
KALLELSE
Kommunfullmäktige
Datum
2019-12-12

Tid: kl. 18:00-21:00
Plats: Råda Rum

Gruppmöte kl 16.30. Kl 17.00 serveras jultallrik i restaurangen, vg meddela specialkost 
senast 8 december. Sammanträdet startar sedan kl 18.00 med utdelning av årets kulturpris, 
kulturstipendium och årets föreningsprofil. Sammanträdet kommer även filmas, utifrån att 
i framtiden införa webbsändning. Inget material kommer publiceras till allmänheten.
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Patrik Nordgren (KD)
Håkan Eriksson (KD)
Jan Inge Forsberg (SP)
Kent Samuelsson (SP)
Lennart Winqvist (SP)
Brita Dermark (KP)
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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Datum
2019-12-12

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

2. Information från revisorerna Ingegerd Helén, ordf 
revisorerna 

3. Förlängning av taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg 2020
2019KS626

 

4. Fastställande av taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen
2019KS609

 

5. Fastställande av taxor för verksamheten inom miljö- och 
hälsoskydd
2019KS649

 

6. Fastställande av taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
avseende vattentjänster 2020
2019KS470

 

7. Fastställande av taxa för avfall och slam 2020
2019KS469

 

8. Avgifter för lotteriverksamhet
2019KS655

 

9. Antagande av vision för Härryda kommun
2018KS712

 

10. Antagande av strategisk plan Agenda 2030 version 2.0
2019KS606

 

11. Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen 
– Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen 
och Gryaab AB
2019KS562

 

12. Reviderad bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB 
avseende hänvisning i kommunallagen
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2019KS663

13. Översyn av administrationen kring borgerliga vigslar
2019KS462

 

14. Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende delårsbokslut - 
verksamhetsberättelse inklusive helårsprognos 2019
2019KS553

 

15. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av budget 
och verksamhetsplan 2020-2022
2019KS660

 

16. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av budget 
och verksamhetsplan 2020-2022 samt uppdrag till 
kommunstyrelsen att göra tekniska justeringar av sektorernas 
ramar, avseende avslutad lönerevision
2019KS10

 

17. Besvarande av motion hur Härryda kommun definierar vad som 
menas med ett trygghetsboende
2019KS283

 

18. Besvarande av motion gällande införande av modell för arbetemed 
familjehemsplacerade barn inom skolan
2019KS205

 

19. Besvarande av interpellation om nya grundskolor
2019KS693

 

20. Fråga till kommunstyrelsens ordförande: När kommer svaret på 
motion om IT-säkerhet?
2019KS718

 

21. Remittering av inkomna medborgarförslag  

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktiges presidium remitterar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen.
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22. Remittering av inkomna interpellationer  

23. Remittering av inkomna motioner  

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionerna om Miljökonsekvenser av 
IES och Arrendeavtal remitteras till kommunstyrelsen.

Motionerna om Ekonomiska konsekvenser av IES, 
Kompetensförsörjningskonsekvenser av IES, Antal familjer med försörjningsstöd 
samt motion om skola remitteras till välfärdsnämnden.

Motionerna om Juridiska konsekvenser av IES och Pedagogiska konsekvenser av 
IES remitteras till kommunstyrelsens. Kommunstyrelsen ska vid behandling av 
dessa två motioner inhämta synpunkter från välfärdsnämnden avseende delar som 
rör välfärdsnämndens verksamhetsområde.

24. Ärende för kännedom  

Ärendet i korthet
- Delårsrapport 2019 från Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

- Budget och verksamhetsplan 2020-2022 från Kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst

25. Avsägelser och fyllnadsval  
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Förlängning av taxor för Räddningstjänsten 
Storgöteborg 2020

3

2019KS626
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 345      Dnr 2019KS626

Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg 2020 

 
Kommunfullmäktige antog den 17 november 2014 i § 171 taxor för bl.a. brandskyddskontroll 
och tillsyn med stöd av 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
LSO, samt taxor för tillsyn och tillståndsprövning med stöd av 27 § lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. Beslutet om taxor avsåg tidsperioden 2015–2019.

Kommunfullmäktige antog den 14 december 2015 i § 182 ny taxa för brandskyddskontroll 
med stöd av 3 kap. 6 § LSO. Beslutet om taxa avsåg tidsperioden 2016–2019.

Från Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) förbundsstyrelse har det inkommit ett ärende 
avseende taxor för tillsyn, tillståndsprövning och brandskyddskontroll där RSG föreslår att 
ovan nämnda taxebeslut i sin helhet förlängs för att gälla under ytterligare ett år, dvs. till och 
med den 31 december 2020. Detta för att invänta ändringsförlag avseende LSO och för att 
anpassa beslut om taxa till en ny avgiftsbestämmelse samt för att kunna ta fram ett samordnat 
beslutsunderlag för de taxor som tillämpas i förbundets tillsyns-, tillstånds- och 
brandskyddskontrollverksamhet.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 oktober 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor att nu gällande beslut om taxa för brandskyddskontroll och taxa för tillsyn 
förlängs och att dessa gäller till och med den 31 december 2020.

Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor att nu gällande beslut om taxa för tillsyn och taxa för tillståndsprövning 
förlängs och att detta gäller till och med den 31 december 2020.

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

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-10 2019KS626  179

Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg 2020

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 17 november 2014 i § 171 taxor för bl.a. 
brandskyddskontroll och tillsyn med stöd av 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor, LSO, samt taxor för tillsyn och tillståndsprövning med stöd av 27 
§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Beslutet om taxor avsåg 
tidsperioden 2015–2019.

Kommunfullmäktige antog den 14 december 2015 i § 182 ny taxa för brandskydds-
kontroll med stöd av 3 kap. 6 § LSO. Beslutet om taxa avsåg tidsperioden 2016–2019.

Från Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) förbundsstyrelse har det inkommit ett 
ärende avseende taxor för tillsyn, tillståndsprövning och brandskyddskontroll där RSG 
föreslår att ovan nämnda taxebeslut i sin helhet förlängs för att gälla under ytterligare ett 
år, dvs. till och med den 31 december 2019. Detta för att invänta ändringsförlag avseende 
LSO och för att anpassa beslut om taxa till en ny avgiftsbestämmelse samt för att kunna 
ta fram ett samordnat beslutsunderlag för de taxor som tillämpas i förbundets tillsyns-, 
tillstånds- och brandskyddskontrollverksamhet.

