärende: Riktlinjer för arrenden,  2019KS259

Bilaga 8. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-04-17 2019KS259  261

Riktlinjer för arrenden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för arrenden. Enligt 8 kap. 1 § jordabalken kan mark 
upplåtas till nyttjande mot vederlag, dvs. ersättning. Det finns fyra olika typer av 
arrenden; anläggningsarrende, bostadsarrende, jordbruksarrende samt lägenhetsarrende. 
Lägenhetsarrende är ett arrende som inte är att hänföra till de andra arrendetyperna. 
Lägenhetsarrende föreligger när jord upplåts på arrende för annat ändamål än jordbruk 
och det inte är fråga om bostadsadressen eller anläggningsarrende. Ett lägenhetsarrende 
avser exempelvis sjöbod, mast, upplagsplats, fotbollsplan eller parkeringsplats. De olika 
arrendetyperna regleras i 7-11 kap. jordabalken.

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog. För 
att uppnå ett effektivt markutnyttjande kan mark som inte utnyttjas i dagsläget arrenderas 
ut, både på kortare och längre sikt, exempelvis för bete, fritidsändamål och kommersiell 
verksamhet. I januari 2019 fanns 98 pågående arrenden i Härryda kommun. Av dessa var 
37 stycken lägenhetsarrenden, 33 anläggningsarrenden, 23 jordbruksarrenden (varav 19 
för bete) samt 5 bostadsarrenden. Arrendeavtal där Härryda kommun agerar arrendator 
upprättas och förvaltas genom kommunens verksamheter kultur och fritid. Arrenden för 
bete och fritidsändamål var i början av året de vanligaste upplåtelserna. 

Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för arrenden. Riktlinjerna omfattar 
bland annat de viktigaste utgångspunkterna kring upprättandet av ett arrendeavtal samt 
principer för att beräkna arrendeavgiften. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 
kommunens utgångspunkter och mål kring att arrendera ut mark, samt att ge vägledning 
åt kommunens tjänstemän vid förfrågan, upprättande och förvaltande av ett arrende. 
Kommunen har sedan tidigare inga antagna riktlinjer för arrenden, dessa riktlinjer 
fastställer förvaltningens arbetsrutiner.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för arrenden i enlighet med föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för arrenden slutfört med hänvisning 
till skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 17 april 2019.
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Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
Riktlinjer för arrenden
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Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, §  

Page 325 of 428
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Inledning 
Dessa riktlinjer anger de övergripande principerna kring att arrendera ut 

kommunal mark. Riktlinjerna omfattar bland annat de viktigaste 

utgångspunkterna kring upprättandet av ett arrendeavtal samt principer för 

att beräkna arrendeavgiften. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 

kommunens utgångspunkter och mål kring att arrendera ut mark, samt att ge 

vägledning åt kommunens tjänstemän vid förfrågan, upprättande och 

förvaltande av ett arrende. 

Bakgrund 
Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar 

utgör skog. För att uppnå ett effektivt markutnyttjande kan mark som inte 

utnyttjas i dagsläget arrenderas ut, både på kortare och längre sikt, 

exempelvis för bete, fritidsändamål och kommersiell verksamhet.  

I januari 2019 fanns 98 pågående arrenden i Härryda kommun. Av dessa var 

37 stycken lägenhetsarrenden, 33 anläggningsarrenden, 23 jordbruks-

arrenden (varav 19 för bete) samt 5 bostadsarrenden. Arrenden för bete och 

fritidsändamål var i början av året de vanligaste upplåtelserna.  

Vad är ett arrende? 

Enligt 8 kap. 1 § jordabalken kan mark upplåtas till nyttjande mot vederlag. 

Det finns fyra olika typer av arrenden; anläggningsarrende, bostadsarrende, 

jordbruksarrende samt lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är ett arrende 

som inte är att hänföra till de andra arrendetyperna. Ett lägenhetsarrende 

avser exempelvis sjöbod, mast, upplagsplats, fotbollsplan eller 

parkeringsplats. De olika arrendetyperna regleras i 7-11 kap. jordabalken. 
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Utgångspunkter för upprättande av arrendeavtal i Härryda 

kommun 

 Målet med att arrendera ut mark är att främja ett effektivt

markanvändande utan negativ påverkan på miljön.

 Mark som arrenderas ut ska inte i för stor utsträckning hindra

allmänhetens tillgång till natur- och rekreationsområden.

 Ett arrende får inte strida mot riksintressen,

naturskyddsbestämmelser eller andra bestämmelser.

 Härryda kommun tillämpar ingen kölista för arrendatorer som är

intresserade av att arrendera i kommunen. Vid förfrågan bör

arrendatorer som är kommunmedlemmar prioriteras men samtidigt

vägas mot syftet med arrendet och vad som bäst gynnar

kommuninvånarna. Vid arrendeförfrågan som rör fritidsändamål ska

samråd ske med sektorn utbildning och kultur, verksamhet kultur

och fritid.

 Det förekommer ibland att jakträtt finns inom ett arrendeområde (för

vidare information om jakträtt, se Riktlinjer för jakträtt). Så länge de

olika upplåtelserna inte strider mot varandras utövande kan de verka

på samma yta. Arrendatorer och jakträttshavare ska i sina respektive

avtal informeras om att de verkar inom samma område.

 Arrenden inom detaljplanelagt område är möjliga endast om området

inte är allmän platsmark, samt att arrendets syfte överensstämmer

med detaljplanens användningsbestämmelser.

 Avtalen ska reglera kommunens och arrendatorns rättigheter och

skyldigheter gentemot varandra.

 Kommunen och arrendatorn ska ha en god kommunikation och så

tidigt som möjligt informera varandra om kommande åtgärder eller

ändrade förhållanden eller annat som kan påverka arrendet och dess

syfte.

 Arrendetiden ska styras av syftet med upplåtelsen, vilken arrendetyp

det är samt områdets framtida exploateringsplaner.

 Alla arrendeavtal ska upprättas skriftligt.

Ansvar och delegation 

 Behörighet att fatta beslut om arrende regleras i kommunstyrelsens

delegationsordning.

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna.
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Principer för att bestämma arrendeavgiften 

 Arrendeavgiften ska vara marknadsmässig utifrån markens värde,

avkastningsförmåga, arrendetyp samt upplåtelsens syfte och

omfattning.

 Vid tecknandet av nya arrendeavtal ska den årliga avgiften aldrig

understiga, en för kommunen administrativ kostnad, om 1 500 kr per

år. Avgiften gäller under 2019 och höjs därefter årsvis med avseende

på KPI.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 288      Dnr 2019KS260

Riktlinjer för jakträtt 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för jakträtt. Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras i jaktlagen 
(1987:259). I 2 § jaktlagen anges att med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant 
syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon 
och att ta eller förstöra fåglars ägg. Kommunen och jakträttshavaren ansvarar tillsammans för 
att främja en lämplig utveckling av viltstammarna med hänsyn till allmänna och enskilda 
intressen. Jakträtt som upplåtits genom avtal mot ersättning lyder under 7 kap. jordabalken om 
nyttjanderätt i allmänhet.

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog. I 
januari 2019 fanns 32 pågående jakträtter i kommunen, varav två utgör viltvårdsavtal. All 
mark för jakträtt är upplåten. Det är väldigt sällan jakträttsavtal sägs upp.
Målet med att upplåta mark för jakträtt är att främja enskildas intresse av jakt samt att främja 
viltets överlevnad och förhindra skador på djur och på människors egendom.

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för jakträtt. Riktlinjerna omfattar bland annat 
de olika typerna av jakträtter samt de viktigaste utgångspunkterna kring upprättandet av ett 
jakträttsavtal. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens utgångspunkter och mål 
kring att upplåta jakträtt, samt att ge vägledning åt kommunens tjänstemän vid förfrågan, 
upprättande och förvaltande av jakträttsavtal. Kommunen har sedan tidigare inga antagna 
riktlinjer för jakträtter, dessa riktlinjer fastställer förvaltningens arbetsrutiner.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 september 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att:
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för jakträtt i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för jakträtt är slutfört med hänvisning till 
skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 16 september 2019.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med 
motiveringen ”Detta ärende har inte varit uppe under vår KS-info därför anser vi att vi 
behöver återremittera ärendet för att få mer information innan beslut kan tas.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Patrik Lindes återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 9 voteringslista.

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för jakträtt i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för jakträtt är slutfört med hänvisning till 
skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 16 september 2019. 

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

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

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Voteringslista: § 288
Ärende: Riktlinjer för jakträtt,  2019KS260

Bilaga 9. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-16 2019KS260  260

Riktlinjer för jakträtt

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för jakträtt. Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras i 
jaktlagen (1987:259). I 2 § jaktlagen anges att med jakt avses att fånga eller döda vilt och 
att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp 
i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg. Kommunen och jakträttshavaren ansvarar 
tillsammans för att främja en lämplig utveckling av viltstammarna med hänsyn till 
allmänna och enskilda intressen. Jakträtt som upplåtits genom avtal mot ersättning lyder 
under 7 kap. jordabalken om nyttjanderätt i allmänhet. 

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog. I 
januari 2019 fanns 32 pågående jakträtter i kommunen, varav två utgör viltvårdsavtal. All 
mark för jakträtt är upplåten. Det är väldigt sällan jakträttsavtal sägs upp. 
Målet med att upplåta mark för jakträtt är att främja enskildas intresse av jakt samt att 
främja viltets överlevnad och förhindra skador på djur och på människors egendom. 

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för jakträtt. Riktlinjerna omfattar bland 
annat de olika typerna av jakträtter samt de viktigaste utgångspunkterna kring 
upprättandet av ett jakträttsavtal. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens 
utgångspunkter och mål kring att upplåta jakträtt, samt att ge vägledning åt kommunens 
tjänstemän vid förfrågan, upprättande och förvaltande av jakträttsavtal. Kommunen har 
sedan tidigare inga antagna riktlinjer för jakträtter, dessa riktlinjer fastställer 
förvaltningens arbetsrutiner.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för jakträtt i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för jakträtt är slutfört med hänvisning 
till skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 16 september 2019. 

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund 

Mark- och bostadschef
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Bilaga:
Riktlinjer för jakträtt
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Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, §  
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Inledning 
Dessa riktlinjer anger de övergripande principerna kring upplåtelse av 

jakträtt på kommunens mark. Riktlinjerna omfattar bland annat de olika 

typerna av jakträtter samt de viktigaste utgångspunkterna kring upprättandet 

av ett jakträttsavtal. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens 

utgångspunkter och mål kring att upplåta jakträtt, samt att ge vägledning åt 

kommunens tjänstemän vid förfrågan, upprättande och förvaltande av 

jakträttsavtal. 

Bakgrund 
Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar 

utgör skog. I januari 2019 fanns 32 pågående jakträtter i kommunen, varav 

två utgör viltvårdsavtal. All mark för jakträtt är upplåten. Det är sällan som 

jakträttsavtalen sägs upp. 

Vad innebär jakträtt? 

Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras i jaktlagen (1987:259). Med 

jakt avses enligt 1 § jaktlagen att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte 

söka efter, spåra eller förfölja vilt. Med vilt avses vilda däggdjur och fåglar. 

Kommunen och jakträttshavaren ansvarar tillsammans för att främja en 

lämplig utveckling av viltstammarna med hänsyn till allmänna och enskilda 

intressen. Jakträtt som upplåtits genom avtal mot ersättning lyder under 7 

kap. jordabalken om nyttjanderätt i allmänhet.  

Normal- och skyddsjakt 

Förutom normaljakt, det vill säga jakt för att tillgodogöra sig viltet, 

förekommer så kallad skyddsjakt. Syftet med skyddsjakt är att förhindra 

skador eller olägenheter på grödor, boskap, skog och annan egendom, samt 

att avliva skadade eller sjuka djur.  

Viltvård 

Varje fastighetsägare är skyldig att bedriva viltvård på sin mark. Syftet med 

viltvård är att hjälpa viltet att överleva. Detta görs genom att bevaka 

viltstammen och utföra nödvändiga åtgärder såsom utfodring och 

anläggning av våtmarker, samt avskjutning i syfte att förbättra viltstammars 

sammansättning.   

1
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Utgångspunkter för upprättande av jakträttsavtal i Härryda 

kommun 

 Målet med att upplåta mark för jakträtt är att främja enskildas

intresse av jakt samt att främja viltets överlevnad och förhindra

skador på djur och på människors egendom.

 Jakt får inte försvåra det rörliga friluftslivet.

 Härryda kommun tillämpar ingen kölista för intresserade jaktlag.

Jakträtt ska i första hand upplåtas till jaktlag från kommunen.

 Det förekommer ibland att ett markområde omfattas av både

jakträtts- och arrendeupplåtelse (för vidare information om arrenden,

se Riktlinjer för arrenden). Så länge de olika upplåtelserna inte

strider mot varandras utövande kan de verka på samma yta.

Jakträttshavare och arrendatorer ska i sina respektive avtal

informeras om att de verkar inom samma område.

 Ett jakträttsavtal ska reglera kommunens och jakträttsinnehavarens

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. I avtalet bör

föreskrifter kring bland annat viltutfodring, sjukdomar, olyckor,

jaktbevakning och jaktgäster finnas.

 Jakträttsinnehavaren svarar ensam för avgifter som författningsenligt

ska avläggas såsom fäll- och jaktkortsavgifter.

 Jakträttsinnehavaren ska följa de bestämmelser och föreskrifter som

meddelas i jaktförfattningarna och av vederbörande myndigheter.

 Samtliga jaktdeltagare ska förbinda sig att teckna s.k.

jägarförsäkring under avtalstiden.

 Kommunen och jakträttsinnehavaren ska ha en god kommunikation

och så tidigt som möjligt informera varandra om kommande åtgärder

eller ändrade förhållanden eller annat som kan påverka jakträttens

utövande.

 Jakträttsavtal bör upprättas med en avtalstid om max ett år i taget.

 Alla jakträttsavtal ska upprättas skriftligt.

Ansvar och delegation 

 Behörighet att fatta beslut om arrende regleras i kommunstyrelsens

delegationsordning.

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna.
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Principer för att bestämma jakträttsavgiften 

 Avgiften för normaljakt är högre än för skyddsjakt. I områden med

mycket aktivt friluftsliv eller där marken utgör betesmark ska

avgiften för jakträtt inom dessa områden reduceras.

 Den 1 januari 2019 var avgiften för normalmark ca 80 kr/ha,

avgiften för skyddsjakt var ca 35 kr/ha och inom områden med

mycket aktivt friluftsliv var avgiften ca 55 kr/ha. Avgiften höjs

årsvis med avseende på KPI. Vid nytecknande av jakträttsavtal ska

avgiften bestämmas med utgångspunkt av för tiden och regionen

rådande marknadspris.

 För viltvård utgår ingen avgift.

 Vid tecknandet av nya jakträttsavtal ska den årliga avgiften aldrig

understiga, en för kommunen administrativ kostnad, om 1500 kr.

Avgiften gäller under 2019 och höjs därefter årsvis med avseende på

KPI.

 På avgiften tillkommer alltid mervärdesskatt om 25 %.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 289      Dnr 2019KS498

Riktlinjer för kommunens fiskerätter 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för kommunens fiskerätter. Rätt till fiske regleras i fiskelagen (1993:787). 
Med fiske avses verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk (inklusive 
blötdjur och kräftor). Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Vad som är allmänt 
och enskilt vatten regleras i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde. 
Vattenområden i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är allmänt vatten. 
Allt annat vatten är enskilt.

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog, vissa av 
kommunens fastigheter omfattas av fiskerätt. Kommunen har tecknat ett avtal med Råda 
Sportfiskeklubb vilka på uppdrag av kommunen ansvarar för fiskevård och försäljning av 
fiskekort. Kommunen har genom deltagande i Mölndalsåns fiskevårdsområde upplåtit fiske 
för allmänheten genom försäljning av fiskekort i Landvettersjön, Mölndalsån, Agntjärn, stora 
och lilla Hålsjön, stora och lilla Brasetjärn m.fl. Därutöver har kommunen tecknat avtal med 
en markägare där kommunen har bytt fiskerättsområde för mer ändamålsenligt fiske för båda 
parterna samt avtal med privatpersoner som övertagit fiskerätt vid markförvärv.

Kommunen har sedan tidigare inga antagna riktlinjer för fiskerätter. Förvaltningen har 
upprättat förslag till riktlinjer för fiske. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens 
utgångspunkter och mål kring att upplåta fiskerätt, samt att ge vägledning åt kommunens 
tjänstemän vid förfrågan och förvaltande av fiskerättsavtal.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 1 september 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att:
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för fiske i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för kommunens fiskerätter är slutfört med 
hänvisning till skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 1 september 2019.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med 
motiveringen ”Detta ärende har inte varit uppe under vår KS-info därför anser vi att vi 
behöver återremittera ärendet för att få mer information innan beslut kan tas.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Patrik Lindes återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 10 voteringslista.

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för fiske i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för kommunens fiskerätter är slutfört med 
hänvisning till skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 1 september 2019.

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

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

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Voteringslista: § 289
Ärende: Riktlinjer för kommunens fiskerätter,  2019KS498

Bilaga 10. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0

Page 3 of 3Page 342 of 428



Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-01 2019KS498  261

Riktlinjer för kommunens fiskerätter

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens fiskerätter. Rätt till fiske regleras i 
fiskelagen (1993:787). Med fiske avses verksamhet som syftar till att fånga eller döda 
fritt levande fisk (inklusive blötdjur och kräftor). Varje svensk medborgare får fiska i 
allmänt vatten. Vad som är allmänt och enskilt vatten regleras i lagen (1950:595) om 
gräns mot allmänt vattenområde. Vattenområden i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och 
Storsjön i Jämtland är allmänt vatten. Allt annat vatten är enskilt. 

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog, 
vissa av kommunens fastigheter omfattas av fiskerätt. Kommunen har tecknat ett avtal 
med Råda Sportfiskeklubb vilka på uppdrag av kommunen ansvarar för fiskevård och 
försäljning av fiskekort. Kommunen har genom deltagande i Mölndalsåns 
fiskevårdsområde upplåtit fiske för allmänheten genom försäljning av fiskekort i 
Landvettersjön, Mölndalsån, Agntjärn, stora och lilla Hålsjön, stora och lilla Brasetjärn 
m.fl. Därutöver har kommunen tecknat avtal med en markägare där kommunen har bytt 
fiskerättsområde för mer ändamålsenligt fiske för båda parterna samt avtal med 
privatpersoner som övertagit fiskerätt vid markförvärv. 

Kommunen har sedan tidigare inga antagna riktlinjer för fiskerätter. Förvaltningen har 
upprättat förslag till riktlinjer för fiske. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 
kommunens utgångspunkter och mål kring att upplåta fiskerätt, samt att ge vägledning åt 
kommunens tjänstemän vid förfrågan och förvaltande av fiskerättsavtal. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för fiske i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för kommunens fiskerätter är slutfört 
med hänvisning till skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 1 september 2019.
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens fiskerätter. Rätt till fiske regleras i 
fiskelagen (1993:787). Med fiske avses verksamhet som syftar till att fånga eller döda 
fritt levande fisk (inklusive blötdjur och kräftor). Varje svensk medborgare får fiska i 
allmänt vatten. Vad som är allmänt och enskilt vatten regleras i lagen (1950:595) om 
gräns mot allmänt vattenområde. Vattenområden i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och 
Storsjön i Jämtland är allmänt vatten. Allt annat vatten är enskilt. 

En fastighetsägare som äger vatten äger automatiskt inte rätten till fiske i vattnet. Rätten 
till fiske avgörs av hur fastigheten vid tiden för avstyckningen från stamfastigheten 
brukades, och ifall rätten till fiske överfördes till den nybildade fastigheten eller inte. 
Fiskerätt kan också vara samfälld, det vill säga att rätten till fiske ägs av flera fastigheter 
gemensamt. Varje fastighet har då andelar i fisket baserade på hur många personer 
fastigheterna en gång i tiden klarade av att försörja. 

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog, 
vissa av kommunens fastigheter omfattas av fiskerätt. De juridiska förutsättningarna för 
kommunens samtliga fastigheters andelar i enskilt vatten är inte fullständigt utredda. En 
sådan utredning kräver mycket omfattande arkivforskning på varje enskild kommunägd 
fastighet. En sådan utredning beställs av Lantmäteriet och bedöms bli mycket kostsam för 
kommunen.

Kommunen har sedan 2014, och troligen även tidigare, ett tecknat avtal med Råda 
Sportfiskeklubb vilka på uppdrag av kommunen ansvarar för fiskevård, försäljning av 
fiskekort samt organiserar och arrangerar kräftfiske i Rådasjön. Kommunen har genom 
deltagande i Mölndalsåns fiskevårdsområde upplåtit fiske för allmänheten genom 
försäljning av fiskekort i Landvettersjön, Mölndalsån, Agntjärn, stora och lilla Hålsjön, 
stora och lilla Brasetjärn m.fl.

I januari 2019 fanns tre avtal som reglerar rätten till fiske inom kommunens fastigheter 
och rätt att fiska. Ett avtal är tecknat med Råda Sportfiskeklubb, ett avtal är tecknat med 
en markägare där kommunen har bytt fiskerättsområde för mer ändamålsenligt fiske för 
båda parterna samt ett avtal med privatpersoner som övertagit vid markförvärv. 

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för fiske. Syftet med riktlinjerna är att 
tydliggöra kommunens utgångspunkter och mål kring att upplåta fiskerätt, samt att ge 
vägledning åt kommunens tjänstemän vid förfrågan och förvaltande av fiskerättsavtal. 
Kommunen har sedan tidigare inga antagna riktlinjer för fiskerätter, dessa riktlinjer 
fastställer förvaltningens arbetsrutiner

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef
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Bilaga:
Riktlinjer för fiskerätt
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Riktlinjer för 
fiskerätt 

Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, § 
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Inledning 
Dessa riktlinjer anger hur kommunen ska hantera frågor kring fiskerätter 

och upplåtelse av fiskerättsavtal. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 

kommunens ambitioner kring fiskefrågor, samt att ge vägledning åt 

kommunens tjänstemän vid förfrågan om upprättande av fiskerättsavtal samt 

försäljning av fiskekort.  

Bakgrund 
Upplåtelse av fiskerättsavtal och försäljning av fiskekort är vanliga frågor 

som kommunen får från allmänheten. Härryda kommun är ägare av ca  

3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog, vissa av kommunens 

fastigheter omfattas av fiskerätt. I januari 2019 fanns tre avtal som reglerar 

rätten till fiske inom kommunens fastigheter och rätt att fiska. Där 

kommunen är markägare och innehar fiskerätt hanteras frågorna av sektorn 

för samhällsbyggnad, verksamheten mark och bostad.  

Allmänt om fiskerätt 
Rätt till fiske regleras i fiskelagen (1993:787). Med fiske avses verksamhet 

som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk (inklusive blötdjur och 

kräftor). Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Vad som är 

allmänt och enskilt vatten regleras i Lag (1950:595) om gräns mot allmänt 

vattenområde. Vattenområden i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och 

Storsjön i Jämtland är allmänt vatten. Allt annat vatten är enskilt.  

En fastighetsägare som äger vatten äger automatiskt inte rätten till fiske i 

vattnet. Rätten till fiske avgörs av hur fastigheten vid tiden för 

avstyckningen från stamfastigheten brukades, och ifall rätten till fiske 

överfördes till den nybildade fastigheten eller inte. Fiskerätt kan också vara 

samfälld, det vill säga att rätten till fiske ägs av flera fastigheter gemensamt. 

Varje fastighet har då andelar i fisket baserade på hur många personer 

fastigheterna en gång i tiden klarade av att försörja. De juridiska 

förutsättningarna för kommunens samtliga fastigheters andelar i enskilt 

vatten är inte fullständigt utredda. En sådan utredning kräver mycket 

omfattande arkivforskning på varje enskild kommunägd fastighet. En sådan 

utredning beställs av Lantmäteriet och bedöms bli mycket kostsam för 

kommunen. 

Fiskevårdsområden  

Flera fiskerättsägare i ett område kan samarbeta och bilda en 

fiskevårdsområdesförening som förvaltar ett visst geografiskt område. De 

flesta fastigheter med fiskerätt innehar ganska små rätter i delar av en sjö 

eller ett vattendrag. För att bedriva meningsfull fiskevård eller att sälja 

fiskekort är då att samverka med övriga fiskerättsägare mest ändamålsenligt. 

            1
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Fiskevårdsområden inom kommunens fiskerätter 

Kommunen har medverkat till att fiskevårdsföreningar har bildats och 

därmed möjliggjort fiske för allmänheten i ett stort antal sjöar och 

vattendrag där kommunen innehar fiskerätt. Via dessa fiskevårdsföreningar 

kan allmänheten köpa fiskekort. De största är Mölndalsåns 

fiskevårdsområde samt Rådasjöns och Stensjöns fiskevårdsområde vilka 

förvaltar fisket i Rådasjön, Landvettersjön, Mölndalsån, Agntjärn, stora och 

lilla Hålsjön, stora och lilla Brasetjärn m.fl. 

Fiskerättsavtal 

Fiskerätt kan upplåtas till annan genom upprättandet av ett fiskerättsavtal. 

Härryda kommun har som markägare upplåtit rätten till fiske och dess 

hantering mot allmänheten i de större vattendragen enligt ovan genom avtal 

med Råda Sportfiskeklubb samt genom deltagande i Mölndalsåns 

fiskevårdsområde.  

Utgångspunkter för hantering av fiskerättsfrågor i Härryda 

kommun 

 Härryda kommun som verksamhet säljer inga fiskekort.

 Frågor kring försäljning av fiskekort hänvisas till verksamma

fiskevårdsområdesföreningar.

 Härryda kommun upplåter ingen fiskerätt via fiskerättsavtal annat än

till de fiskevårdsföreningar vilka kommunen har samarbete med då

dessa riktlinjer antas.

 Behörighet att fatta beslut om fiskerätt regleras i kommunstyrelsens

delegationsordning.

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 285      Dnr 2019KS499

Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 

 
Under 2018-2019 har kommunen infört en ny politisk organisation. Som ett led i den nya 
organisationen har kommunen också omarbetat kommunens övergripande styrmodell. I 
kommunfullmäktiges budget 2019 fick sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att se över 
samtliga styrdokument för långsiktig planering i sin struktur och sitt innehåll, likväl som 
arbetet med att ta fram dem och hur väl de hjälper till att vara ett gott beslutsunderlag som det 
går att styra med.

Under våren 2019 har kommunfullmäktige bland annat antagit riktlinjer för 
bostadsförsörjningen vilka tydliggör kommunens viljeinriktning och på vilket sätt kommunen 
avser att arbeta med bostadsförsörjningen. Avsikten med de nya riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen är att de ska aktualitetsförklaras alternativt arbetas om varje 
mandatperiod. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen har före 2019 innefattats i 
kommunens årligen antagna dokument kallat Bostadsförsörjningsprogrammet.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 är det första i sitt slag i en förkortad version och 
utgör ett verktyg för kommunen att prioritera vilka bostadsprojekt som ska genomföras inom 
tidsperioden 2020-2024 med utblick till tidsperioden 2025-2029. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av kommunens verktyg för långsiktig planering av 
nyproduktion av bostäder i kommunen. Programmet utgör också ett underlag för planering av 
detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, vatten- och avloppsledningar samt 
annan kommunal infrastruktur och service. Programmet utgör även underlag för framtagande 
av befolkningsprognoser.

Inför kommunfullmäktiges arbete med budget för år 2020 lämnade sektorn för 
samhällsbyggnad utkast till bostadsförsörjningsprogram, olika scenarier och 
befolkningsprognoser samt förslag på olika tänkbara framtida bostadsprojekt inom 
kommunen. Med detta material som underlag, har kommunfullmäktige genom beslut den 17 
juni 2019 § 93 gett kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta in fyra nya projekt i 
bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 och delge kommunfullmäktige det uppdaterade 
bostadsförsörjningsprogrammet. De nya projekten är: Valborgs kulle, Hålsjön, Gökskulla och 
Slamby.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 ska efter godkännande av kommunstyrelsen 
skickas på remiss till länsstyrelsen, grannkommuner och andra berörda parter för synpunkter 
inför arbetet med det nya bostadsförsörjningsprogrammet för perioden 2021-2025.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 12 september 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling 

Yttrande 
Patrik Linde meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet och önskar lämna en 
protokollsanteckning med följande innehåll "Socialdemokraterna avstår från att delta i 
beslutet då vi har ett annat underlag till bostadsförsörjningsprogram som hade, enligt oss, gett 
ett bättre bostadsförsörjningsprogram.” Ordföranden medger att protokollsanteckning får 
lämnas. 
 
Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att:
Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 enligt föreliggande 
förslag.

Kommunstyrelsen noterar att uppdraget gällande antal tillkommande bostäder inom området 
Bocköhalvön är ca 70 bostäder. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma i 
ett separat ärende gällande det fortsatta arbetet med byggnation på Bocköhalvön.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige programmet.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar 
bostadsförsörjningsprogrammet då bostadsförsörjningsprogrammet överstiger rambudgetens 
beslut 20190617 om en befolkningstillväxt om mer än 1,5% med mer än 30%; mer än 
kommunstyrelsen har mandat för. Bostadsförsörjningsprogrammet skall bättre spegla 
kommunfullmäktiges beslut om mer än 1,5%.

Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons 
yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Peter Arvidssons återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 8 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 4 avstår. Bilaga 5 voteringslista.

Mot beslutet reserverade sig Peter Arvidsson (SD).

Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons 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 Roland Jonssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 7 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 6 voteringslista.

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 enligt föreliggande 
förslag.

Kommunstyrelsen noterar att uppdraget gällande antal tillkommande bostäder inom området 
Bocköhalvön är ca 70 bostäder. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma i 
ett separat ärende gällande det fortsatta arbetet med byggnation på Bocköhalvön.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige programmet.
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet då vi har ett annat underlag till 
bostadsförsörjningsprogram som hade, enligt oss, gett ett bättre bostadsförsörjningsprogram.

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

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Voteringslista: § 285
Ärende: Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024,  2019KS499

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
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 8 1 4

Bilaga 6. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 7 1 5

Page 4 of 4Page 353 of 428



Sektorn för samhällsbyggnad
Kristina Englund

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-12 2019KS499  250

Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024

Sammanfattning
Under 2018-2019 har kommunen infört en ny politisk organisation. Som ett led i den nya 
organisationen har kommunen också omarbetat kommunens övergripande styrmodell. I 
kommunfullmäktiges budget 2019 fick sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att se över 
samtliga styrdokument för långsiktig planering i sin struktur och sitt innehåll, likväl som 
arbetet med att ta fram dem och hur väl de hjälper till att vara ett gott beslutsunderlag 
som det går att styra med. 

Under våren 2019 har kommunfullmäktige bland annat antagit riktlinjer för 
bostadsförsörjningen vilka tydliggör kommunens viljeinriktning och på vilket sätt 
kommunen avser att arbeta med bostadsförsörjningen. Avsikten med de nya riktlinjerna 
för bostadsförsörjningen är att de ska aktualitetsförklaras alternativt arbetas om varje 
mandatperiod. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen har före 2019 innefattats i 
kommunens årligen antagna dokument kallat Bostadsförsörjningsprogrammet.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 är det första i sitt slag i en förkortad version 
och utgör ett verktyg för kommunen att prioritera vilka bostadsprojekt som ska 
genomföras inom tidsperioden 2020-2024 med utblick till tidsperioden 2025-2029. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av kommunens verktyg för långsiktig planering av 
nyproduktion av bostäder i kommunen. Programmet utgör också ett underlag för 
planering av detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, vatten- och 
avloppsledningar samt annan kommunal infrastruktur och service. Programmet utgör 
även underlag för framtagande av befolkningsprognoser.

Inför kommunfullmäktiges arbete med budget för år 2020 lämnade sektorn för 
samhällsbyggnad utkast till bostadsförsörjningsprogram, olika scenarier och 
befolkningsprognoser samt förslag på olika tänkbara framtida bostadsprojekt inom 
kommunen. Med detta material som underlag, har kommunfullmäktige genom beslut den 
17 juni 2019 § 93 gett kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta in fyra nya projekt i 
bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 och delge kommunfullmäktige det 
uppdaterade bostadsförsörjningsprogrammet. De nya projekten är: Valborgs kulle, 
Hålsjön, Gökskulla och Slamby.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 ska efter godkännande av kommunstyrelsen 
skickas på remiss till länsstyrelsen, grannkommuner och andra berörda parter för 
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synpunkter inför arbetet med det nya bostadsförsörjningsprogrammet för perioden 2021-
2025.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 enligt 
föreliggande förslag och delger kommunfullmäktige programmet. 

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor: 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024
Översikt samhällsbyggnads projektportfölj 2019-09-10
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Bostadsförsörjnings- 
program 2020–2024 

FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2019-10-24 
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1 

1. Inledning

Härryda kommun har haft positiv befolkningsutveckling under lång tid och har även uttalat mål om att 

växa i invånarantal i framtiden. För att kunna uppnå tillväxtmålet krävs bl.a. ett kontinuerligt tillskott av 

nyproducerade bostäder. 