I skrivelsen från RSG anges i huvudsak följande. RSG har påbörjat en översyn av ovan 
angivna taxor i syfte att utreda om taxorna är ändamålsenliga, om det finns behov av 
förändring av dess konstruktion samt om ytterligare samordning mellan taxorna bör ske. 
Beslutsprocessen för föreskrifter som gäller ett kommunalförbund är komplicerad. 
Föreskriftsrätt kan inte delegeras från en kommun till ett kommunalförbund. Då 
likalydande beslut måste fattas av samtliga RSG:s sex medlemskommuner för att kunna 
bli gällande i förbundet är det ytterst viktigt att utformningen av underlag och beslut är 
tydligt och väl genomarbetat och kan skickas till medlemskommunerna i god tid innan 
ikraftträdande. RSG behöver mer tid för att kunna ta fram ett bra beslutsunderlag och 
förslag till beslut. 

Därtill kommer att det i betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 
2018:54) föreslås att bestämmelsen om avgift för tillsyn enligt LSO ska ändras så att 
rätten att ta ut avgift utökas till att avse hela tillsynen och inte enbart avgift för 
tillsynsbesöket. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Beslut om 
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lagändring har inte fattats och någon proposition har ännu inte kommit. RSG ser det som 
sannolikt att en ändring kommer ske under 2020 och då behöver föreskrift om taxa för 
tillsyn LSO anpassas till den nya regeln. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor att nu gällande beslut om taxa för brandskyddskontroll och taxa för 
tillsyn förlängs och att dessa gäller till och med den 31 december 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor att nu gällande beslut om taxa för tillsyn och taxa för tillståndsprövning 
förlängs och att detta gäller till och med den 31 december 2020. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor
1. Beslut från RSG:s förbundsstyrelse angående taxor

2. Kommunfullmäktiges beslut om taxor och taxebestämmelser för RSG 2014-11-17 § 171

3. Kommunfullmäktiges beslut om taxa för brandskyddskontroll 2015-12-14 § 182
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HÄRR YDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2014-11-17 20

Kf § 171

TAXOR OCH TAXEBESTÄMMELSER FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG FRÅN OCH MED 2015 SAMT uPPRÄKNING AV
TAXOR

Dnr 2014KS585 179

Från Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelse har inkommit ett
ärende avseende fastställande av taxor m.m. för Räddningstjänsten Storgöte
borgs verksamhet från och med 2015.

I ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12de
cember 2013 slår domstolen fast att regeringsformen inte medger att beslut
om tillsynstaxor överlåts från medlemskommuner till kommunalförbund.
Med anledning härav föreslås kommunfullmäktige att fastställa de bilagda
taxorna och taxebestämmelserna att gälla för Räddningstjänsten Storgöte
borgs verksamhet under 2015-2019 respektive under 2015. Vidare föreslås
att kommunfullmäktige ger Räddningstjänsten Storgöteborg rätt att under
2015 justera taxan för brandskyddskontroll och taxan för sotning i enlighet
med sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting samt
attjustera resterande taxor under 2015-2019 i enlighet med Sveriges Kom
muner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet.

Från sektorn för administrativt stöd föreligger skrivelse av den 30 september
2014.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i§ 296/2014.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

l. Med stöd av 5 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor anta taxa för tillsyn.
2. Med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara anta taxa för till

syn.
3. Med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara anta taxa för till

ståndsprövning.
4. Med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor anta taxa för brand

skyddskontroll.
5. Med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor anta taxa för sotning.
6. Anta taxebestämmelser.

Signatur justerande Utdragsbestyrkande \.\_
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HÄRRYDA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

2014-11-17 21

forts. Kf § 171

7. Taxorna enligt beslutspunkt 1-3gäller för åren 2015 t.o.m. 2019 med den
justering som sker enligt punkt 8. Taxorna enligt beslutspunkt 4 och 5
gäller för 2015 med den justering som görs enligt punkt 9.

8. Ge Räddningstjänstförbundet Storgöteborg rätt att för varje avgiftsår ju
stera taxorna enligt beslutspunkt 1-3ovan enligt Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vidjuste
ring ska det PKV som publiceras vid SKL:s skatteprognos i oktober må
nad året innan ny taxa fastställs tillämpas. Justeringen ska göras med det
index som gäller för det avgiftsår som justeringen avser.

9. Ge Räddningstjänstförbundet Storgöteborg rätt att för 2015 justera tax
orna enligt beslutspunkt 4 och 5 i enlighet med det nationella sotningsin
dex som meddelas av SKL.

Signatur justerande
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Bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, §171

RÄDDN INGST JÄN STEN
STORGÖTEBORG

Taxa för tillsyn enlig Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. LSO

För genomfört tillsynsbesök enligt 5 kap. lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår
ersättning enligt denna taxa.

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka,Härryda, Partiile och Lerum),

Standardtaxa LSD
Används vid standardtillsyn enligt LSOsom utförs aven
tillsynsförrättare och bygger på ett debiterbart tidsuttag på 3
timmar. I standardtaxa LSOingår det ett platsbesök på högst en
timme, restid samt del av förberedelse- och efterarbete. I de fall
tiden för tillsynsbesöket avviker från vad som är normalt
förekommande ska timdebitering tillämpas.

Timtaxa LSD
Används vid tillsyn

- som avviker från standardtillsyn enligt LSO
- som genomförs på uppmärksammat förhållande i

samband med tillsyn enligt LBE(taxa LBEkompletteras
med timtaxa LSO)

Avgift uttas per tillsynsförrättare för varje påbörjad halvtimme.
Avgiften innebär att faktisk tidsåtgång för tillsynsbesöket
debiteras i sin helhet och faktisk tidsåtgång för förberedelse- och
efterarbete debiteras (dock maximalt 2 timmar).

Ersättning för flera tliisynsförröttare får endast uttas om förutsättningarna är
sådana att verksamheten kräver detta.

Avgift

3 150 kr

1050 kr

Samplanerad tillsyn enligt LSD och LBE
I de fall tillsyn enligt LSOoch LBEsamordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i förväg
uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. Grunden för avgiften utgörs av taxa LBEsom kompletteras med
timtaxa LSO.

Årlig justering av taxan
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen i enlighet med SKL:sPrisindex för kommunal
verksamhet (PKV).Vid justeringen tillämpas det PKVsom publiceras vid SKL:sskatteprognos i oktober
månad året innan ny taxa fastställs tillämpas. Justeringen görs med det index som gäller för det avgiftsår
som justeringen avser.
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Bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STO RGÖTEBORG

Taxa för tillsyn enlig Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor, LBE

För genomförd tillsyn enligt 21§ lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka,Härrvda, Partiiie och Lerum).

Standardtaxa LBE
Används vid standardtillsyn enligt LBEsom utförs aven
tillsynsförrättare och bygger på ett tidsuttag på 5 timmar. I
standardtaxa lBE ingår det ett platsbesök på högst en timrne,
restid, förberedelse- och efterarbete. I de fall tiden för tillsynen i
sin helhet avviker från vad som är normalt förekommande ska
timdebitering tillämpas.

Timtaxa LBE
Används vid tillsyn

- sam avviker från standardtillsyn enligt LBE
- som genomförs på uppmärksammat förhållande i

samband med tillsyn enligt LSO(taxa LSOkompletteras
med timtaxa LBE)

Avgift uttas per tillsynsförrättare för varje påbörjad halvtimme.
Avgiften innebär att faktisk tidsåtgång för tillsynen debiteras i
sin helhet.

Ersättning för flera tillsyns!örrdttare för endast uttas om förutsättningarna är
sådana att verksamheten kräver detta.

Avgift

5250 kr

1050 kr

Samplanerad tillsyn enligt LSO och LBE
I de fall tillsyn enligt LSOoch LBEsamordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i förväg
uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. Grunden för avgiften utgörs av taxa LBEsom kompletteras med
timtaxa LSO.

Årlig justering av taxan
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen i enlighet med SKL:sPrisindex för kommunal
verksamhet (PKV).Vid justeringen tillämpas det PKVsom publiceras vid SKl:s skatteprognos i oktober
månad året innan ny taxa fastställs tillämpas. Justeringen görs med det index sorn gäller för det avgiftsår
som justeringen avser.
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Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

1
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag om brandfarliga och explosiva
varor, LBE§ 27

För tillståndsprövning enligt 27 § LBEutgår avgift enligt denna taxa.

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka,Härryda, Partille och Lerum).

Grundtaxan för tillståndsprövning enligt LBEutgörs aven timkostnad el 1050 kronor sam
multipliceras med summan av faktisk arbetstid, Varje påbörjad halvtimme debiteras utifrån
timavgiften 1050 kronor.

Taxor för specificerade typärenden (schabloner) är enligt följande:

Typ Exempel på verksamhet Avgift
A - Enkel hantering av Skola eller restaurang med 5250 kr

brandfarlig vara en produkttyp (t.ex, endast
gasol),

B - Mindre hantering av : Obemannad bensinstation, 7350 kr
brandfarlig vara skola eller restaurang med

två produkttyper (t.ex. gas
och vätska).
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2

c - Måttlig hantering av Bensinstation med 9450 kr
brandfarlig vara stationsbyggnad, mindre

industri eller
försälj ningsställe.

D - Omfattande hantering Verkstad, industri med 19425 kr
av brandfarlig vara öppen hantering, större

försäljningsställe.
E- Mycket omfattande eller Stor industri 30975 kr

komplex hantering av
brandfarlig vara

F-Godkännande av 3150 kr
föreståndare, överföring
av explosiva varor.

G - Mindre hantering av Fyrverkeriförsäljning 7350 kr
explosiv vara.

H - Större hantering av Omfattande hantering av 12075 kr
explosiv vara. explosiv vara.

I - Tillstånd tillfällig Hantering på evenemang 2100 kr
hantering av för pyrotekniska effekter,
brandfarlig vara matlagning.

J - Generellt tillstånd Återkommande tillfällig 4200 kr
tillfällig hantering hantering på fast
brandfarlig vara avgränsad plats t.ex.

mässhall.

K- Redaktionella Namnändring, 1575 kr
ändringar adressändring eller andra

motsvarande ändringar
under tillståndets
giltighetstid

L- Beslut om avslag De kravenligt lag sam 4200 kr
åligger sökanden uppfylls
ej, alternativatt ärendet
av andra skäl ej kan
prövas
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Bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL 2014/15
Tillämpuingsornråde Göteborg, Mölndal, Kungsbacka. Härryda, Partille och Lerum

Fastsräl Id av respektive medlemskommuns kommun fullmäktige att gäl la från 20 I4-07-0 l, dill' AO174/14-65

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 4§ tredje
stycket samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter är exklmoms.

1.
1.1.

Objekt ismåhus
Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll Kronor

1.1. I Helårsbebott hus

Göteborgs Stad 153
Mölndals Stad 153
Kungsbacka Kommun , , .. , , , 208
Härtyda Kommun 167
Partille Kommun , , ,., , 112
LerUlTISKommun 208

1.1.2 Fritidshus

Göteborgs Stad 324
Mölndals Stad 324
Kungsbacka Kommun 418
Härtyda Kommun 367
Partille Kommun ,.261
Lerums Kornmun , , 418

1.2 Kontrollavgift
12.1 Kontroll av eldstad med ti Ilhörande rökkanal 498

1.2.2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal isamma
skorsten som (1.2.1) , 221

1.3 Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning. röktrycksprovning
eller läckagemätning uttas ersättning for mertiden med pris som anges i 4.4.

2. Övriga objekt
2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår
ersättning med pris sorn anges i 4.4 samt transporrersättning.
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4. Särskilda bestämmelser
4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie

Avisering och särskilda skäl for detta inte förelegat, utgår ersättning
För återbesök med pris SOI11 anges i 4.4. samt transportersättning.
Häljämte utgår ersättning for den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller
2.1 samt en administrationsavgift av 111 kronor

4.2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per på
börjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tilläm pas reglerna för mindre biloch lägsta årliga
körlängd. För annat tränsportmedel än bil utgår ersättning med den
verkliga kostnaden.