Detta bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg för långsiktig planering av 

nyproduktion av bostäder i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör tillsammans med 

lokalresursplanen (LRP), budget/plan inklusive verksamhetsplan och befolkningsprognos de 

styrdokument som redovisar långtidsplaneringen i kommunen. Samtliga dokument revideras årligen. 

1.1 Syfte 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgör ett verktyg för kommunen att prioritera vilka bostadsprojekt som 

ska genomföras inom tidsperioden 2020-2024 med utblick till tidsperioden 2025-2029. Programmet 

utgör därmed underlag för planering av detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, vatten- 

och avloppsledningar samt annan kommunal infrastruktur och service. Programmet utgör även underlag 

för framtagande av befolkningsprognoser. 

1.2 Avgränsning mot lokalresursplan 
Lokalresursplanen, som bygger på bostadsförsörjningsprogrammet och befolkningsprognosen, redovisar 

behovet av verksamhetslokaler under tidsperioden 2020-2024. I planen redovisas behov och lösningar, 

till exempel placering, omfattning och tidplan för nyproduktion för förskole- och skolverksamhet, 

bostäder för funktionsnedsatta och äldre samt redovisas lokalutnyttjande av befintliga lokaler. 

Bostäderna finns med i bostadsförsörjningsprogrammet. 

2. Utgångspunkter

2.1 Kommunens mål och övriga styrdokument 
Kommunfullmäktige fastställer kommunala mål, finansiella mål och mål för god ekonomisk 

hushållning. I samband med beslut om budget/plan ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen 

specifika uppdrag som förvaltningen ska arbeta med under budget/planperioden. 

2.1.1 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra mål för god ekonomisk hushållning, varav ett av målen avser 

bostadsbyggande och ett avser bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. 

 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med bostäder

i alla ägande- och upplåtelseformer.

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

bedömda behov.

2.1.2 Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 

Bostadspolitiska mål 

 Härryda ska bidra till utvecklingen i linje med Göteborgsregionens strukturbild.

 Kommunen ska utvecklas i alla delar (tätort och landsbygd) i hela kommunen med bostäder för

olika behov och olika åldrar.

 Lägenheter med kommunal förtur ska tas fram i kommunala detaljplaner eller efter frivillig

överenskommelse med respektive exploatör.
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Markpolitiska mål 

 Med Härryda kommuns strategiska läge ska kommunen bidra till en hållbar tillväxtregion.

 Planering ska ske med olika arbetsmetoder utifrån vem som är markägare och vad som ska

planläggas.

 Helhetssyn, miljöhänsyn och kulturhänsyn ska vara viktiga riktmärken utifrån varje orts

förutsättningar och särart.

 Tillgången till infrastruktur och kapacitet för vatten, el och väg ska styra var det är möjligt att

bygga.

2.1.3 Politiska uppdrag 

I samband med beslut om budget för perioden 2019-2022 har kommunfullmäktige bl.a. gett följande 

uppdrag till kommunstyrelsen: 

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

kommunen tillse att behovet av trygghetsbostäder säkerställs. Under kommande planperiod har

förvaltningen i uppdrag att arbeta in minst 200 trygghetsbostäder i pågående och kommande

projekt och planer. Se vidare i kommunens riktlinjer för exploateringsavtal och

markanvisningar.

 Kommunen vill under perioden pröva frågan om byggnation av ägarlägenheter. Förvaltningen

har därför fått i uppdrag att försöka stimulera till byggnation av ägarlägenheter. Se vidare i

kommunens riktlinjer för markanvisningar.

 Kommunen vill också under perioden uppmuntra till fler exploateringar med miljösmarta

lösningar. Detta som ett led i arbetet med Agenda 2030. Förvaltningen kommer att se över

möjligheten att uppmuntra projekt med smarta miljölösningar genom tävling eller

direktanvisning av mark. Se vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar.

 Kommunfullmäktige har fastställt särskilda principer för hantering av förhandsbesked

§82/2018. Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta vidare efter de fastställda principerna.

 Förvaltningen ska organisera sig för att kunna arbeta och stödja fler exploatörsdrivna

detaljplaner. Syftet och målsättningen med modellen med exploatörsdrivna detaljplaner är att

möjliggöra planläggning av flera områden och därmed bidra till ett ökat bostadsbyggande.

Kommunfullmäktige tog beslut i samband med budget för perioden 2020-2023 att 

bostadsförsörjningsprogrammet ska uppdateras med följande områden: Valborgs kulle i 

Mölnlycke, Hålsjön i Mölnlycke, Gökskulla i Landvetter samt Slamby i Landvetter. Det 

uppdaterade bostadsförsörjningsprogrammet ska därefter delges kommunfullmäktige.  
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2.2 Befolkningsprognoser 
Förvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som bygger på utfall av 

bostadsförsörjningsprogrammets tabellbilaga. I det fall samtliga projekt färdigställs i enlighet med 

tabellerna i bilaga 1 kommer befolkningen i kommunen enligt befolkningsprognosen att växa med 8 123 

personer under perioden 2019-2028, från 37 802 till ca 46 000 invånare. 

I diagrammet nedan redovisas den årliga befolkningsökningen. Ökningstakten är lägre under början av 

prognosperioden med ca 430 personer år 2019, för att senare ökar till ca 1 100 personer år 2024. 

2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 

38230 
37802 

Befolkningsutveckling 2019 - 2028 

45925 

45015 

44112 

43216 

42323 

41269 

40375 

39482 

38740 

2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 

510 
429 

742 

909 903 896 893 894 894 

1054 

Befolkningsökning 2019-2028 
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3. Nyproduktion av bostäder

I nedanstående bild anges samtliga faser i samhällsbyggnadsprocessen som ett projekt genomgår från 

idé till inflyttning. Programmets tabeller i bilaga 1 innehåller bostadsbyggnation som skett under 2018, 

prognos för utbyggnad 2019 och därefter förslag på bostadsbyggnation under de följande fem åren 

2020-2024 samt därefter möjligt framtida byggande områdesvis ytterligare en femårsperiod. Detta 

innebär att majoriteten av bostadsprojekten som finns angivna under tidsperioden 2020-2024 antingen 

har passerat eller är långt framme i planeringsfasen eller är i genomförandefasen. Bostadsprojekt som 

finns angivna under tidsperioden 2025-2029 kommer att vara i planeringsfasen under tidsperioden 

2020-2024. 

planeringsfas 

genomförandefas 

Enligt förslaget till bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 bedöms antalet påbörjade byggnationer 

uppgå till 2755 varav ca 2320 lägenheter bedöms byggas i flerbostadshus. Fördelat på kommunens orter 

kommer majoriteten av nyproduktionen vara centrerad till Mölnlycke (ca 67 % av all nyproduktion). Av 

de bostäder som kommer att påbörja byggas under perioden 2020-2024 bedöms ca 35 % upplåtas med 

hyresrätt, ca 45 % med bostadsrätt och ca 20 % med äganderätt. Fördelningen mellan 

upplåtelseformerna kan komma att ändras på grund av marknadsförutsättningar. 

Beroende på bland annat konjunktursvängningar kan avvikelser i bostadsförsörjningsprogrammet vad 

gäller antalet planerade byggstarter, upplåtelseformer och projektinnehåll uppstå. 

Till följd av de fastställda principerna för förhandsbesked har antalet ansökningar om förhandsbesked 

ökat. I kartan i bilaga 3 framgår det var i kommunen ansökningar har gjorts under 2018. Hur många av 

Idé Samråd 

Planbesked Granskning 
Antagande 

Ev. överklagande 

Bygglov 

Fastighetsbildning Markarbeten 

Byggnation 

hus 
Inflyttning 

Fördelning 

upplåtelsformer 

nyproduktion 2020-2024 

20% 
35% 

45% 

Hyresrätt 

Bostadsrätt 

Äganderätt 
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dessa som resulterar i nyproduktion av bostäder är svårt att uppskatta men de fastställda principerna har 

lett till ett ökat antal ansökningar om förhandsbesked vilket på sikt kan leda till ett betydande tillskott av 

nya bostäder utanför planlagda områden. 

Bilagor 

Bilaga 1: tabeller 

Bilaga 2: kartbilder tillhörande tabeller i bilaga 1 

Bilaga 3: områden för ansökan om förhandsbesked 2018 

Bilaga 4: tabeller för beräknad inflytt 

Bilaga 5: tabeller för byggrätter i antagna detaljplaner 
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Bilaga 1 

Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent i projektet beroende på om utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, v ilket styrs av efterfrågan vid tidpunkten för byggnation. 

Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och bostadsvolym ökar med åren. 

Mölnlycke, planerade byggstarter för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Totalt antal nya bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Stenbrottet 11353 10 ca 130 130 

Norra Säteriet 11230 50 ca 50 50 

Vällkullevägen 11313 6 12 

Mölnlycke fabriker 11330 130 200 200 170 ca 700 

Mölnlycke c idrottsvägen 11330 100 60 ca 160 160 

Särskilt boende 11230 75 50 Under utredning ca 125 125 

Wendelstrand 11210 100 100 100 100 100 250 ca 750 

Säteriet 11230 100 100 100 Under utredning ca 100-300 250 

Enebacken 2 11375 50 50 250 Under utredning ca 300-400 270 

Valborgs kulle 11313 200 Under utredning ca 250 

Hålsjön 12210 300 Under utredning ca 2000 

Projekt inom stadsbyggnadsstudien 11251 1100 ca 3000 

Haga By 11263 600 ca 600 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 10 10 20 20 20 20 20 100 

Summa Mölnlycke 76 140 595 530 390 170 170 2800 

Landvetter, planerade byggstarter för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029  Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Grönsångarvägen 23100 17 38 15 

Östra Backa 21220 14 49 11 ca 120 60 

Centrum kv 2 (Förbo) 21141 80 ca 80 80 

Centrum kv 3 (Förbo) 21141 24 ca 20-30 24 

Björröd, Alberts väg 25100 100 50 50 50 ca 250 

Centrum kv 5 (Stenåkersgatan) 21141 70 Under utredning ca 70 70 

Västra Backa 21220 27 15 42 7 

Centrum kv 4 (fd pendelpark.) 21141 70 Under utredning ca 70 70 

Centrum kv 6 (vid cirkulationen) 21141 70 Under utredning ca 70 70 

"Växthusen" 21212 150 Under utrednign ca 150 

Gökskulla 23200 300 Under utredning 300-400 

Slamby 22240 440 Under utredning ca 440 (varav ca 101 småhus)  

Landv Södra/Murtjärnen 22210 200 800 Under utredning, ca 1000 1000 

Landvetter Södra (stationsomr) 22210 100 10000 del av 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 5 10 20 20 20 20 20 100 

Summa Landvetter 36 163 31 20 120 317 355 1860 

Härryda, planerade byggstarter för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029  Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 3 4 4 4 4 4 4 20  

Summa Härryda 3 4 4 4 4 4 4 20 

Page 362 of 428



7 

Hindås, planerade byggstarter för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Roskullen 41240 12 ca 30-40 36 

"Hindås skola" 41270 6 6 4 

Bocköhalvön 41130 40 30 30 Under utredning, ca 70-140 20 

Solåsen 41270 60 Under utredning, fler än 60 60 

Limmerhult/Södra Klåddegärde 42100 30 Ej studerat 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 3 4 5 5 5 5 5 25 

Summa Hindås 15 4 5 11 5 45 35 145 

Rävlanda, planerade byggstarter för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Björkelidsvägen 43110 45 36 81 81 

Gunna 43220 60 Ej studerat (mer än 60) 60 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 2 4 5 5 5 5 5 25 

Summa Rävlanda 2 49 41 5 5 5 5 85 

Hällingsjö, planerade byggstarter för bostäder 2020-2024 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Projektnamn Nyko 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Söder om skolan 45100 20 Ej studerat, ca 20-30 20 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 2 4 5 5 5 5 5 25  

Summa Hällingsjö 2 4 5 5 5 5 5 45 

Byggstarter 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Mölnlycke 76 140 595 530 390 170 170 2800 

Landvetter 36 163 31 20 120 317 355 1860  

Härryda 3 4 4 4 4 4 4 20  

Hindås 15 4 5 11 5 45 35 145  

Rävlanda 2 49 41 5 5 5 5 85  

Hällingsjö 2 4 5 5 5 5 5 45  

Summa för kommunen 134 364 681 575 529 546 574 4955 

Lägenheter i flerbostadshus 62 328 611 510 470 310 420 

Lägenheter i småhus 72 36 70 65 59 236 154 

Bilaga 1

Page 363 of 428



Teckenförklaring 

4655 Antal bostäder

Byggstart år 2020-2024 

Byggstart år 2025-2029 

8 

MÖLNLYCKE 
Hålsjön 

300 

Haga By 

600 

750 

Wendelstrand 

Säteriet 

300 

125 

Särskilt boende 

Mölnlycke Fabriker 

Idrottsvägen 
570 

160 

1100 

Centrum/Stationsområdet 

Valborgs kulle 

200 

Enebacken 2 

350 

Bilaga 3

Bilaga 2
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Byggstart år 2020-2024 

Byggstart år 2025-2029 

9 

LANDVETTER 

Gökskulla 

300 

440 

Slamby 

140 

Landvetter C 

Västra Backa 42 

1000 

Östra Backa 

11 

Landvetter Södra, 
Murtjärnen 

100 250 

Björröd, Alberts väg 

Landvetter Södra, Stationsområdet 

Teckenförklaring 

1860 Antal bostäder

Bilaga 3
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Byggstart år 2020-2024 

Byggstart år 2025-2029 

10 

HINDÅS 

30 
Limmerhult/ 
Södra Klåddegärde 

100 

Bockahalvön 

Solåsen 

60 

6 

Hindås skola 

Teckenförklaring 

196 Antal bostäder

Bilaga 2
Page 366 of 428



Teckenförklaring 

96 Antal bostäder 

Byggstart år 2020-2024 

Byggstart år 2025-2029 

11 

RÄVLANDA 

Gunna 

60 

36 

Björkelidsvägen 

Bilaga 2
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Teckenförklaring 

20 Antal bostäder 

Byggstart år 2020-2024 

Byggstart år 2025-2029 

12 

HÄLLINGSJÖ 

Söder om skolan 

20 
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! 

Bilaga 3 

Utlämnade nyttjanderättskartor inför ansökan om förhandsbesked för bygglov. 

Avser tiden 2018-05-01 till 2018-12-31. 

Totalt 43 st 
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Summa Härryda 4 4 4 4 4 4 20 

14 

Bilaga 4 

Blåmarkerade projekt, är ej upptagna i shb projektportfölj 2019-09-01, men bör starta under 2020-2021 om inflytt av bostäder ska vara möjligt under 2025 och framåt 

Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent i projektet beroende på om utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, vilket styrs av efterfrågan vid tidpunkten för byggnation. 

Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och bostadsvolym ökar med åren. 