4.3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet
inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med
pris sorn anges i 4.4. samt tillägg motsvarande de merkostnader
som arbetet föranleder.

4.4 Timersättning utgår per man med 664 kronor.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvarts
timme som hel kvartstimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halv
timme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.2. och 4.3. samt 4.4
inräknas förflyttningstiden tilloch från arbetsplatsen.

4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och för
brukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrolJen.

5. Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen
med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges
Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat sotningsindex.
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Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll2014-11-17, § 171

SOTNINGSTAXA 2014/15
Tillämpningsornråde Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum

Fastställd av respektive medlemskornmuns kommunfullmäktige att gälla frän 2014-07-0 l, dm AD174114-()5.

För utförande av enligt Lagen skydd mot olyckor 3 kap 4§ första stycket föreskrivet sotnings- och
rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår
ersättning enligt denna taxa. Kr från

1. Objekt ismåhus
1.1. Grundavgift
Inställelse 111.m. för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie sotningstur per gång.
1.1.1. Helårsbebott hus

Göteborgs Stad 66
Mölndals Stad 66

exkl. moms

Kungsbacka kornmun 90
Härtyda kommun 72

Partiile kommun. .48

Lerums kornmun 90

1.\.2. Fritidshus
Göteborgs Stad.: "., 140

Mölndals Stad .. ' , , , , ,.140
Kungsbacka kornmun , , , " 181
Härryda kommun , , " 158
Partille kornmun. , , 113
Lerums kornmun , ' , ' .181

1.2. Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanaloch
förbindelsekanal eller bikanal.
1.2.1, Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcallh (ca 60 kW)

a eldad uteslutande med olja 1~1
b miljögodkänd panna eldad uteslutande med olja 217
c eldad helt eller del vis med fast bränsle 217
d kontroll av eldstad enligt särskilt beslut av Räddningsverket 181

1,2.2. Braskamin , , , ' .. ',,, 143
1.2.3. Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder )·0

1.3. Tilläggsavgift
t .3.1. Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1.0 m längd

a 1.,0-2,5m , " , , , , , 28
b 2,6-5,0 III , , " 68
c mer än 5,0 111; timersättning uttas enligt 4.5 ,

~ I
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2. Övriga objekt

2.1. Inställelseavgift
Avgi ft enl igt 2.2.1 inkl uderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt
belägna inom en radie av lO km Från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas
tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per
man och timme med pris, som anges i4.5.
2.2.1. Sotning av värmepannajämte tillhörande rökkanal Normaleffekt

och förbindelsekanal. För den till rökkanalen Mcal/h (ca kW) a= b=
anslutna största sotade värmepannan uttas - 50 (- 60) Enl I. 116
ersättningenligtkolumnaochförvaroch 51-100 (61-120) 336 211
en av de övriga sotade värmepannorna 101-150 (l21-180) 390 265
enligt kolumn b. 151-200 (181-240) 447 322

201-250 (241- 300) 470 345
251-300 (301- 360) 504 378

2.2.2. För sotning eller rensning av annat än under L och 2.2.1 angivet objekt uttas
ersättning per man och timrne med pris. som anges i 4.5. Parterna må träffa
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

2.3. Tilläggsavgift
2.3.1 Separat rökkanal till sidopanna 29

2.3.2. Stoftavskiljare, rökgasfläkt. längre förbindelsekanal tillobjekt enligt 2.2.1;
timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om Fast pris beräk-
nat efter tidsåtgång.

3. Undersökningsarbeten m m
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och urbränning uttas ersättning per man
och timme med pris, som anges i 4.5. samt transportersättning enligt 4.3.

4. Särskilda bestämmelser
4.1. Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och 2.2. I undantagsförhållande före

ligger genom avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme
med pris, som anges i 4.5.
- sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighets

regler iSBN).
- anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar använd

ning av standardverktyg.
- för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor

och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför
uppgår ti II eller överstiger i 4.5. angiven debiteringsperiod.

- blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.
- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttag-

bam blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av an
läggningsfel

- fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.

42. För hämtning av lös väggstege, sam ej förvaras ornedelbart intill uppstigningsställe.
uttas tilläggsavgift 43
med dock att ti lläggsersättni ng beräknas som timersättning enl igt 4.5., därest tids-
åtgången uppgår ti II eli er överstiger däri angiven debiteringsperiod.

43. För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt
utan gi Itigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas
för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i4.5. samt transport
ersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enl.l.1. eller 2.
samt en administrationsavgift av 65
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Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per på
börjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen sam vid tillfället gäller
för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt uttar-dad anvisning.

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre biloch lägsta årliga körlängd. För an
nat transpottmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

4.4. För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgäng
ligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timrne med pris som anges
i 4.5. samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.5. Timersättning utgår med 429
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie
arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas
påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig vän-
tetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.
Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden tilloch från arbets-
platsen.

4.6. l angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För an
vändande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat. utgår
tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.

5. Fast inställelseavgift vid sotning av itukanaler från storkök såsom restauranger, pizze
rior, gatukök och liknande under ordinarie arbetstid. Avgiften innefattar ersättning för
restid tilloch från objektet parkeringsavgifter, avisering av objektet. 429
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Bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

Taxebestämmelser för tillsyn enligt Lag(2003:778) om
skydd mot olyckor och tillsyn enligt Lag(2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor och Taxaför tillsyn enligt Lag(2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
medlemskommuners beslut att anta taxan.

Inledande bestämmelser

1§
Enligt denna taxa utgår avgift för genomförd tillsyn.

Allmänna bestämmelser

2§

Beräkning av avgift

Avgift enligt taxa
Avgiften för tillsyn framgår av Taxa för tillsyn enligt Lag(2003:778) om skydd mot
olyckor och Taxaför tillsyn enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor. Beloppen i Standardtaxan har beräknats genom att en framräknad
handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig debiterbar tidsåtgång för den typ av tillsynsärende som åtgärden
avser.

Samplanerad tillsyn LSOoch LBE
Avgift utgår för såväl LSO-sam LBEtillsyn utgår då dessatvå tillsyner samordnas
genom gemensamt platsbesök.

Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet påbörjas.

Timdebitering
När den faktiska nedlagda tiden avviker från vad som är normalt förekommande för
ärendet tillämpas timdebitering. I dessafall beräknasavgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
debiterbara nedlagda timmar i ärendet.
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Bilaga 6

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme för år 2015 är 1 050 kronor.

3§

Ändring av taxan

Standardtaxan samt det belopp sam skautgå per timme handläggningstid i taxan
justeras för varje avgiftsår med hänsyntill prisutvecklingen i enlighet med SKL:s
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).Vid justeringen skadet PKVsam
publiceras vid SKL:sskatteprognos i oktober månad året innan ny taxa fastställs
tillämpas. Justeringen skagörasmed det index sam gäller för det avgiftsår sam
justeringen avser.

Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.

4§

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den sam tillsynen avser efter
genomfört tillsynsbesök.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Dessabestämmelser träder i kraft den 1 januari 2015.
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Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-17, § 171

Taxebestämmelser för tillståndsprövning enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxaför tillståndsprövning
enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosivavaror (tabellerna Typ A-L) i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemskommuners beslut att anta taxan.

Inledande bestämmelser

1§
Enligt denna taxa utgår avgift för tillståndsprövning, provtagning och undersökning
av provoch godkännande av föreståndare.

Allmänna bestämmelser

2§

Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en vissåtgärd framgår av tabellerna Typ A-L. Beloppen i tabellerna A-L
har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av
ärende sam åtgärden avser.

Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.

Timdebitering
När den faktiska nedlagda tiden avviker från vad som är normalt förekommande för
en visstyp av ärende tillämpas timdebitering. I dessafall beräknas avgiften genom
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
nedlagda timmar i ärendet.

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme för år 2015 är 1050 kronor.

Avgift vid avskrivning och avvisning
Om ett ärende avskrivs eller avvisastas avgift ut för den handläggningstid sam har
lagts ner i ärendet genom att räkna samman de handläggningsåtgärder sam har vid
tagits.
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Bilaga 7

3§

Ändring av taxan
Beloppen i taxan (tabellerna Typ A-L) samt det belopp som ska utgå per timme
handläggningstid i taxan justeras för varje avgiftsår med hänsyn till prisutvecklingen i
enlighet med SKL:sPrisindexför kommunal verksamhet (PKV).Vid justeringen ska det
PKVsom publiceras vid SKL:sskatteprognos i oktober månad året innan ny taxa
fastställs tillämpas. Justeringen skagöras med det index sam gäller för det avgiftsår
som justeringen avser.

Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.

4§

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden mot faktura när denne tillställts beslut
eller åtgärd vidtagits.

Avgift kan alternativt tas ut i förskott.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Dessabestämmelser träder i kraft den 1 januari 2015.
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HÄRRYDA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

2015-12-14 5

Kf § 182

TAXA FÖRBRANDSKYDDSKONTROLL

Dm 20l5KS495 179

Fran Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) förbundsstyrelse har inkom
mit ärende avseende fastställande av taxa för brandskyddskontroll. För
bundsstyrelsen beslutade den 3 september 2015 att översända bilagd taxa
till medlemskommunema för fastställande. En översyn av taxan för brand
skyddskontroll har gjorts inför att RSG fran och med den 1januari 2016
kommer utföra brandskyddskontroll i egen regi.

Nu gällande brandskyddskontrolltaxa är av historiska skäl konstruerad sa att
priset man betalar för objekt i smâhus blir olika beroende pâ vilken
medlemskommun man bor i. Förändringama i den nya taxan innebär att
taxan blir enhetlig för heIa RSG:s förbundsomrâde.

Den nya taxan innebär inte en högre kostnad för det betalande kollektivet
som helhet men enhetliggörandet av nivâerna innebär att kostnaden för smâ
hus blir högre i tre medlemskommuner och lägre i övriga tre. För Härryda
kommuns del handlar det om en högst marginell sänkning vid 2015 ârs
nivâer.

Fran sektom för administrativt stöd föreligger skrivelse av den 8 oktober
2015.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Med stöd av 3 kap 6 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor antas taxa
för brandskyddskontroll enligt bilaga l.

2. Räddningstjänstfòrbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsâr justera
taxan enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen ska det PKV som
publiceras vid SKL:s skatteprognos ioktober manad aret innan ny taxa
faststälIs tillämpas. Justeringen ska göras med det index som gäller för
det avgiftsâr som justeringen avser.

3. Taxan gäller för âren 2016 tom 2019 med denjustering som sker enligt
punkt 2.

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protoko112015-12-14 §182

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG

Taxa för brandskyddskontroll

Tiiiämpningsomrade:
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgötebarg
(Göteborg, Mö!ndal, Kungsbacka, Hárryda, Partñle och Lerum)

För utförands av fóreskrivan brandskyddskontroH enligt 3 kap. 4 § ¡ag am skydd
mot olyckor (2003 778ì utgar ersättnmq enligt denna taxa.

1 Objekt isrnáhus
1.1 Grundavgift

Instäilelse för utförande av brandskyddskontrolL

Kronor

215

102 Kontroll av eldstad med tmhörande rökkanat
643

1"3 Kontroll av ytterligare eldstad
ansiuten till rókkanal i samma skorsten som i 1.2_

1,4 Tmäggsavgift
For kontroil genom temperaturmätning, tryckrnätninq, röktrycksprovrunq
eiler läckagemätning uttas ersättning för rnertiden med pris som anges i 4.3

1.5 Ti!läggsavgift
Tilläggsavgift gäller för fastighet utan fast landförbindelse oavsett objekt

286

97

2 Övriga objekt
2.1 KontroUavgift

Kontrollavgift utqár mad pris (timersättning) som anges i 4.3.

3 Avgift för efterkontrott
For separat utford etterkontrof av förelagd brandskyddsätgärd utgar
ersáttninq med pris (tìrnersättninq) som anges 14.3 samt transportersättnmq.