Mölnlycke, planerad inflytt för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Totalt antal nya bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Stenbrottet 11353 10  ca 130 130 

Norra Säteriet 11230 50 ca 50 50 

Vällkullevägen 11313 6  12 

Mölnlycke fabriker 11330 130 200 200 170 ca 700 

Mölnlycke c idrottsvägen 11330 100 60 ca 160 160 

Särskilt boende 11230 75 50 Under utredning ca 125 125 

Wendelstrand 11210 100 100 100 450 ca 750 

Säteriet 11230 100 100 100 Under utredning ca 100-300 250 

Enebacken 2 11375 50 100 200 Under utredning, (ca 300-400) 270 

Valborgs kulle 11313 300 Under utredning ca 300 

Hålsjön 12210 500 Under utredning ca 2000 

Projekt inom stadsbyggnadsstudien 11251 700 Under utredning ca 3000 

Haga By 11263 400 Under utredning ca 600 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 10 10 20 20 20 20 110 

Summa Mölnlycke 26 60 225 570 530 490 2660 

Landvetter, planerad inflytt för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Grönsångarvägen 23100 9  38 15 

Östra Backa 21220 4 49 11 ca 120 60 

Centrum kv 2 (Förbo) 21141 80 ca 80 80 

Centrum kv 3 (Förbo) 21141 24 ca 20-30 24 

Björröd, Alberts väg 25100 100 100 50 ca 250 

Centrum kv 5 (Stenåkersgatan) 21141 70 Under utredning ca 70 70 

Västra Backa 21220 27 15 42 7 

Centrum kv 4 (fd pendelpark.) 21141 70 Under utredning ca 70 70 

Centrum kv 6 (vid cirkulationen) 21141 70 Under utredning ca 70 70 

"Växthusen" 21212 150 Under utredning ca 150 

Gökskulla 23200 300 

Slamby 22240 440 

Landv Södra/Murtjärnen 22210 1000 Under utredning, ca 1000 1000 

Landvetter Södra (stationsomr) 22210 100 10000 del av 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 8 20 20 20 20 20 100 

Summa Landvetter 21 69 135 20 120 217 2295 

Härryda, planerad inflytt för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 4 4 4 4 4 20 
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Hindås, planerad inflytt för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Roskullen 41240 36 ca 30-40 36 

"Hindås skola" 41270 6 6 4 

Bocköhalvön 41130 40 60 Under utredning, ca 70-140 20 

Solåsen 41270 60 Under utredning, fler än 60 60 

Limmerhult/Södra Klåddegärde 42100 30 Ej studerat 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25 

Summa Hindås 40 5 5 11 5 45 175 

Rävlanda, planerad inflytt för bostäder 2020-2024 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25 

Summa Rävlanda 4 14 41 41 5 5 85 

Hällingsjö, planerad inflytt för bostäder 2020-2024 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Söder om skolan 45100 20 Ej studerat, ca 20-30 20 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25  

Summa Hällingsjö 4 5 5 5 5 5 45 

Möjliga inflyttade bostäder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Mölnlycke 26 60 225 570 530 490 2660 

Landvetter 21 69 135 20 120 217 2295  

Härryda 4 4 4 4 4 4 20  

Hindås 40 5 5 11 5 45 175  

Rävlanda 4 14 41 41 5 5 85  

Hällingsjö 4 5 5 5 5 5 45  

Summa för kommunen 99 157 415 651 669 766 5280 

Lägenheter i flerbostadshus 36 99 345 586 610 680 

Lägenheter i småhus 63 58 70 65 59 86 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Björkelidsvägen 43110 9 36 36 81 81 

Gunna 43220 60 Ej studerat (mer än 60) 60 

Bilaga 4
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Summa Härryda 4 4 4 4 4 4 20 

16 

Blåmarkerade projekt, är ej upptagna i shb projektportfölj 2019-09-01, men bör starta under 2020-2021 om det ska vara möjigt att anta detaljplan under ang 

Bilaga 5 

ivet                         år 

Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent i projektet beroende på om utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, vilket styrs av efterfrågan vid tidpunkten för byggnation. 

Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och bostadsvolym ökar med åren. 

Mölnlycke, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Totalt antal nya bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Stenbrottet 11353 130 ca 130 130 

Norra Säteriet 11230 50 ca 50 50 

Vällkullevägen 11313 12 12 

Mölnlycke fabriker 11330 700 ca 700 

Mölnlycke c idrottsvägen 11330 160 ca 160 160 

Särskilt boende 11230 140 Under utredning ca 125 125 

Wendelstrand 11210 1000 ca 750 

Säteriet 11230 300 Under utredning ca 100-300 300 

Enebacken 2 11375 450 Under utredning, (ca 300-400) 270 

Valborgs kulle 11313 200 

Hålsjön 12210 2000 

Projekt inom stadsbyggnadsstudien 11251 X 700 ca 3000 

Haga By 11263 600 ca 600 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 10 10 20 20 20 20 110 

Summa Mölnlycke 150 1310 470 620 220 20 2810 

Landvetter, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Grönsångarvägen 23100 38 38 15 

Östra Backa 21220 120 ca 120 60 

Centrum kv 2 (Förbo) 21141 80 ca 80 80 

Centrum kv 3 (Förbo) 21141 24 ca 24 24 

Björröd, Alberts väg 25100 250 ca 250 

Centrum kv 5 (Stenåkersgatan) 21141 70 Under utredning ca 70 70 

Västra Backa 21220 42 42 7 

Centrum kv 4 (fd pendelpark.) 21141 70 Under utredning ca 70 70 

Centrum kv 6 (vid cirkulationen) 21141 70 Under utredning ca 70 70 

"Växthusen" 150 

Gökskulla 23200 300 

Slamby 22240 440 

Landv Södra/Murtjärnen 22210 X 1000 Under utredning, ca 1000 1000 

Landvetter Södra (stationsomr) 22210 X 100 10000 del av 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 8 20 20 20 20 20 100 

Summa Landvetter 8 270 230 170 20 760 1200 

Härryda, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 4 4 4 4 4 20 

Orangemarkerade, enskilda tomter enligt antsökan av förhandsbesked för bygglov. Detaljplan krävs ej. 
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Hindås, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Roskullen 41240 36  ca 36 36 

"Hindås skola" 41270 6  6 4 

Bocköhalvön 41130 100 Under utredning, ca 70-140 20 

Solåsen 

Limmerhult/Södra Klåddegär 

41270 

de 42100 

X 

X 

60 

30 

Under utredning, fler än 60 

Ej studerat 

60 

Enskilda tomter inom orten (i nkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25 

Summa Hindås 46 105 5 5 5 5 115 

Rävlanda, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2020-2024 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Summa Rävlanda 4 5 5 5 5 5 85 

Hällingsjö, beräknat år för antagen detaljplan  för  bostäder 2020-2024 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo) 

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Summa Hällingsjö 4 5 5 5 5 5 45 

Möjliga antagna detaljplaner för bostäder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

Mölnlycke 150 1310 470 620 220 20 2810 

Landvetter 8 270 230 170 20 760 1200 

Härryda 4 4 4 4 4 4 20 

Hindås 46 105 5 5 5 5 115 

Rävlanda 4 5 5 5 5 5 85 

Hällingsjö 4 5 5 5 5 5 45 

Summa för kommunen 216 1699 719 809 259 799 4275 

Lägenheter i flerbostadshus 176 350 210 0 0 0 

Lägenheter i småhus 40 1349 509 809 259 799 

Björkelidsvägen 

Gunna 

43110 

43220 

81 

X 

81 

Ej studerat (mer än 60) 

81 

60 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 

60 

25 

Söder om skolan 45100 X 20 Ej studerat, ca 20-30 20 

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25 

Bilaga 5
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Projekt lägesrapport 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Antal bostäder 
(BFP 2019-2023) Ort

Björkelid Byggnation av bostäder pågår 81 R Avtal, upphandling, förprojektering och bygglov
Backa Östra Byggnation av bostäder pågår 67 L Markarbeten, byggnation, inflyt/drift och slutbesiktning
Landvetter KV 2-3 Byggstart bostäder kv4 44 L
Mölnlycke fabriker Byggnation pågår 700 M
Gärdesområdet Markarbeten kv4 M
Backa västra etapp 2 Projektering kv1 42 L
Idrottsvägen Markarbeten kv4 200 M
Landvetter centrum  KV 4-5-6 Samråd kv1 60 L
Bocköhalvön Dialog 50 H
Skällsjöås Samråd kv3 L
Bråta 2:139, Next Step (privat dp) Granskning kv4 450 M
Björröd 1:5 m.fl. (privat dp) Granskning kv4 200 L
Säteriet (privat dp) Granskning kv4 200 M
Enebacken II Samråd kv2 80 M
Rävlanda 5:45 Granskning kv4
Abborrtjärn Samråd kv 2 M
Djupedalsäng 1:307 Granskning kv4 M

Bårhults företagspark Markförsäljning och byggnation pågår L
Vattenverket Hindås Antagen plan kv2 H
Överföringsledningar Landvetter - Hindås Projektering och byggnation pågår L
Backa västra etapp 1 (Magasinsvägens förlängning) Byggstart kv4 L

Överföringsledning, GC Rävlanda Hällingsjö Projektering och avtal pågår R
Mölnlycke dagvattenpark Byggstart kv4 M
Mölnlyckemotet Samråd kv 3 M
Härkeshultsvägen Granskning kv4 L

Hindås ny skola Markarbeten kv3 2 H
Airport city etapp 4 Granskning kv4 L

Säteriet, särskilt boende
Granskning kv3 beräknas 
antas kv4 75 M Ca 55-70 avser bostäder på äldreboende

Prästgärde (hotell) Samråd kv4 Antagen kv1 HA
Kullbäckstorp (Fridaskolan) Planstart 2020 M

Fördjupad stadsbyggnadsstudie Slutredovisas kv 4 M
FÖP Landvetter södra Samråd kv 4 Antagande L
Översiktsplan för Härryda kommun Samrådshandling 2021 utställning kv 2 antagnde kv 3 Ö

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Politiskt uppdrag, dialog och planuppdrag
Detaljplanearbete - samråd, granskning, antagande, ev överklagande
Avtal, upphandling, förprojektering och bygglov
Markarbeten, byggnation, inflyt/drift och slutbesiktning

Infrastruktur och industrimark

Service och handel

Övergripande

Bostäder och omvandlingsområden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 293      Dnr 2019KS660

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport 
– verksamhetsberättelse inklusive prognos 2019 

 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut angående delårsrapport – 
verksamhetsberättelse inklusive prognos 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-16

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 242      Dnr 2019VFN526

Delårsrapport - verksamhetsberättelse inklusive prognos 2019 

 
Lena Lager, sektorschef för socialtjänst, och Päivi Malmsten, sektorschef utbildning och 
kultur, och Bo Ekström, ekonomichef, redovisar delårsrapport - verksamhetsberättelse och 
helårsprognos 2019.

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 919,0 mkr. Prognosen för 2019 är 1 956,9 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 37,9 mkr. Socialtjänstens underskott är 23,2 mkr och 
utbildning och kulturs underskott uppgår till 14,7 mkr. Jämfört med juniprognosen är 
prognosen per augusti försämrad med 5,1 mkr och det är både socialtjänst och utbildning och 
kultur som försämrats.

Inom utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskola samt 
gymnasieverksamheten. Underskotten beror delvis på fler barn i verksamheterna men också 
på att några enheter inte har en ekonomi i balans samt att förskoleverksamheten har ett 
överskott av lokaler. Sektor för socialtjänsts underskott beror främst på placeringar av barn 
och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 
funktionsstöd.

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. Förvaltningen redovisade i 
marsprognosen förslag till åtgärder. I bilagan ”Verksamhetsberättelse och prognos 2019” 
framgår vilka åtgärder sektorerna arbetar med.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 september 
2019.
 

Beslut

Välfärdsnämnden noterar informationen samt godkänner verksamhetsberättelsen och vidtagna 
åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten.

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

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-09-27 2019VFN526  042

Delårsrapport - verksamhetsberättelse inklusive prognos 2019

Sammanfattning
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 919,0 mkr. Prognosen för 2019 är 1 956,9 mkr 
vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 37,9 mkr. Socialtjänstens underskott är 
23,2  mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 14,7 mkr. Jämfört med 
juniprognosen är prognosen per augusti försämrad med 5,1 mkr och det är både 
socialtjänst och utbildning och kultur som försämrats.

Inom utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskola samt 
gymnasieverksamheten. Underskotten beror delvis på fler barn i verksamheterna men 
också på att några enheter inte har en ekonomi i balans samt att förskoleverksamheten har 
ett överskott av lokaler. Sektor för socialtjänsts underskott beror främst på placeringar av 
barn och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser 
inom funktionsstöd.
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. Förvaltningen 
redovisade i marsprognosen förslag till åtgärder. I bilagan ”Verksamhetsberättelse och 
prognos 2019” framgår vilka åtgärder sektorerna arbetar med. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och vidtagna åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse och prognos 2019
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1 Välfärdsnämnden 
 

1.1 Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

Utbildning och kultur 1 261 486 1 246 786 -14 700 1 169 501 

Socialtjänst 695 397 672 212 -23 185 667 865 

Nettokostnad 1 956 883 1 918 998 -37 885 1 837 366 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett underskott om 37,9 mkr. Inom UTK återfinns underskotten inom 
för- och grundskola samt gymnasieverksamheten. Underskotten beror delvis på fler barn i 
verksamheterna men också på att några enheter inte har en ekonomi i balans samt att 
förskoleverksamheten har ett överskott av lokaler. Sektor för Socialtjänsts underskott beror främst på 
placeringar av barn och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser 
inom funktionsstöd. 

Investeringsredovisning 

tkr 
Prognos 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019 
Bokslut 

2018 

Utbildning och kultur 14 017 16 667 2 650 12 850 

Socialtjänst 5 498 9 298 3 800 2 093 

Nettoutgift 19 515 25 965 6 450 14 943 

Överskottet beror på tidsförskjutningar av i huvudsak inventarieköp till Fagerhultsskolan och 
stödboenden samt att flera it-satsningar inom socialtjänst kostnadsförs på driftsredovisningen. 
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1.2 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Nedan redovisas de mål för 
god ekonomisk hushållning som berör välfärdsnämndens verksamhetsområden. 

Verksamhetsmål 

   Indikator/mått 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, % 91,3 93,1 93,4 92,2 

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

81,3 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) 

3,6 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 

40 19 7 4 

Behov av särskilt 
boende, personer. 340 338 307 286 

Antal platser särskilt 
boende 288 288 288 276 

Beräknat behov av 
bostad för 
funktionsnedsatta över 
19 år, personer 

135 129 116 121 

Antal lägenheter för 
funktionsnedsatta. 127 124 115 107 
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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. 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 
kontinuerligt. För målgruppen funktionsstöd pågår arbete med att korrigera en obalans i utbudet inom 
de olika boendeformerna för att bättre möta målgruppens behov. 
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2 Sektor för utbildning och kultur 
 

2.1 Sektorschefen om delåret 
Sektorn har ett förändrat ekonomiskt läge jämfört med tidigare år. Det innebär att sektorn behöver 
anpassa verksamheten samt göra noggranna uppföljningar och analyser för att komma i balans. 

Sektorn har också påverkats av flera förändringar under året när det gäller organisation och personal. 
Dels organisationsförändring kring fritid där föreningsservice sedan den 1 januari ligger under kultur 
och fritid. Det har också varit vakanser för två verksamhetschefer inom sektorn, vuxenutbildningen 
och kultur och fritid. Båda tjänsterna är nu tillsatta. Rekrytering pågår av verksamhetschef för 
grundskola under hösten. 

2.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga 
För att öka kunskapen kring att förebygga och motverka psykisk ohälsa ingår sektorn för utbildning 
tillsammans med sektorn för socialtjänst och UPH (ungas psykiska hälsa) i två projekt. Det ena, 
BUMS, genomförs med hjälp av sociala investeringsmedel från VGR och pågår mellan 2018-2020. 
Det riktat sig mot tre tidigareskolor i kommunen och syftet är att erbjuda tidigt stöd från 
specialpedagog, psykolog och barn-och ungdomsmedicin till barn och familjer som det finns en oro 
kring samt att genomföra kunskapshöjande insatser till pedagogerna. Det andra projektet TSI – tidiga 
samordnade insatser är ett projekt med medel från Socialstyrelsen och Skolverket. I projektet 
genomförs bland annat en utbildning inom praktisk samverkan från Högskolan i Väst och syftet med 
projektet är att öka kvaliteten i samverkan genom att implementera arbetssätt med SIP, samordnad 
individuell plan, samt att förbereda verksamheterna inför att barnkonventionen blir svensk lag. 

En rad andra kunskapshöjande insatser har också genomförts under året för att öka kunskapen kring att 
förebygga psykisk ohälsa. Bland annat har 225 personer deltagit på en utbildningsdag om 
barnkonventionen, över 50 medarbetare har hittills genomgått utbildningar inom MHFA* och åtta 
instruktörer har utbildats för att genomföra YAM** i grundskolans åk 8. För att utöka personalens 
kompetens i att minska självmordshandlingar har en central nanoutbildning och ett par föreläsningar 
genomförts. 

Spela Roll - våldspreventivt arbete i skolan - är ett projekt med medel från Länsstyrelsen som har 
pågått under läsåret 2018/19 och som nu har fått förnyade anslag för 2019/20. En dramapedagog från 
kulturskolan arbetar med praktisk konflikthantering på tidigareskolorna i kommunen för att öka 
trygghet och studiero. 

* MHFA - Mental Health First Aid, är ett utbildningsprogram som syftar till att ge kunskaper om 
psykisk ohälsa och sjukdom och hur man kan ge ett första stöd tills den drabbade fått professionell 
hjälp. 

** YAM - Youth Aware of Mental health, en hälsofrämjande och preventiv insats med syfte att 
förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. 

Insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom 
hedersrelaterade normer 

Ökad kunskap är nyckeln till att öka förståelsen för det hedersrelaterade normer och dess 
konsekvenser. Medarbetare har deltagit på en utbildningsdag om hedersrelaterade normer där 
Länsstyrelsen i Östergötland medverkade, de har ett särskilt regeringsuppdrag att öka kunskapen om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Socialsekreterare har utbildats i riskbedömningsinstrumentet Patriark 
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i syfte att bedöma risker och besluta om insatser för den som drabbas av hedersrelaterat våld. 

Medarbetare inom Barn och familj har deltagit i föreläsningar som anordnats av sektorn för utbildning 
och kultur (UTK) kring hedersrelaterat våld och förtryck och som benämndes, Bygga broar. Från UTL 
deltog ca 100 medarbetare. 