4 Särskllda bestä.mmelser

4" 1 Dà kontroilen irte kunnat utföras enligTordinaria aviserinq och särskftca skal tör detta .nte
föreiegat utqár ersättnmq för sává: den ordinarís mstatleisen sam för den extra inställelsen.

För den ordinarie instâlleis8n (da kontrollen inte kunnat utföras) utgar ersättning för smâhus med
Grundavgift enligt -:.1 eiier för övriga objekt eilligt 2. i med timersättning rör faktiskt nedlagd tid
(restid och administration) som beräknas enligt 4 3

För den extra instäl!elsen utgar ersättning rÖí smahus med Grundavgift enligt 1.1 ach
Kontroilavgift 8nligt Î..2 eiler fÖf öv¡iga objekt Kontrollavgift enligt 2 -I.

4,2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängiigt under
ordinarie 8rbetstid, utgar ersät1ning med pris som anges i 4.3. samt tillägg motsvarande de
merkostnader som arbetet föranieder
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG

4.3 Timersättning
Timersättning utqár per person.
En pábörjad kvartstimme räknas som en hel kvartstimme.

685

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.2. ach 4.3 inräknas förflyttningstiden
tili ach fran arbetsplatsen.

4.4 I angivna ersättningar inqär kostnaden für teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för
protokollering av brandskyddskontrollen.

5. Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras àrüqen med prisindex für
kommunal verksamhet.
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Fastställande av taxa för tjänster enligt plan- 
och bygglagen

4

2019KS609
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 339      Dnr 2019KS609

Taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen 

 
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att 
kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller 
anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Härryda kommuns nuvarande plan- och bygglovstaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 
22 september 2014 § 120. Plan- och bygglovtaxan omfattar tjänster inom ramen för plan- och 
bygglovverksamheten samt mät- och kartverksamheten.

Nuvarande taxor grundar sig på Sveriges kommuners och landstings beräkningsmodell från 
2011. Sektorn för samhällsbyggnad har sett över taxan för att kostnadstäckningen ska ske i 
enlighet med självkostnadsprincipen och för att utveckla nya beräkningsmodeller som bättre 
stämmer överens med andra kommuners taxor. Målet är att taxan ska vara enkel och rättvis.

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

Miljö- och bygglovsnämnden behandlade ärendet den 5 november 2019 § 116.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen i enlighet med 
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och bygglovsnämnden att årligen uppdatera taxan 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Irmana Cukur

Miljö- och bygglovsnämnden

Datum Dnr
2019-10-13 2019KS609  206

Taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen

Sammanfattning
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att 
kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov 
eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter. 

Härryda kommuns nuvarande plan- och bygglovstaxa fastställdes av kommunfullmäktige 
den 22 september 2014 § 120. Plan- och bygglovtaxan omfattar tjänster inom ramen för 
plan- och bygglovverksamheten samt mät- och kartverksamheten. 

Nuvarande taxor grundar sig på Sveriges kommuners och landstings beräkningsmodell 
från 2011. Sektorn för samhällsbyggnad har sett över taxan för att kostnadstäckningen 
ska ske i enlighet med självkostnadsprincipen och för att utveckla nya 
beräkningsmodeller som bättre stämmer överens med andra kommuners taxor. Målet är 
att taxan ska vara enkel och rättvis.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen i enlighet med 
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och bygglovsnämnden att årligen uppdatera taxan 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020.

Ärendet

Bakgrund

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan 
täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. 
Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter. 

Härryda kommuns nuvarande plan- och bygglovstaxa fastställdes av kommunfullmäktige 
den 22 september 2014 § 120. Plan- och bygglovtaxan omfattar tjänster inom ramen för 
plan- och bygglovverksamheten samt mät- och kartverksamheten. Den nuvarande taxan 
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grundar sig på underlag för taxekonstruktion som Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) tog fram 2011 i samband med att en ny plan- och bygglag trädde i kraft. 

I 12 kap. 8 § PBL anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för bland annat beslut om 
planbesked, förhandsbesked, start- och slutbesked, beslut om lov, tekniska samråd och 
slutsamråd, upprättande av nybyggnadskartor, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök 
på byggarbetsplatsen, expediering och kungörelser samt andra tids- eller 
kostnadskrävande åtgärder. 

Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

Slutligen anges i 12 kap. 10 § PBL att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges 
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifterna ska följa självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen, det vill säga att 
avgifterna inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den verksamhet som 
avgiften avser samt att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att 
kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter.

Förslag till ny plan- och bygglovstaxa

Den nu gällande taxan är antagna 2014 och bygger på ett underlag för uträkning från 
2011. Sedan dess har SKL vid två tillfällen uppdaterat sitt underlag för beräkning av 
taxan. Sektorn för samhällsbyggnad har sett över taxan för att kostnadstäckningen ska ske 
i enlighet med självkostnadsprincipen och för att utveckla nya beräkningsmodeller som 
bättre stämmer överens med andra kommuners taxor. Målet är att taxan ska vara enkel 
och rättvis.

Som underlag för uträkning har SKLs mallar och senaste underlag för konstruktion av 
taxan använts. Även i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för 2019-
2022 framställs vikten av att alla verksamheter måste klara sina uppdrag inom ram samt 
att kommunen inte ska åta sig kostnader som kan bäras av annan. Som utgångspunkt i 
ovan har sektorn tagit fram förslag på nya taxor.

Enbart inom bygglov består taxan av cirka 70 olika kategorier, och varje kategori består 
mellan 2-4 alternativ, beroende på om det är planenligt, liten avvikelse, utanför planlagt 
område eller om det finns ett förhandsbesked, varför en enkel och tydlig taxa har varit 
prioriterad att få till.

Bygglov

Förslag på ny taxa för ärenden kopplade till bygglov baseras på att en 
handläggningskostnad per timme räknas fram och att den genomsnittliga tiden för 
handläggning av varje ärendetyp uppskattas. Tidsåtgången multiplicerats sedan med 
handläggningskostnaden per timme som ger avgiften. Handläggningskostnaden föreslås 
ändras från 800 kronor per timme 2019 till 1 050 kronor per timme 2020.