Inför sommaren informerades all personal på skolor om kännetecken som kan tyda på hedersrelaterat 
våld och förtryck samt att att vara särskilt uppmärksamma på vilka barn och ungdomar som inte 
återkom efter sommarlovet. 

Arbetet med en handlingsplan i samarbete med UTK har påbörjats. En utbildningsdag för medarbetare 
i kommunen planeras under hösten. 

Långsiktig plan för fler skolor i kommunen 
Sektorn har genomfört en kapacitetsutredning på alla grundskolor. Detta ger ett underlag för vidare 
dialog kring organisation och ändamålsmässiga lokaler. Sektorn ser ett behov på flera skolor att 
anpassa lokalerna för att ge bättre  förutsättningar till den undervisning som krävs för att nå alla elever. 

Sektorschef har gett uppdrag till planering och tillsyn att ta fram ett funktionsprogram där vi definierar 
lärmiljöerna för våra barn och elever i förskolan och grundskolan. Arbetet ska göras i samarbete med 
verksamheterna och samhällsbyggnad. Programmet ska vara en riktlinje inför planering av både nya 
och gamla lokaler inom förskola och grundskola. Sektorn kommer att göra omvärldsspaningar och 
skaffa kunskap genom att delta i nätverk "Bygga skola". 

Genom ett politiskt uppdrag till förvaltningen, pågår samarbete med Skanska och Internationella 
Engelska Skolan, för att undersöka en etablering  av en grundskola i Mölnlycke. 

Sveriges bästa grundskola - fortsatt förbättringsarbete med rektors roll i 
fokus 

Sveriges bästa skola ger alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar. Grundskolan har därför ett ökat fokus på att utveckla undervisningens kvalitet. Inom 
förskoleklassen och de tidigaste årskurserna arbetar man med att utveckla bedömning och 
dokumentation av elevens kunskaper för att kunna ge eleven det stöd, de anpassningar och de 
utmaningar som krävs i undervisningen. Målsättningen är, oavsett årskurs, att arbeta för att ge eleven 
en gymnasiebehörighet. 

Både meritvärdena och gymnasiebehörigheten är hög i kommunen, men skillnaderna alltför stora 
mellan skolorna. Därför riktas en del insatser till enskilda skolor som får ta del av mer resurser och 
kompetenser t. ex. från central elevhälsa och riktade statsbidrag. 

Ett samarbete har påbörjats med Göteborgs Universitet och Ulf Blossing, skolforskare. Syftet är att 
utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap i att leda och styra sin verksamhet. Samtidigt genomförs 
en genomlysning av rektorsorganisationen för att utreda hur grundskolan ska styras och ledas på bästa 
sätt. 

Under året har UTK skapat en klagomålshantering för att hantera synpunkter från vårdnadshavare. 
Hanteringen har blivit ett stöd i arbetet att öka tilliten mellan skola och hem. 

Tidigt stöd för att klara skolan - förstärkt psykologisk kompetens i skolan 
Redan i förskoleklass används ett bedömningsstöd för att kunna uppmärksamma elever i behov av 
anpassning och stöd. Bedömningsstödet finns tillgängligt för alla grundskolans årskurser, men är 
obligatoriskt för åk 1 i matematik, svenska och svenska A. 

Från och med höstterminen 2019 dokumenteras och kommuniceras elevers kunskaper på ett mer 
likvärdigt sätt i ett digitalt verktyg. Verktyget används också vid överlämningar av elever mellan 
skolor och beskriver också elevernas behov av stöd och anpassningar av undervisningen. Underlaget 
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ger också möjlighet till mer systematisk uppföljning av elevernas måluppfyllelse på skolnivå. 

En kommungemensam elevhälsoplan som stödjer rektors styrning och ledning av elevhälsoarbetet 
kommer att arbetas fram under hösten. I planen kommer ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning 
i elevhälsoarbetet att synliggöras. 

Tillsammans med VGR och socialtjänsten samverkar skolan i ett projekt där barn och elever, som av 
olika anledningar behöver stöd för en fullgod skolgång, identifieras redan vid övergången från 
förskola/familjedaghem till förskoleklass. 

Det ökade antalet psykologer inom grundskolan har bidragit till att varje enskild skola får tillgång till 
mer psykologtid i elevhälsoarbetet. Psykologerna kan ge snabbare insatser för eleverna och vara mer 
tillgängliga för handledning och konsultation för pedagoger. Psykologerna har utifrån utökningen 
större möjligheter att bidra med utbildningsinsatser för skolpersonal. 

Kommunens konst tillgänglig för fler 
Den platsspecifika konst som kommit på plats under året (inkluderar även de muralmålningar som 
skapats inom projektet Artscape Saga) har publicerats på verksamhetens hemsida (kultur.harryda.se). 
Det omfattande arbetet med att offentliggöra hela beståndet på kommunens hemsida är inne i sitt 
slutskede. Det återstående arbetet görs i samarbete med kommunikationsenheten samt med GIS-
enheten inom Mark och bostad, eftersom det är tänkt att konstverken ska kunna vara sökbara på 
kommunkartan. Målsättningen är att arbetet ska vara klart för publicering i slutet av året. 

Så kallad lös konst finns exponerad i verksamhetslokaler runt om i kommunen. En del är mindre 
tillgänglig för allmänheten på grund av verksamhetens art. Kommunens donation av Endre Nemes 
konst omfattar ett hundratal verk. Dessa konstverk ställs under året ut i kommunens konsthall – 
Nemeshallen – vid ett par tillfällen och görs således tillgängliga för allmänheten. 

Ökad påverkansmöjlighet kring konstnärlig utsmyckning 
Inför påbörjandet av varje konstprojekt diskuteras alltid frågan på vilket sätt en dialog med brukare 
och medborgare ska ske. Som exempel kan nämnas att inför de båda konstprojekten som är knutna till 
kommunens byggprojekt vid Mölnlycke fabriker (Massetjärn och idrottsarenan) skedde en öppen 
dialog med medborgare dels under Bruksgatan Market i oktober 2018 och dels därefter i Mölnlycke 
kulturhus. Konstprojektet i Säteriets bostadsområde har inletts i dialog med Förbo och Säteriskolan. I 
det projektet har vi dessutom kunnat dra nytta av resultatet av den boendedialog Förbo hade inför 
skapandet av sin aktivitetspark. Kommunen samverkar även med Förbo i förberedelserna av 
konstgestaltning vid utbyggnaden av kvarteren 2 och 3 i Landvetter centrum. 

Demokratisäkrat föreningsstöd och långsiktigt arbete med tillgången till 
idrottsanläggningar och föreningslokaler 

Under första halvåret 2019 har Föreningsservice intensifierat arbetet med certifieringen av 
föreningarna. Certifieringen består av fem delar som ska ingå i en handlingsplan, vars syfte är att 
säkerställa trygghet och utveckling i föreningarna. En av delarna är demokrati och delaktighet. Under 
våren har en förening certifierats och tre är på gång. 

Det finns i nuläget flera byggprojekt som berör föreningslivet i kommunen. Dessa är bland annat 
bygget kring Idrottsvägen i Mölnlycke där Mölnlycke idrottsplats med tillhörande klubbhus, 
omklädningsrum och förråd är placerade. Föreningsservice har en tät dialog med berörda föreningar. 

Tillsammans med Mark och anläggningar projektleder vi utvecklingen av ett nytt aktivitetsområde vid 
Djupedal. Föreningsservice har under våren haft dialog och workshop med föreningarna som bedriver 
verksamhet i området, för att säkerställa en långsiktig och välförankrad plats för föreningarna att vistas 
på. 
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2.3 Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

 Ledning  12 229 13 329 1 100 10 662 

 Förskola  309 267 304 767 -4 500 309 184 

 Grundskola  624 622 614 622 -10 000 586 963 

 Gymnasium  162 687 159 687 -3 000 153 863 

 Vuxenutbildning  22 856 23 856 1 000 20 689 

 Kultur och fritid  94 005 94 505 500 44 437 

 Utveckling, flerspråkighet  35 820 36 020 200 43 704 

Nettokostnad 1 261 486 1 246 786 -14 700 1 169 501 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett underskott om 14,7 mkr. Underskottet återfinns 
inom de tre stora verksamheterna förskola, grundskola och gymnasiet. En anledning till underskottet 
är fler barn och elever i verksamheterna jämfört med budget. Övriga verksamheter lämnar överskott, 
bland annat på grund av vakanser. 

Ledning 

Sektorledningen prognostiserar ett överskott om 1,1 mkr till följd av vakanser och tjänstledigheter 
inom planering och tillsyn samt ej fullt utnyttjade anslag för utredningar. 

Förskola 

Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget om totalt 4,5 mkr. Underskottet beror på fler barn i 
verksamheten än budgeterat men även fler öppna avdelningar under våren än budgeterat. Förskolan 
har arbetat för att komma i fas med antalet avdelningar, vilket ger effekt under hösten. Enheternas 
underskott om totalt 6,5 mkr tillhör framförallt vårterminen. Förskolan organiserar sig nu på färre 
avdelningar för att optimera verksamheten. Under hösten är 111 av 131 förskoleavdelningar öppna. 
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 0,6 mkr på grund av vakanser till följd av färre antal barn inom verksamheten. 

Grundskola 

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 10 mkr främst beroende på att flera 
grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi, fler elever i grundskola än budgeterat samt ökade 
kostnader för skolskjuts. Det är ca fem fler elever i kommunal grundskola, 25 fler elever i fristående 
grundskolor samt ca 35 fler elever i fristående fritidshem, vilket motsvarar kostnader om ca 4,3 mkr. 
Grundskoleenheternas sammanlagda underskott beräknas bli 6,6 mkr inklusive statsbidraget för 
Likvärdig skola. Kostnader för skolskjuts beräknas överstiga budget med 3,2 mkr, varav 1,8 mkr avser 
särskola. Statsbidraget för maxtaxa sjunker för andra året i rad, vilket innebär en intäktsminskning om 
0,6 mkr jämfört med budget. 

Särskoleverksamheten har några färre elever inskrivna i särskola än budgeterat, vilket motsvarar ett 
överskott om 0,5 mkr som dock förbrukas genom de ökade skolskjutskostnaderna. Lokal- och 
kapitalkostnaderna väntas dock inte bli så höga som budgeterat beroende på omplacering av befintliga 
paviljonger samt tidsförskjutning av Fagerhultsskolan. Detta ihop med ett statsbidrag för obligatorisk 
förskoleklass, tjänstledigheter inom elevhälsan samt lägre kostnader för kompetensutveckling 
genererar ett centralt överskott om 4,2 mkr. 
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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. 

Gymnasium 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott om 3 mkr, vilket motsvarar den budget som 
flyttades från gymnasiet inför 2018 och som ännu inte är återförd. Av underskottet är ca 2,7 mkr 
hänförligt till att verksamheten köper fler platser än budgeterat, ca 60 st. Samtidigt säljer Hulebäck 
ca 30 fler platser, bland annat genom att ytterligare en klass tagits in på skolan från och med 
höstterminen. Resterande underskott beror på lägre intäkter från Migrationsverket, eftersom antalet 
asylsökande elever minskar, samtidigt som IM-organisationen behöver bibehålla sin storlek då övriga 
IM-elever ökar i antal. Även obudgeterade personalkostnader av engångskaraktär bidrar till 
underskottet. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen väntas lämna ett överskott om 1,0 mkr. Under höstterminen startar 
Yrkeshögskolan (YH) tre nya utbildningar med fulla klasser. På grund av lägre intäkter för en mindre 
klass i en tidigare årgång, prognostiserar YH ett underskott om ca 0,9 mkr vid årets slut. Detta vägs 
dock upp av ett överskott inom övriga vuxenutbildningen, både från färre köpta platser samt från 
yrkesvux tack vare kostnadseffektiva utbildningar. 

Kultur och fritid 

Den för året nya verksamheten kultur och fritid väntas lämna ett överskott om 0,5 mkr, där 
avvikelserna inom verksamheten varierar. Fritid visar ett underskott på grund av lägre intäkter för 
uthyrning av idrottshallar, vilket i sin tur beror på en pågående utredning av taxenivåer. Kultur visar 
ett överskott till följd av vakant tjänst för verksamhetschef under våren och vakant tjänst för 
enhetschef under hösten. 

Utveckling och flerspråkighet 

Verksamheten utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse om 0,2 mkr mot budget. 
Genom ett budgettillskott inför 2019 i form av statsbidrag närmar sig enheten centrum för 
flerspråkighet (CFL) en budget i balans. Underskottet för CFL vägs upp av ett överskott om 
ca 0,5 mkr från Tellus tillsammans med utvecklings- och stödenheten hänförligt till statsbidrag, 
projektintäkter samt tjänstledigheter. 

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

prioriteringar av elevstöd 
• Ökat elevantal på Hulebäcksgymnasiet 

Underskottet avseende fler barn och elever i verksamheterna åtgärdas inte i år. För kommande 
planperiod har kostnadsramarna justerats i enlighet med befolkningsprognosen. Ökade kostnader för 
skolskjutsar ses över samt planeras att budgeteras upp inför 2020. 
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Investeringsredovisning 

tkr 
Prognos 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019 
Bokslut 

2018 

 Ledning  100 100 0 0 

 Förskola  2 196 2 696 500 2 372 

 Grundskola  7 065 9 015 1 950 6 650 

 Gymnasium  2 166 2 166 0 2 300 

 Vuxenutbildning  100 300 200 175 

 Kultur och fritid  2 010 2 010 0 933 

 Utveckling, flerspråkighet  380 380 0 420 

Nettoutgift 14 017 16 667 2 650 12 850 

Grundskolan prognostiserar ett överskott om ca 1,9 mkr på grund av att byggnationen av 
Fagerhultsskolan i Hindås senareläggs under planperioden. Förskolan och vuxenutbildningen 
prognostiserar ett överskott om 0,5 mkr respektive 0,2 mkr på grund av minskat behov av inventarier. 
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3 Sektor för socialtjänst 
 

3.1 Sektorschefen om delåret 
Sektorn för socialtjänst har under våren anpassat organisationen utifrån förändringar i omvärlden. 
Detta för att bättre kunna möta olika målgruppers behov och för att stärka ledningsstrukturen. 
Justeringar av organisationen är viktiga för att kunna bibehålla och utveckla en god arbetsmiljö för 
såväl chefer som medarbetare. Stöd till barn och unga och till personer med funktionsnedsättning har 
blivit egna verksamheter och vuxenenheten har förts över till hälsa och bistånd. 

En ny lag om samverkan vid utskrivning från hälso-sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018. Förra året 
präglades av implementering av nya rutiner och arbetssätt. Initialt uppstod ett ökat betalningsansvar 
och ökat behov av korttidsplatser. Kostnaden för utskrivningsklara patienter uppgick till 3,1 mkr första 
halvåret 2018. I år har verksamheten hittills inte haft några kostnader  och behovet av korttidsplatser 
har återgått till den situation som rådde innan lagen trädde i kraft. 

På Säteriet i Mölnlycke är ett nytt särskilt boende med 54 platser under uppbyggnad. Driftstarten är 
försenad vilket medför att de som väntar på plats behöver utökad hemtjänst. Hemtjänsten 
prognostiserar därav 2 mkr i underskott. 

Ekonomiskt bistånd fortsätter trots budgettillskott 2019 att uppvisa ett underskott. Härryda framtid har 
ett tydligt fokus på arbete och egen försörjning med målet att kommunen 2020 har lägst andel av 
befolkningen som uppbär försörjningsstöd. Åtgärder inom ramen för Härryda framtid visar resultat i 
form av att fler nyanlända kommer i arbete. Under första halvåret är andelen i arbete eller studier 90 
dagar efter avslutad etablering 70 %. 

Antalet nyanlända som anvisats till kommunen är färre första halvåret än 2018, vilket medför 
minskade statsbidrag. För verksamheten är det en utmaning att anpassa organisationen till minskade 
resurser. Från 1 september minskas personalgruppen på enheten för nyanlända med 4,0 årsarbetare. 
Det betyder en halvering av personalgruppen. 

Ett samarbete med närliggande kommuner har inletts för att se över möjligheterna till en mer 
formaliserad samverkan liknande den som finns inom överförmyndarverksamheten. 

3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunen ska använda trädgård, grönska och natur som redskap för 
bättre välmående 

På de flesta av vård och omsorgs äldreboende finns fina trädgårdar anlagda för att få möjlighet till 
naturupplevelser och att stimulera sinnena. Som ett led i att skapa ett välbefinnande för brukare och 
även för anhöriga används utemiljön frekvent och på olika sätt. I brukares individuella 
genomförandeplan (IGP) kan det stå att den enskilde uppskattar blommor, trädgård och att få 
utevistelse i natur, att ha en stående aktivitet i trädgård och när och hur det ska ske. Frukter och bär 
som odlas ihop med brukare skördas och används till efterrätter och bakning. När vädret tillåter intas 
måltider och fika där och ofta spontangrillas i trädgårdarna. Andra aktiviteter som stilla stunder, 
promenader, träning, spel används också utemiljöerna till plus odlingar av olika slag. Personal har 
kompetensutvecklats inom ämnet med bland annat föreläsningar i hur gröna miljöer kan användas för 
att öka välmåendet och arbete på detta sätt har också en positiv effekt på medarbetares arbetsmiljö. 

I den dagliga verksamheten, Arbetskraften, är plantering och odling numera en schemalagd aktivitet. 
Medarbetare tillsammans med deltagare ansvarar för att arbetet fortlöper efter säsongsbehov. 

Page 390 of 428



13(16) 

Erbjuda fixartjänst från 70 år, istället för dagens 75 år 
Den angivna förändringen har genomförts. Numera erbjuds fixartjänst från 70 år i Härryda kommun. 

Undersöka möjligheten att införa träffpunkter på äldreboenden 
Kartläggning av nuvarande aktiviteter på träffpunkter och särskilda boenden samt kostnaderna för 
dessa jämfört med andra kommuner pågår. Resultatet av detta kommer under planperioden att 
användas i en utredning rörande införandet av träffpunkter på äldreboenden. 

Tillse att det finns tillräckligt med korttidsplatser för att möta behoven 
I jämförelse med andra kommuner har Härryda kommun ett högt antal korttidsplatser. För att möta ett 
tillfälligt ökat behov av fler platser är numera växelvårdsplatser flyttade till särskilda boenden och 
korttidsplatser har frigjorts. Tillfälliga korttidsplatser främst med demensinriktning har inrättats för att 
möta behovet av platser. Anledningen till det ökade behovet är förseningen av det planerade särskilda 
boendet i Säteriet, och personer som idag har behov av särskilt boende erbjuds korttidsplatser i väntan 
på plats på särskilt boende. Bedömningen är att när boendet på Säteriet har öppnat kommer det finnas 
tillräckligt med korttidsplatser för att möta behoven. 

Personer över 90 år som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende ska 
beredas plats 

Utredning av de juridiska förutsättningarna för en åldersstyrd biståndsbedömning har inletts av 
sektorn. Arbetet med revidering av riktlinjer för biståndsbedömning pågår. Som en eventuell följd av 
en ändrad biståndsbedömning behöver tillgången till och behovet av platser inom särskilt boende 
uppmärksammas och eventuellt åtgärdas. 

Mål 2020: Lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av 
försörjningsstöd 

Sedan 2018 arbetar verksamhetsområde Integration och arbetsmarknad (IoA) enligt projektplan 
Härryda framtid. Målsättningen är att stärka varje individs resurser och förmåga till självständigt liv. 
Framtagna aktiviteter inom ramen för Härryda framtid har ett tydligt fokus på arbete och 
självförsörjning utifrån förhållningssättet att alla vill och kan arbeta. Inom ramen för Härryda framtid 
har verksamhetens samverkan, både internt och externt, setts över och utökats. Viktiga 
samverkanspartners är bland annat näringslivet, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Inom 
ramen för Härryda framtid har även arbetsmetoderna inom IoA effektiviserats och resulterat i snabbare 
processer och en tydligare koppling mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till 
försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenheten (AME) har ett bredare utbud av arbetsmarknadsinsatser, 
såsom gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser. Alla 
personer som uppbär försörjningsstöd ska ha en uppdaterad arbetsplan med målsättningen egen 
försörjning. Exempelvis har enheten för försörjningsstöd under perioden januari till augusti 2019 
aktualiserat 88 personer på AME, vilket kan jämföras med 82 personer under hela 2018. 

2018 hade Härryda kommun den nionde lägsta arbetslösheten i hela Sverige. I juni 2019 var 3,0 % 
arbetslösa i kommunen, vilket kan jämföras med rikssnittet på 6,7 %. Härryda kommun har en låg 
andel invånare som är beroende av försörjningsstöd, men en hög andel av dem har varit aktuella för 
försörjningsstöd över ett år. Ett aktivt arbete pågår för att minska det långvariga 
försörjningsstödsberoendet, såsom exempelvis en satsning på arbetsförmågebedömningar och fler 
arbetsträningsplatser för personer som har varit borta från arbetslivet under en lång period. Inom enhet 
för försörjningsstöd finns dessutom en förstärkning med två rehabtjänster som under två års tid ska 
arbeta med långtidssjukskrivna och de som står långt från arbetsmarknaden. 

Under 2018 var 41 personer anställda via extratjänst inom kommunala verksamheter, varav flertalet 
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var personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Den 31 augusti 2019 hade 32 personer 
extratjänst. 

Trädgård, grönska och natur som redskap för bättre välmående 
Bland de personer som uppbär försörjningsstöd har en hög andel en komplex problematik. 
Arbetsträning inom trädgård passar väl för denna målgrupp och sedan mars 2019 erbjuder AME 
arbetsträning på Rävlanda trädgårdar som ett första steg för personer som har varit borta från 
arbetslivet under en lång tid. Under våren/sommaren 2019 har elva personer arbetstränat på Rävlanda 
trädgårdar, varav fem personer kommer via AME/enhet för försörjningsstöd och resterande sex 
personer är bosatta i Härryda kommun och kommer via Samordningsförbundet Insjöriket. Under 
arbetsträningen har en person gått vidare till en anställning och ytterligare en person har erbjudits 
timanställning inom ordinarie arbetsmarknad. Även AME:s servicelag erbjuder arbetsträning och 
subventionerade anställningsformer inom park och natur. 

Förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga 
Flera insatser med syfte att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga har 
genomförts under första delåret. 

En lokal handlingsplan för psykisk hälsa har tagits fram i samverkan med hälso- och sjukvården i 
närområdet. Till grund för handlingsplanen ligger överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) gällande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-
2018. En ny överenskommelse är nu tecknad för 2019-2020. I den lokala handlingsplanen 2018-2020 
har aktiviteter prioriterats i syfte att gemensamt främja psykisk hälsa och minska den psykiska 
ohälsan. 

Sektor för socialtjänst bedriver samverkansprojekten BUMS och TSI tillsammans med sektorn för 
utbildning och kultur (UTK) och Västra Götalandsregionen (VGR). Målsättningen med projekten är 
att skapa förutsättningar för psykisk hälsa och en fullgjord skolgång, genom att barn och unga med 
risk för en ogynnsam utveckling får stöd i ett tidigt skede genom tidiga och samordnade insatser. 
BUMS-projektet genomförs med hjälp av sociala investeringsmedel från VGR och pågår mellan 2018-
2020. Målet med investeringen är att tidigt identifiera barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt och 
erbjuda samlade och effektiva insatser så att vi främjar dessa barns hälsa, utveckling och lärande och 
skapar möjlighet för dem att lyckas i skolan. Projektet riktar sig mot tre tidigareskolor i kommunen 
och syftet är att erbjuda tidigt stöd från specialpedagog, psykolog, barn-och ungdomsmedicin samt 
familjebehandlare till barn och familjer som det finns en oro kring samt genomföra kunskapshöjande 
insatser till pedagogerna. TSI-projektet är ett projekt med medel från Socialstyrelsen och Skolverket. I 
projektet genomförs bland annat en utbildning inom praktisk samverkan från Högskolan i Väst. Syftet 
med projektet för kommunens del är dels att öka kvalitén i samverkan genom att implementera 
arbetssätt med verktyget samordnad individuell plan (SIP) samt att förbereda verksamheterna inför att 
barnkonventionen blir svensk lag. 

Kompetenshöjande insatser till personal har genomförts gällande barnkonventionen, ökad delaktighet 
hos barn och unga, främjande och förebyggande arbete samt i SIP. 

Föräldrastöd, har utöver individuellt inriktade insatser från familjestödsenheten, erbjudits i kursform 
till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom socialtjänstens 
anhörigkonsulent med inriktning mot målgruppen. 

Insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom 
hedersrelaterade normer 

Ökad kunskap är nyckeln till att öka förståelsen för det hedersrelaterade normer och dess 
konsekvenser. Medarbetare har deltagit på en utbildningsdag om hedersrelaterade normer där 
Länsstyrelsen i Östergötland medverkade, de har ett särskilt regeringsuppdrag att öka kunskapen om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Socialsekreterare har utbildats i riskbedömningsinstrumentet Patriark 
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i syfte att bedöma risker och besluta om insatser för den som drabbas av hedersrelaterat våld. 

Medarbetare inom barn och familj har deltagit i föreläsningar som anordnats av UTK kring 
hedersrelaterat våld och förtryck och som benämndes, Bygga broar. Från UTK deltog cirka 100 
medarbetare. 

Inför sommaren informerades all personal på skolor om kännetecken som kan tyda på hedersrelaterat 
våld och förtryck samt att vara särskilt uppmärksamma på vilka barn och ungdomar som inte återkom 
efter sommarlovet. 

Arbetet med en handlingsplan i samarbete med UTK har påbörjats. En utbildningsdag för medarbetare 
i kommunen planeras under hösten. 

3.3 Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

Ledning och administration 42 055 43 859 1 804 35 647 

Vård och omsorg 194 265 195 099 834 184 253 

Hälsa och bistånd 165 154 161 394 -3 760 146 054 

Funktionsstöd 163 239 155 101 -8 138 158 255 

Integration och arbetsmarknad 44 573 38 973 -5 600 34 284 

Barn och familj 86 111 77 787 -8 324 109 372 

Nettokostnad 695 397 672 213 -23 184 667 865 

Sektor för Socialtjänst prognostiserar ett underskott på 23,2 mkr, vilket främst beror på placeringar av 
barn, unga och vuxna, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 
funktionsstöd. 

Ledning och administration 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 1,8 mkr som främst kan hänföras till 
vakanta tjänster under del av året. 

Vård och omsorg 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr, vilket dels beror på att intäkterna förväntas 
bli högre än budgeterat och dels på personalplanering utifrån behov. Inom dagverksamheten 
prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr med anledning av nytt avtal som medför ökade kostnader för 
resor till och från dagverksamheten. 

Hälsa och bistånd 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 3,8 mkr, vilket främst beror på placeringskostnader 
för vuxna som prognostiserar ett underskott på 3,2 mkr. Med anledning av försenad driftstart av det 
särskilda boendet på Säteriet ökar behovet av hemtjänst och därför prognostiseras ett underskott på 
2,0 mkr. Inom verksamheten prognostiserar personlig assistans, sjuksköterskeenheten samt rehab och 
hälsofrämjande tillsammans ett överskott på 1,8 mkr. 

Funktionsstöd 

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 8,1 mkr varav 5,3 mkr avser köpta platser. Daglig 
verksamhet prognostiserar ett underskott på 1,7 mkr, främst med anledning av nytt avtal som medför 
ökande kostnader för brukarnas arbetsresor. 
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Integration och arbetsmarknad 

Integration och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 5,6 mkr. Enheten för försörjningsstöd 
prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr med anledning av fler ärenden med beslut samt tillfälliga 
boendekostnader. Enheten för ensamkommande prognostiserar ett underskott på 0,7 mkr som främst 
beror på placeringskostnader samt en engångskostnad på 0,5 mkr avseende återställande av lokal för 
boendet på Kabelvägen som lades ner under 2018. Enheten för nyanlända prognostiserar ett underskott 
på 1,5 mkr med anledning av att fler lämnar etableringen vilket ger lägre intäkter samtidigt som antalet 
nyanlända som anvisas till kommunen minskar vilket genererar omställningskostnader. 

Barn och familj 

Barn och familj prognostiserar ett underskott på 8,3 mkr. 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. Relationsvåld prognostiserar ett underskott på 4,3 mkr. 

Åtgärder 
Inom vård och omsorg har en översyn av resor till och från dagverksamhet påbörjats för att utreda 
möjligheter till minskade kostnader, men effekten av detta kommer inte att synas under året. 

Inom hälsa och bistånd kommer en genomlysning av konsumtionen av hemtjänst genomföras under 
hösten. 

En översyn av köpta platser inom funktionsstöd har påbörjats samt upphandling av ett boende och 
daglig verksamhet pågår. 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. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med 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. Externa öppenvårds-
insatser kommer inte att förlängas utan målet är att verkställas av den egna familjestödsenheten. 

På övergripande nivå har ett internt anställningsstopp införts inom sektorn. Vidare har sektorn initierat 
ett samarbete med närliggande kommuner där man ser över möjligheterna till en mer formaliserad 
samverkan, liknande den som finns inom överförmyndarverksamheten. 

Investeringsredovisning 

tkr 
Prognos 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019 
Bokslut 

2018 

Ledning och administration 1 458 4 458 3 000 572 

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 5 498 9 298 3 800 2 093 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott med 3,8 mkr med anledning av att två planerade 
stödboenden inte kommer att utnyttja sin investeringsbudget samt att flera it-satsningar inom sektorn 
kostnadsförs på driftsredovisningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 290      Dnr 2019KS206

Motion rörande senior- och skolkort i samband med förändringar i 
biljettsystemet i kollektivtrafiken i Härryda 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019 § 75 att till kommunstyrelsen remittera motion 
från Boris Leimar (SD) gällande vilken påverkan kommande förändringar i Västtrafiks 
biljettsystem kommer ha på biljettyperna seniorkort och skolkort. I motionen beskrivs bland 
annat att förändringarna kommer att leda till att kommungränserna delvis suddas ut och att 
biljettyperna seniorkort och skolkort kommer att vara giltiga i de kommuner som tillhör 
samma zon som Härryda, men inte i Göteborg och Mölndal, som kommer att tillhöra en annan 
zon. Motionären yrkar att kommunen ska arbeta för att framtida skol- och seniorkort gäller 
över två zoner och att Härryda kommun budgeterar för den ökade kostnaden i kommande 
budget.

Vid beställningar av senior- och skolkort måste Härryda kommun förhålla sig till det 
sortiment av biljettyper som Västtrafik har att erbjuda. Redan idag betalar kommunen så att 
ungdomar som är folkbokförda i kommunen och går på en gymnasieskola i 
Göteborgsregionen åker gratis till och från Göteborg fram till klockan sju på kvällen. Vidare 
har Västtrafik inte fastställt biljettpriserna för det nya zonsystemet eller hur seniorkorten och 
skolkorten kommer att påverkas av förändringarna. Detta gör det svårt att utreda vad det 
skulle kosta att erbjuda seniorkort och skolkort som är giltigt i två zoner istället för en.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 september 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen 
besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 16 september från sektorn för 
samhällsbyggnad.

Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen i sin helhet.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Peter 
Arvidssons yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-24

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Proposition 
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 Patrik Lindes yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 11 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.
 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 16 
september från sektorn för samhällsbyggnad.

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

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Voteringslista: § 290
Ärende: Motion rörande senior- och skolkort i samband med förändringar i biljettsystemet i 
kollektivtrafiken i Härryda,  2019KS206

Bilaga 11. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 8 5 0
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Sektorn för Samhällsbyggnad
Sara Gustafsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-16 2019KS206  008

Motion rörande senior- och skolkort i samband med förändringar i 
biljettsystemet i kollektivtrafiken i Härryda

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019 § 75 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) gällande vilken påverkan kommande förändringar i 
Västtrafiks biljettsystem kommer ha på biljettyperna seniorkort och skolkort. I motionen 
beskrivs bland annat att förändringarna kommer att leda till att kommungränserna delvis 
suddas ut och att biljettyperna seniorkort och skolkort kommer att vara giltiga i de 
kommuner som tillhör samma zon som Härryda, men inte i Göteborg och Mölndal, som 
kommer att tillhöra en annan zon. Motionären yrkar att kommunen ska arbeta för att 
framtida skol- och seniorkort gäller över två zoner och att Härryda kommun budgeterar 
för den ökade kostnaden i kommande budget. 