Den nya taxan blir tydligare och det blir enklare att förutse vad kostnaden för ett ärende 
blir eftersom prisintervallerna och avgiften för respektive prisintervall är fast. 
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En skillnad mellan den nuvarande och den föreslagna taxan är vid bygglovsansökningar 
av mycket stora byggnader. I den nuvarande taxan beräknas avgiften efter kvadratmeter. I 
förslaget till ny taxa beräknas avgiften enligt tidsåtgången för att handlägga ärendet. I 
denna typ av ärenden innebär den föreslagna taxan en sänkning av avgiften för den 
sökande. 

En annan förändring gäller avgiften för ansökningar om förhandsbesked. Den befintliga 
taxan står inte i rimlig proportion med kommunens nedlagda kostnader vid en prövning 
av ett förhandsbesked. Vid förhandsbesked involveras i många fall ett stort antal 
komplexa frågor där flera kompetenser och verksamheter deltar i handläggningen. 

Plan

För planbesked och planavgift är kommunernas rutiner kring avgiftsuttag mycket 
skiftande. SKL har därför inte någon generell modell för att räkna fram planavgifter utan 
lämnar endast ett delstöd i de beräkningar som kommunen måste göra för att ta fram sin 
taxa avseende planavgift. 

Vid framtagande av förslag till ny plantaxa har det varit av vikt att kommunens plantaxa i 
sin konstruktion inte skiljer sig nämnvärt från andra kommuner, bland annat för att 
företag verkar över kommungränserna. En annan viktig utgångspunkt har varit att 
plantaxan ska vara så lätt att tolka som möjligt och ge förutsättningar till kunden att tidigt 
räkna ut vad planavgiften kommer att bli. En tredje utgångspunkt har varit att nyttan av 
detaljplanelagd mark ska speglas i avgiften. 

Planavgift
Med ovan som utgångspunkter föreslår sektorn att planavgift räknas ut enligt följande 
matematiska formel (enligt SKLs modell för planavgift):

Planavgift = mPBB x Nplan x PF x OF.

mPBB är ett milliprisbasbelopp, d.v.s. en tusendels prisbasbelopp för det år avgiften tas 
ut. 

Nplan är en justeringsfaktor som speglar kommunens storlek befolkningsmässigt. En 
större befolkning ger en större justeringsfaktor. Sektorn föreslår att justeringsfaktorn sätts 
till 1,02. I kommunens nuvarande taxa är justeringsfaktorn satt till 0,85.

PF är planfaktor som säkrar att små byggnader inte påförs en planavgift.

OF är objektsfaktor som reglerar att avgiften blir i proportion till objektets storlek.

Planavgiften ovan är vägledande i de fall kommunen väljer att teckna planavtal för att 
täcka kostnaden för planarbetet. 

Planavgift för nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnader 
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Planavgift för nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och tillhörande 
byggnader (ex garage) regleras i förslag till ny taxa något annorlunda än ovan. 

I de flesta fall är detta en planavgift som berör privatpersoner som vill bygga exempelvis 
en villa med tillhörande garage på en fastighet planlagd för detta ändamål. I dessa fall 
rekommenderar SKL och sektorn att planavgiften blir fast. Det innebär att planavgiften 
alltid är densamma oavsett bostadshusets och/eller den tillhörande 
komplementbyggnaden area.

Planavgiften i dessa ärenden räknas enligt nedan:

Planavgift = mPBB x Nplan x PF

Planavgiften för ett en- eller tvåbostadshus föreslås ändras från 48 246 kronor enligt taxa 
2014 till 57 895 kronor 2020. 

Avgift för planbesked 

En fastighetsägare som önskar få sin fastighet detaljplanelagd ansöker om planbesked. 
Den inkomna ansökan prövas av sektorn och rekommendation lämnas sedan till 
kommunstyrelsen för beslut om planarbete ska påbörjas och i så fall när det kan ske. 

För prövning av planbesked tar idag en majoritet av kommunerna ut en avgift som ska 
spegla antalet timmar som kommunens handläggning och administration kring ärendet 
tar. I kommunens gällande taxa finns tre nivåer på avgift för planbesked, enkel, medelstor 
eller stor åtgärd. Baserat på de begäran om planbesked som inkommit till kommunen de 
senaste åren, där flest varit av typen stor åtgärd, föreslås i den nya taxan endast en nivå, 
vilket bedöms leda till större transparens och förutsägbarhet för sökande. Verksamhetens 
administration kring fakturering av planbesked blir också enklare med denna förändring.

Sektorn föreslår en fast avgift för planbesked enligt följande: 

Avgift för planbesked = 600 x mPBB (tusendels prisbasbelopp)

För 2020 skulle detta innebära att det kostar 28 380 kronor att söka planbesked, få detta 
prövat samt få ett beslut i kommunstyrelsen. Enligt gällande taxa från 2014 är avgiften 
9 100 kr för enkel åtgärd, 13 650 kr för medelstor åtgärd och 18 200 kr för stor åtgärd. 

Kart- och mättaxa

Verksamheten mark- och bostad ansvarar för utstakningar och nybyggnadskartor. 

Föreslagen taxa är framräknad genom en uppskattad genomsnittlig tidsåtgång för 
respektive kart- och mätuppdrag multiplicerat med handläggningskostnad per timme.

Handläggningskostnaden föreslås ändras från 800 kronor per timme 2019 till 1 050 
kronor per timme 2020.

Jämförelse med andra kommuner

Syftet med de föreslagna förändringarna i den nya plan- och bygglovtaxan är att utveckla 
en enklare taxa samt att kostnadstäckningen sker i enlighet med självkostnadsprincipen. 
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Översynen har för vissa tjänster resulterat till en höjning av avgifterna medan det i andra 
fall kommer leda till lägre avgifter för brukarna. 

Vid framtagande av taxan har jämförelser gjorts med andra kommuner för att säkerställa 
att Härryda kommun inte avviker nämnvärt i något avseende. Jämförelsen är 
generaliserad då kommunerna har olika förutsättningar och innehåll för respektive tjänst. 
Jämförelsen är gjord med kommuner i Göteborgsregionen men även med Solna, som 
flera år i rad rankats som Sveriges bästa näringslivskommun enligt Svenskt Näringsliv. 
Mer detaljerad jämförelse finns i bilagorna 2-4.