Vid beställningar av senior- och skolkort måste Härryda kommun förhålla sig till det 
sortiment av biljettyper som Västtrafik har att erbjuda. Redan idag betalar kommunen så 
att ungdomar som är folkbokförda i kommunen och går på en gymnasieskola i 
Göteborgsregionen åker gratis till och från Göteborg fram till klockan sju på kvällen. 
Vidare har Västtrafik inte fastställt biljettpriserna för det nya zonsystemet eller hur 
seniorkorten och skolkorten kommer att påverkas av förändringarna. Detta gör det svårt 
att utreda vad det skulle kosta att erbjuda seniorkort och skolkort som är giltigt i två zoner 
istället för en.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 
16 september från sektorn för samhällsbyggnad.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019 § 75 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) gällande vilken påverkan kommande förändringar i 
Västtrafiks biljettsystem kommer ha på biljettyperna seniorkort och skolkort. I motionen 
beskrivs bland annat att förändringarna kommer att leda till att kommungränserna delvis 
suddas ut och att biljettyperna seniorkort och skolkort kommer att vara giltiga i de 
kommuner som tillhör samma zon som Härryda, men inte i Göteborg och Mölndal, som 
kommer att tillhöra en annan zon. Motionären yrkar att kommunen ska arbeta för att 
framtida skol- och seniorkort gäller över två zoner och att Härryda kommun budgeterar 
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för den ökade kostnaden i kommande budget. Detta då både skolungdomar och äldre ofta 
reser till destinationer så som sjukhus och gymnasieskolor i Göteborgs- och Mölndals 
kommun. 

Bakgrund 
I november 2018 beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att 
zonsystemet, som Västtrafik baserar sina biljettpriser på, ska ändras till att omfatta tre 
zoner, A, B och C, istället för dagens 70 zoner. I det nya zonsystemet kommer Härryda 
kommun att tillhöra zon B tillsammans med kommunerna: Ale, Alingsås, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn medan kommunerna: Göteborg, 
Partille, Mölndal, Öckerö kommer att tillhöra zon A. Resterande kommuner i Västra 
Götalandsregionen kommer att tillhöra zon C. Inför beslutet om den nya zonindelningen 
yrkade kommunstyrelsen i Yttrande om ny zonindelning för kollektivtrafiken 
(2017KS818) till Regionala kollektivtrafiksrådet att även Härryda kommun skulle tillhöra 
zon A. Det nya zonsystemet planeras införas under hösten 2020 och då planeras även 
biljettpriserna att ändras. Under våren 2020 kommer beslut om de nya biljettpriserna att 
tas.

Vid beställningar av senior- och skolkort måste Härryda kommun förhålla sig till det 
sortiment gällande biljettyper som Västtrafik har att erbjuda. För närvarande erbjuder 
Västtrafik inte seniorkort som är giltiga i mer än en kommun. Härryda kommun betalar 
idag för att alla kommuninvånare över 65 år som ansöker om ett seniorkort får ett 
seniorkort som gör det möjligt att resa gratis inom kommunen under dygnets alla timmar. 
Vid resor till ort utanför kommunen får man som resenär själv betala från och med att 
man lämnar kommungränsen. Idag betalar kommunen ca 1,2 miljoner kronor per år för 
samtliga seniorkort.

Redan idag får alla gymnasieelever, under 20 år, som är folkbokförda i kommunen och 
som går på en gymnasieskola i Göteborgsregionen ett skolkort som gör det möjligt att åka 
gratis till och från Göteborg fram till klockan sju på kvällen. För detta betalar kommunen 
ca 9,5 miljoner kronor per år. Utöver gymnasieeleverna har ca 800 grundskoleelever ett 
skolkort som är giltigt inom kommunen. För dessa skolkort betalar kommunen idag ca 
3,5 miljoner kronor per år. Att erbjuda alla grundskolelever som har beviljats ett skolkort 
inom kommunen ett skolkort som istället är giltigt i två zoner skulle, med dagens priser, 
medföra en kostnadsökning på ca 1,3 miljoner kronor per år. Vad denna kostnad skulle 
uppgå till i det nya zon-systemet går inte att säga i och med att biljettpriserna för det nya 
zon-systemet inte har beslutats. 

Förvaltningens bedömning 
Västtrafik har för närvarande ännu inte fastställt biljettpriserna för det nya zon-systemet 
eller hur seniorkorten och skolkorten kommer att påverkas. Därför är det svårt att utreda 
kostnaden för seniorkort och skolkort som är giltigt i två zoner istället för en. Vidare så 
betalar kommunen redan idag för att ungdomar som är folkbokförda i kommunen och går 
på en gymnasieskola i Göteborgsregionen ska kunna åka gratis till och från Göteborg.
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Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Henrik Yngve

Tf. verksamhetschef trafik

Bilagor: 
Motion rörande senior-och skolkort i samband med förändringar i kollektivtrafiken i 
Härryda

Yttrande om ny zonindelning för kollektivtrafiken (2017KS818) 
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2019 -03- 2 8 
Oiarienr 

.. 
MOTION RORANDE SENIOR- OCH 
SKOLKORT I SAMBAND MED 
FÖRÄNDRINGAR I BILJETTSYSTEMET I .. 
KOLLEKTIVTRAFIKEN I HARRYDA. 

) 

) 

De fiesta av vara medborgare har säkert hört talas om den kommande fürändringen 
rörande olika zoner für kollektivtrafiken i var region, Region Västra Götaland, men 
inte satt sig in i vad <let innebär. 

Da de nya zonema även delvis suddar ut kommungränsema kommer även Härryda att 
pâverkas, Den nya zonindelningen innebär bl.a. att man med skol- och seniorkort 
kommer att kunna aka inom <let som kallas zon2, Härryda- Lerum- Ale- Kungälv. 
Dock rar vi inte resa via Göteborg, Mölndal eller Partille utan att betala für resor i tvà 
zoner. Da manga av de destinationer som vara skolungdomar och äldre ofta reser till, 
sâsom gymnasier i Göteborg och sjukhus i Mölndal och Göteborg som ligger i zon 1, 
blir detta en begränsande faktor. Ä ven resande frân vara södra och östra delar mot 
t.ex. Mark och Bollebygd kommer att behöva resa över tvâ zoner, da Bollebygd och 
Mark tillhör zon3. 

Dagens s.k. tilläggsköp für kommunema, sâsom skol- och seniorkort, kommer att 
sägas upp till omförhandling inom en snar framtid frân regionen, och baserat pa 
ovanstâende argument yrkar vi inom Sverigedemokratema 

- Att kommunen arbetar für att framtida skol- och seniorkort skall gälla över tvâ 
zoner. 

~;kw;n budgeterar för denna ökade kostnad i kommande budget. 

Boris Leimar (SD) 
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Besvarande av interpellation om 
Högadalsskolan

15

2019KS531
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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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 2019-11-08 
  

  
 

Svar på interpellation om Högadalsskolan 
 
Roland Jonsson (MP) har i interpellation daterad den 4 september 2019 ställt följande 
frågor till kommunstyrelsens ordförande. 
 

• Varför skall en väl fungerande skola ersättas med en privat skola? 
• Vad blir den ekonomiska konsekvensen för kommunen när skolpengen flyttas 

från kommunen till privat verksamhet? 
• Hur skall man garantera att eleverna vid Högadalsskolan får friheten att fortsätt-

ningsvis välja en kommunal skola i närheten? 
• Hur stor är kapitalförstöringen att lägga ned Högadalsskolan och vad kommer 

rivningskostnaden att bli? Finns det någon ekonomisk riskanalys? 
• Under byggtiden så kommer det vara en byggarbetsplats och transporter till 

byggarbetsplatsen. Hur säkerställer man skolbarnens och personalens säkerhet 
under byggtiden? 

• Hur skall man säkerställa att skolbarnen får tillgång till en bra skolgård under 
byggtiden? 

 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 129/2019. 
 
 
 
Varför ska en väl fungerande skola ersättas med en privat skola? 
 
Svar: Det är ingen skola som skall ersättas med en privat skola. Det vi vill möjliggöra 
är en etablering av en friskola. Sedan interpellationen skrevs har vi som lovat arbetat 
fram en ny plats som inte påverkar någon befintlig skolbyggnad. 
 
 
Vad blir den ekonomiska konsekvensen för kommunen när skolpengen flyttas från 
kommunen till privat verksamhet?  
 
Svar: Återigen för att vara tydlig så handlar det om friskoleverksamhet och inte privat-
skola. Förutsättningar för fristående verksamheter finns beskrivet på kommunen hem-
sida: https://www.harryda.se/barnochutbildning/grundskola/grundskolor/fristaende-
grundskolor/bidragpalikavillkor.4.58ac52a713a5c801848800018496.html 
 
Här går att läsa: 
Bidrag till fristående skolor 
• Bidraget till fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verk-
samheten av motsvarande slag. 
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidra-
get. 
• Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 

Page 407 of 428

https://www.harryda.se/barnochutbildning/grundskola/grundskolor/fristaendegrundskolor/bidragpalikavillkor.4.58ac52a713a5c801848800018496.html
https://www.harryda.se/barnochutbildning/grundskola/grundskolor/fristaendegrundskolor/bidragpalikavillkor.4.58ac52a713a5c801848800018496.html


   
 

• Kommunens beslut, grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. 
 
Grundbelopp 
Grundbeloppet ska fördelas till kommunala grundskolor och fristående grundskoleverk-
samhet så att ersättningarna blir helt likvärdiga. 
 
Grundbeloppet innebär ersättning för: 
• Undervisning och pedagogisk verksamhet 
• Utrustning och läromedel 
• Elevvård och hälsovård* 
• Måltider 
• Administrationskostnader 
• Mervärdesskatt 
• Lokalkostnader** 
* I Elevvård och hälsovård ingår ersättning för ev. utredningar som ska ligga till grund 
för ansökan om tilläggsbelopp.  
** Lokalkostnaderna fördelas så att en fristående grundskoleverksamhet får ersättning 
för kommunens genomsnittliga lokalhyra per barn. 
 
Tilläggsbelopp 
För en elev på fristående skola som har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd 
ska kommunen, utöver grundbeloppet, betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är 
endast avsett för extraordinära stödåtgärder till en individuell elev. 
 
Utifrån detta väntas inte bli någon skillnad i kostnad mellan att ha kommunen som hu-
vudman respektive en annan utförare som huvudman, under förutsättning att den kom-
munala ersättningen för skollokalen inte överskrider det belopp som beskrivs ovan. El-
ler att kommunen inte behöver hantera ett eventuellt överskott av resurser inom grund-
skoleorganisationen i fråga om lokaler och/eller personal, att kommunen inte behöver 
hantera ett eventuellt överskott av Härrydaelever som väljer att inte gå i friskola och 
inte heller ryms inom befintlig grundskoleorganisation. 
 
Det skall dock påpekas att detta är en typ av kostnader som hanteras varje år också 
inom den kommunala verksamheten, då vi själva t.ex. förbyggt oss på förskolor för till-
fället, successivt fyller på egna nya skolor eller får sätta upp tillfälliga moduler.  
 
 
Hur ska man garantera att eleverna vid Högadalsskolan får friheten att fortsättningsvis 
välja en kommunal skola i närheten? 
 
Svar: Kommunen har fortfarande en skyldighet att tillse att det finns skolplatser för ele-
ver som önskar gå i kommunal skola. Det råder fritt skolval för alla elever enligt skolla-
gen och de kan välja kommunal eller fristående skola i Mölnlycke. Om det är fler sö-
kande än platser till en kommunal skola behöver ett urval göras i enlighet med närhets-
principen.  
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Hur stor är kapitalförstöringen att lägga ned Högadalsskolan och vad kommer rivnings-
kostnaden att bli? Finns det någon ekonomisk riskanalys? 
  
Svar: Kostnaden för utrangering av den befintliga Högadalsskolan skulle uppgå till ca 
8,5 mkr. Det gäller även om kommunen skulle bygga på platsen. En rivningskostnad för 
en skola av Högadalsskolans storlek uppskattas till att ungefärligen uppgå till 5 miljo-
ner kronor. I nuläget finns ingen genomförd ekonomisk riskanalys. Det skall också här 
påpekas att vi har denna typ av kostnader i flera olika kommunala projekt där gamla ej 
fullt avskrivna kostnader tas upp i projekten. 
 
 
Under byggtiden så kommer det vara en byggarbetsplats och transporter till byggarbets-
platsen. Hur säkerställer man skolbarnens och personalens säkerheten under bygg-ti-
den? 
 
Svar: Den som utför byggprojekt ansvarar också för säkerheten kring bygget och av-
spärrningar, rutiner mm. Nyligen pågick ett stort byggprojekt i direkt anslutning till 
Hindåsskolan som då också var påverkade. Samma sak var det när Önnerödsskolan 
byggdes ut. 
 
 
Hur skall man säkerställa att skolbarnen får tillgång till en bra skolgård under byggti-
den?  
 
Svar: Det är ännu tidigt i processen. Innan detaljerna kring byggprojekt står klart går 
det inte att svara på. Om vi gör em jämförelse av våra skolgårdar så kan vi se att det 
skiljer sig i stor utsträckning på vad eleverna har tillgång till. 
 
 
 
Per Vorberg 
Ordförande kommunstyrelsen 
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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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Interpellation om Alliansen och Sportpartiets önskan om att få Engelska skolan till 
Härryda. 
 
Patrik Linde (S) har i interpellation daterad den 5 september 2019 ställt följande frågor 
till välfärdsnämndens ordförande. 
 

1. Kan välfärdsnämndens ordförande garantera barnen som finns på Högadalskolan 
plats på Engelska skolan? 
 

2. Kan välfärdsnämndens ordförande lova att det finns plats i våra kommunala sko-
lor för de elever som vill lämna Högadalskolan när den blir privat? 
 

3. Kan välfärdsnämndens ordförande garantera att det inte blir en ökad brist på skol-
platser i kommunen när en av våra skolor privatiseras och får ett upptagningsom-
råde som sträcker sig utanför kommunen? 
 

4. Valde man en skola med så hög vinstutdelning som möjligt när man valde att di-
rekttilldela verksamheten? 
 

5. Valde man en skola som sätter glädjebetyg bara för att man skall få högre snittbe-
tyg i kommunen? Om inte, varför valde ni Engelska skolan? 

 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 129/2019. 
 
Svar 
1. Nej, en sådan garanti kan nämnden inte lämna eftersom IES har eget kösystem.  
 
2. Kommunen ansvarar enligt skollagen för att alla folkbokförda elever ska erbjudas en 
skolplats i kommunen. IES är ingen privatskola, det är en friskola. 
 
3. Kommunen ansvarar enligt skollagen för att alla folkbokförda elever ska erbjudas en 
skolplats i kommunen. Skulle det bli aktuellt, vilket vi nu vet att det inte är, att hitta plat-
ser för Högsdalskolan elever i närliggande område så kommer bedömning göras utifrån 
barnets bästa och där barnet bor. Då kan paviljonger vara ett alternativ. I nuläget är det 
inget alternativ att flytta eleverna mellan kommundelar, om eleven inte önskar det 
 
4. Nej. Dessutom ger Härryda kommun inte tillstånd till skolor, utan deras ansökningar 
prövas av skolinspektionen. Internationella Engelska Skolan är en väl etablerad skola 
som också får högt resultat i brukarundersökningar.  
 
5. Nej. Härryda kommun har inte valt Engelska skolan, utan Härryda kommun har valt att 
starta en dialog med Internationella Engelska skolan. Engelska skolan och Internationella 
Engelska skolan är två helt olika skolor. Som ärendet behandlas just nu ligger det på 
kommunstyrelsen bord. Välfärdsnämnden behandlar ärendet enbart om det blir en fråga 
om nedläggning av skola eller om kommunen ska svara på remiss från exempelvis skol-
inspektionen. 
 
 
Maria Kornevik-Jacobsson 
Ordförande välfärdsnämnden 
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Besvarande av interpellation angående 
arrendeavtal, en central föreningsfråga
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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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Svar på interpellation angående arrendeavtal, en central föreningsfråga
 
Ulla- Karin Johansson (S) har i en interpellation daterad den 2 september 2019 ställt 
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Vi har i flera olika sammanhang fått till oss att det finns föreningar i vår kommun som 
inte kan utveckla sin verksamhet på det sätt som de vill då de sitter på väldigt korta ar-
rendeavtal med kommunen. Hur vill kommunstyrelsens ordförande agera för att tillse 
att det blir möjligt för föreningarna att få längre arrendeavtalstid? 
 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 129/2019. 
 
 
Svar: 
 
Idag äger kommunen ungefär 3000 hektar mark av blandad karaktär och av olika anled-
ningar. Bland annat äger kommunen mark som i framtiden kommer att detaljplaneläg-
gas för att byggas ut till bostad- och industriområden och en del mark som är naturre-
servat. 
 
Generellt så försöker kommunen arrendera ut den mark som går att arrendera ut och vid 
varje arrendeavtal måste en enskild bedömning ske gällande lämplig löptid på avtalet. 
Hänsyn måste bland annat tas till markens beskaffenhet, föreningens syfte med arrendet 
och kommunens framtidsplaner för markområdet. Exempelvis så har arrendeavtal för 
markområden som kommunen inom en snar framtid planerar att detaljplanelägga eller 
nyttja för andra ändamål oftare en kortare löptid än arrendeavtal för andra markområ-
den. 
 
Enligt samhällsbyggnadssektorn som administrerar arrenden, känner idag inte till att det 
finns flera föreningar i kommunen som känner att de inte kan utveckla sin verksamhet 
på det sätt som de vill på grund av att de har väldigt korta arrendeavtal med kommunen. 
Mark och Bostad som är den verksamhet som handlägger och hanterar kommunens ar-
rendeavtal brukar tillsammans med arrendatorn komma fram till en arrendeavtalstid 
som både passar arrendatorns ändamål och kommunens planer för markområdet. De 
föreningar som känner att deras verksamhet inte kan utvecklas på det sätt de vill i och 
med att de har för korta arrendeavtal med kommunen är välkomna att kontakta Mark 
och Bostad för att se om det går att avtala om en längre arrendetid. Framöver är tanken 
att arrenden som berör föreningar skall alltid samrådas med verksamheten kultur och 
fritid. 
 
Vi i den politiska majoriteten har fått flertalet synpunkter och frågor kring arrenden av 
olika slag. När vi då följt upp och sökt information, så har det visat sig att tidigare har 
det varit otydligt kring vissa arrenden då det inte alltid funnits dokumentation om vad 
parterna faktiskt är överens om. Det har också saknats tydliga riktlinjer som är öppna 
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och transparenta och lätta att förstå för parterna och andra som är intresserade av vad 
som gäller för arrenden. 
 
Vi i den politiska majoriteten tog då i vårt förslag till budget för 2019 initiativ för att 
komma i ordning med detta samt bl.a. möjliggöra längre arrenden. Detta har lett till att 
kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag 19 november 2018 i §190 att ta fram 
riktlinjer för arrenden. Riktlinjerna behandlades på kommunstyren den 24 oktober 2019 
i §287. I de riktlinjer som kommunfullmäktige förhoppningsvis antar står bl.a. 
• Arrendetiden skall styras av syftet med upplåtelsen, vilken arrendetyp det är samt om-
rådets framtida exploateringsplaner. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde när riktlinjerna behandlades yrkade ni socialdemo-
krater på återremiss med motiveringen ”Detta ärende har inte varit uppe under vår KS-
info därför anser vi att vi behöver återremittera ärendet för att få mer information innan 
beslut kan tas.”. Efter votering beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle avgöras 
idag och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna. Mot detta reser-
verade sig ni socialdemokrater och miljöpartiet. 
 
Ärendet med att anta riktlinjer för arrenden tas upp i fullmäktige 14 november 2019 un-
der punkten 9. 
 
 
 
 
Per Vorberg (M) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 0 1 
Diarienr 

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

/ Diariep!anbatecr.n 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pä nägot 
som du vill förändra. Förslaget ska handla om sädant som 
kommunen ansvarar för 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 bistánd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

Medborgarförslaget fär bara behandla en frága. Amnen 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 fätt 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 
andra sammanslutningar fâr 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 pä 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 pä 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 pä hur komplicerat 
det är. Du fär ett skriftligt svar pä ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksä 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 Räda torg 
i Mölnlycke. 

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

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

Läs mer pâ harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

'{) 

Förnamn* .~ . 

Efternamn* . Uv..~ ~ . 
• Ma 202 Gatuadress ·'fX·Y'Y.V!-'.·6·····························¡v············Ja..··········································································· 

Postnummer* .½.38-9..'ì Postadress* Q.(J0/__~················································································· 

a s..31331í .a., ha&a.nk{asa«9).etlulc2 
Datum* .. ~.q.\~.-:- .. 0.\1 .. .\1 . 
Underskrift* ~~ .rfYû<1.INJ4. .~ . 
Namnförtydligande* IYLAn: .O. }./1 J1laJ,>.9..Q. ········ . 

JU HARRYDA 
'OUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun• Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförslag 
Här skriver du rubriken pá ditt medborgarfrslag. 

Upprustning av Apelnäs bro i Storäns dalgáng. 
Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 
Vi är nägra personer som önskar renovera en befintlig bro över Storän, vid Apelnäs, 
Rävlanda. Vi behöver ekonomiskt stöd för att genomföra renoveringen. Vi har ideela 

krafter som kan tänka sig att utföra arbetet. Vi har beräknat kostnaden till c:a 70 000 
kr. 
···········-··· ·····••···························· ··········-···•····· 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
.Bron. ingär. i. en naturlig gammal .handelsväg .. som. nuförtiden har använts.av mänga .. 
friluftsmänniskor genom vandring, jogging, ridning och cykling. Bron är sedan nägra är 
avstängd p.g.a. rasrisk och det skulle vara av stor betydelse för mänga att bron 
. kommer.i.funktion..igen,.............. . . 
Storäns dalgäng är ju av riksintresse, därför är det extra viktigt att förbinda de bäda 
sidorna av dalgängen för att fä ett rikt kultur- och friluftsliv till ständ. 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

A HRRYDA 
2KOMUN 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -11- 0 4 

Interpellation 
Kommunfulimäktige, Hähryda kommün, tors~a@en den 14 november 2019 

Diarienr iarieplnbeteckn 

Nya grundskolor 
Fragan ställs till Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson 

Undertecknade önskar svar pâ nedanstâende spörsmâl enligt följande motivering. 

Välfärdsnämnden har enligt nämndens reglemente "det politiska ansvaret för utbildning, kultur ach 
fritid" 

Man kunde dessutom läsa i verksamhetsplanen for Välfärdsnämnden 2019-2021 att "Grundskolan 
prioriteras och mälet är att längsiktigt vara Sveriges bästa skola. En längsiktig plan för byggande av 
nya skalar ska tas fram, en effekt av att befolkningen ökar." (sid 3, Välfärdsnämndens 
verksamhetsplan 2019-2021) 

Lite sena re i samma verksamhetsplan läser man viciare 

"Planering av nya grundskolor sker genom LRP-processen. Sektorn kommer att förtydliga 
arbetsgängen inom sektorn och ta fram en strategi kring organisation av grundskolor. 
Sektorn for utbildning ach kultur kommer tillsammans med sektorn for teknik och förvaltningsstöd 
att göra en kartläggning av befintliga lokaler under hösten utifrän tvà aspekter; möjlighet till 
utbyggnad och behovet av anpassning till mer ändamälsenliga lokaler." (sid 22 Välfärdsnämndens 
verksamhetsplan 2019-2021) 

Med detta i bakhuvudet känns hela processen kring en eventuell etablering av lnternationella 
engelska skolan i Härryda kommun väldigt märklig oavsett om vi talar om den tidigare tänkta 
etableringen pa Högadalsskolans tarnt som skulle innebära en nedläggning av densamma el Ier den 
nuvarande huvudinriktningen; grusplanen som är en del av Furuhällsskolans skolgärd. 

Ett ärende där saväl välfärdsnämnden som kommunfullmäktige blivit rundad av majoriteten som valt 
att "bereda" ärendet via kommunstyrelsen. Ett ärende som i högsta grad är ett skolärende dessutom 
av stor vikt och med längsiktig inverkan pà kommunens ekonomi och infrastruktur. Men 
Välfärdsnämnden och dess ledamöter med det politiska ansvaret för utbildningsfrägor i kommunen 
involveras inte i beredningen. Majoriteten gick via kommunstyrelsen den 29 maj 2019 for att besluta 
om ett uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag till avsiktsforklaring med Skanska om 
etableringen lnternationella engelska skolan ach därmed forega processen kring den kartläggning 
som förvaltningen fätt i uppdrag att genomföra under hösten 2019 bland annat genom 
välfärdsnämndens verksamhetsplan. En avsiktsförklaring som láser kommunen vid inte bara en 
framtida entreprenör utan även utförare ach verksamhetsform utan att vare sig den ena eller andra 
utvärderats. En avsiktsförklaring som dessutom gär emot säväl Välfärdsnämndens verksamhetsplan 
som Lokalresursplan 2019-2023. 

Miljöpartiet i Härryda menar att det är av största vikt att etableringen av en ny grundskola i 
kommunen är ett sà stort beslut att det dels bör beredas grundligt av säväl förvaltning som nämnd 
samt dels att fr~gan är av s~dan betydelse och längsiktig inverkan pà kommunens ekonomi, 
förutsättningar ach organisatoriska uppbyggnad att den i alla skeden ska tas via kommunfullmäktige. 

1 
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Vi vill därför fräga Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson: 

1. Hur ser du pá att frägan kring etablering av en ny inte gätt via Välfärdsnämndens och 
dessutom föregätt den planerade kartläggningen? 

2. Vilken inverkan kommer etableringen av en tv~parallellig F-9 skola fä för befintliga 
grundskolor samt för kommunens ekonomi däà skolpengen flyttas frän kommunal till privat 
verksamhet? 

3. Pä vilket sätt kompletterar Internationella engelska skolan kommunens befintliga 
verksamheter? 

4. Varför saknas uppdraget om den längsiktiga planeringen av grundskolor i Välfärdsnämndens 
verk etsplan 2020-2022? 

Miljöpartiet de gröna i Härryda 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 2 2 
Diarienr I Oiarieplanb!rteckn 

miJöesriet de sr6na. 
HRRYDA 

Motion om profilklasser 
Profilklasser i musik har under ett antal àr bedrivits pa Ekdalaskolan. Inför nästa läsär sker 
ingen intagning i profilklass, och det är därför av stor vikt att att se över möjligheterna att 
inför läsáret 2020-2021 utveckla samverkan med Kulturskolan med syfte att äteruppta och 
utveckla profilklasser i musik. 

Profilklasser i musik bör vara en självklar del i grundskolans verksamhet, som en möjlighet 
att ta vara pa den samverkansmöjlighet som finns inom kommunen, med en väl fungerande 
Kulturskola. Mängàriga erfarenheter frän skolor runt om i landet visar pa fördelar för bade 
individer och för kommunen i stort. 
Elever med specialintresse i musik, kan inom profilklasser fa ökade möjligheter till att 
förbereda sig inför ett yrkesliv, där musik ses som en viktig kompetens. I nom profilklasser i 
musik far särbegavade elever möjlighet till en särskild stimulans pà samma gang som alla 
elever far genom musiken redskap för utveckling i alla skolämnen. Välfungerande 
verksamhet med profilklasser i musik har visat sig skapa attraktivitet för elever även frán 
andra kommuner. 
Erfarenheter frän undervisningen inom profilklasser ger möjlighet till inspiration även för 
ordinarie skolundervisning och en stor möjlighet att berika kulturlivet pa skolan. 

Därför yrkar vi att: 

Förvaltningen ges i uppdrag 
att se över möjligheterna att bedriva profilklass i musik i samverkan mellan 
Kulturskala och grundskola under de nya förutsättningarna med en ny timplan, 
att ge förslag pä en utvecklad organisation för samarbetet, samt 
att ge förslag pà vilken skola som skai/ föresläs ansvara för verksamheten. 

m 

Roland Jonsson 

•. @ « 
• Mare stria 

Miljöpartiet de gröna Härryda 
Mölnlycke 17 juni 2019 
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Motion 2019 -10- 17 
Diarienr 

Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöte't tinder obh I 
beredningar skall erhålla tidningen Dagens Samhälle 

I dessa tider med ett minskande lokala nyhetstidningar och allt färre journalister som 
bevakar kommunala frågor i de tidningar som fortfarande finns kvar. Dagens samhälle är det 
enda tidningen som har som övergripande uppgift att bevaka vad som händer inom de 
svenska kommunerna, landstingen och regionerna. 

Det är oerhört viktigt att vi kommunalpolitiskt aktiva får kunskap om vad som pågår i andra 
kommuner i landet. Genom tidningen kan vi läsa jämförelser och få impulser till förbättring 
av den kommunala verksamheten i vår kommun. 

Då Dagens samhälle dessutom ges ut av den organisation som Härryda kommun och alla 
andra svenska kommuner och landsting är medlem, SKL, och fungerar som medlemstidning 
för vår organisation borde det vara självklart att kommunen stöder dess verksamhet genom 
prenumerationer 

Kostnaden för prenumerationerna bör ligga på Utvecklingsenheten och kan hämtas in 
genom översyn av verksamheten. 

Förslag: 
Att kommunens valda politiker såväl ordinarie ledamöter och ersättare erhåller 
prenumeration på Sveriges Kommuner och Landstings medlemstidning Dagens samhälle 
om de så önskar. 

För Socialdemokraterna 

Mats Werner 

\  
Patrik Linde 

Siw Hallbert 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 23 
Diarienr I Diariep\anbatec!<n 

ml6eorvet de gr&na.@% 
HRRYDA 1 

MOTION OM ENERGI- OCH KLIMATPLAN 

Vid kommunfullmäktigemötet 2015-03-23 50 förelag en skrivelse fran förvaltningen om ett 
forslag till ny energi- och klimatplan for Härryda kommun. 

Miljöpartiet yrkade pa aterremiss att "energi och klimatplanen äterremitteras till kommunstyrelsen 
och att samhällsbyggnadsberedningen ges i uppdrag att ta fram mer konkreta direktiv for 
omarbetning av energi och klimatplan." 

Kommunfullmäktiges beslut var att 
o Kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplan för Härryda kommun 
enligt föreliggande förslag. 

o Fullmäktige uppdrar ät samhällsbyggnadsberedningen att se över miljömälen 
och att dessa nya mal skall vara framátsyftande, tydliga och lätt utvärderingsbara. 
Miljömälen skall vara en viktig grund för omformulering av reviderad 
Energi- och klimatplan. 

STÄLLD INTERPELLATION 

I oktober 2017 ställde Miljöpartiet en interpellationsfraga till kommunstyrelsens ordförande: 

-När kommer det ett forslag pa en reviderad energi och klimatplan? 

SVAR PA INTERPELLATIONEN 

Per Vorberg svarade 2017-12-11: 

Nya inriktningsmal for miljö antogs av kommunfullmäktige 30 januari 2017 (paragraf 2/2017). 
Verksamhetsmal anpassade till de nya inriktningsmälen är ännu inte fastställda. 
Kommunfullmäktige beslutade i paragraf 193/2017 att ge forvaltningen i uppdrag att ta fram en 
strategisk plan för kommunen ska arbeta med Globala malen och Agenda 2030. 

En revidering av Energi- och klimatplan far arbetas fram i takt med att forvaltningen arbetar med 
de Globala malen och Agenda 2030. Mnga av de globala mlen rör energi-och klimat, sá som 
mälet "hallbar energi för alla" och bekämpa klimatförändringarna". Att arbeta med energi- och 
klimatfragor kommer dá att bli en självklar del av det strategiska arbetet med de globala malen. 

ARBETET MED DEN STRA TEGISKA PLANEN FÖR AGENDA 2030 

I den strategiska planen som majoriteten antog i kommunstyrelsen 2019-02-07 finns det inget 
som behandlar kommunens energi och klimatplan. 

Man har tagit fram tvà fokusomr~den. 
• God hälsa välbefinnande 
• Hallbara städer och samhällen 
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meartet de s6nao%) 
HÄRRYDA 2 

LAGKRAV LAG (1977:439) OM KOMMUNAL ENERGIPLANERING 

Det finns ett lagkrav att alla kommuner ska ha en aktuell energiplan. 

Enligt paragraf 1 och 3 skall: 

1 § Kommun skall i sin planering främja hushallningen med energi samt verka for en säker och 
tillräcklig energitillförsel 

3 § I varje kommun skall <let finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning 
av energi i kommunen. I en sâdan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen 
upptagna verksamheten har pâ miljön, hälsan och hushâllningen med mark och vatten och 
andra resurser. 

Planen beslutas av kommunfullmäktige. Lag (1998:836). 

EXEMPEL PA ENERGI- OCH KLIMATPLANER ELLER ENBART ENERGIPLANER 

Helsingborgs kommun. 
https:/ /intranat.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/8/2018/12/kep-2018-2024.pdf 

Växjö kommun 
https://vaxjo.se/download/18.7b0b9141162a514fl bl 13066/1523263186286/Energiplan%202 
016 webb.pdf 

Uppsala kommun 
https://www.uppsala.se/contentassets/8c70693a41a74ddla7ca4662f63fcd82/energiprogram 
kf-2018-03-15 .pdf 

YRKANDE 

Eftersom kommunen har valt att kalla sin energiplan, "energi- och klimatplan" sa yrkar vi pá att 
kommunen tar fram en aktuell energi- och klimatplan som grundar sig pa aktuella uppgifter. 

Energi- och klimatplan bör vara tidsatt och kan innehalla ambitioner och atgärder inom ett antal 
omr~den: 

o Klimatutsläpp och resursanvändning 
o Bryta fossilberoendet inom transporter och resor 
o Skapa alternativ till konsumtion av resurser 
o Energieffektivisering och förnyelsebar energi 
o Främja en hallbar kommunal finansmarknad 
o Kolinlagring i mark och vegetation 

Mölnlycke 
2019-10-22 
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