Den föreslagna handläggningskostnaden per timme, 1 050 kr (jämfört med 800 kr i 
nuvarande taxa), är varken högst eller lägst i regionen. Till exempel ligger Partilles 
handläggningskostnad på 1 070 kr/timme och Bollebygds på 1 000 kr/timme 

När det gäller bygglovsavgifter innebär förslaget att Härryda kommuns taxa kommer att 
hamna på snitten jämfört med andra kommuner i Göteborgsregionen. Vid till exempel 
nybyggnation av villa och garage samt flerbostadshus med en bruttoarea om både 950 
kvm och 4 800 kvm kommer Härryda kommuns taxa att vara lägre än både Mölndals och 
Partilles, men högre än till exempel Bollebygds. 

Gällande taxan för planbesked är det inte helt enkelt att göra en jämförelse eftersom 
kommunernas taxor är konstruerade på olika sätt, där flertalet har en taxa konstruerad 
som kommunens nuvarande taxa, dvs. olika nivåer på taxan beroende på area. Men i de 
jämförelser som går att göra, innebär förslaget att Härryda kommuns taxa kommer att 
vara högre än Partille kommuns men lägre än Mölndal stads taxa för planbesked 
motsvarande stor åtgärd. Sektorn gör bedömningen att tydlighet och enkelhet i förslaget 
med en fast avgift jämfört med att ha olika nivåer överväger avgiftens nivå.

Planavgifter för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus samt för nybyggnad som inte är 
en- eller tvåbostadshus eller en tillbyggnad till dessa, innebär att vara något högre än 
Partille kommuns avgifter för motsvarande ärendetyper, men betydligt högre än 
Bollebygd kommuns. När det gäller planavgift för tillbyggnad på 50 kvm (ex garage) på 
en- eller tvåbostadshus innebär förslaget att Härryda kommuns taxa blir högre än i de 
jämförande grannkommunerna.

Taxan för nybyggnadskarta och husutsättning/utstakning innebär att ligga i nivå med 
andra, närliggande kommuner, som har en relativt ny taxa gällande kart- och mät 
verksamheten.

Utifrån jämförelsen med andra kommuner, till exempel Partille, som är högst rankad i 
GR, och Solna, som är rankad till Sverige bästa näringslivkommun, förefaller det inte 
som att taxans storlek på ett avgörande sätt påverkar företagens bild av kommunens 
attraktivitet. 

Anders Ohlsson
Sektorchef Peter Wallentin 

Verksamhetschef plan- och bygglov
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Bilagor:

Bilaga 1. Förslag till Plan- och bygglovtaxa 2020 inklusive kart- och mättaxa

Bilaga 2. Jämförelse med andra kommuner, bygglov

Bilaga 3. Jämförelse med andra kommuner, plan

Bilaga 4. Jämförelse med andra kommuner, kart- och mät

Page 39 of 557



1 
 

 
Plan- och 
bygglovtaxa 2020 

Inklusive kart- och mättaxa 

 
 

 
Miljö- och bygglovsnämnden         MBn § 
Kommunstyrelsen                          Ks §  
Antagen av kommunfullmäktige     Kf §  

 
2019- 

2019- 

2019- 

Page 40 of 557



2 
 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................................................................ 4 

Inledande bestämmelser .................................................................................................................................. 4 
Plan- och bygglagen ........................................................................................................................................ 4 

Kapitel 1 Gemensamma bestämmelser ............................................................................................................... 5 

Kommunallagen .............................................................................................................................................. 5 
Självkostnadsprincipen ................................................................................................................................... 5 
Likställighetsprincipen .................................................................................................................................... 5 
Retroaktivitetsförbudet .................................................................................................................................... 6 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa.............................................................................................................. 6 
Överklagande över kommunfullmäktiges beslut om taxa ............................................................................... 6 
Beslut om avgift i enskilda fall ....................................................................................................................... 6 
Överklagande över beslut om avgift i enskilda fall ......................................................................................... 6 
Betalning av avgift .......................................................................................................................................... 6 
Mervärdesskatt ................................................................................................................................................ 6 
Timdebitering .................................................................................................................................................. 7 
Indexuppräkning ............................................................................................................................................. 7 

Kapitel 2 Avgifter för lov, besked och anmälan m.m. ........................................................................................ 8 

Grunder för beräkning av avgift ...................................................................................................................... 8 
Särskild taxa inom områdesbestämmelser för Storåns dalgång ...................................................................... 8 
Reducering av avgift för förhandsbesked och lov efter 10 veckor .................................................................. 8 
Reducering av avgift för en anmälan efter 4 veckor ....................................................................................... 8 
Avgift för lov, besked och anmälan mm ......................................................................................................... 9 
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader .................................... 9 
Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

 ...................................................................................................................................................................... 10 
Bygglov och teknisk kontroll för skyltar, vepor och ljusanordningar ........................................................... 12 
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 ................................................... 12 
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 

parkeringsplatser utomhus och tekniska anläggningar)................................................................................. 12 
Förlängning av tidsbegränsat bygglov .......................................................................................................... 13 
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär ....................................................... 13 
Anmälningspliktiga åtgärder ......................................................................................................................... 13 
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder .......................................................................... 14 
Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov ......................................................... 15 
Förhandsbesked ............................................................................................................................................. 15 
Villkorsbesked .............................................................................................................................................. 15 
Ingripandebesked .......................................................................................................................................... 15 
Extra samråd, platsbesök och beslut ............................................................................................................. 15 
Ändring av beviljat bygglov (nytt beslut om bygglov), omstämpling och beslut om anstånd ...................... 15 
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) ..................................................................................... 15 
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder ................................................................................................. 16 
Avslag av bygglov, anmälan och förhandsbesked ........................................................................................ 16 
Avskrivning av inkommen ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden ........................................... 16 
Avvisning ...................................................................................................................................................... 16 

Kapitel 3 Avgift för kartor, husutsättning, lägeskontroll, tillfälligt nyttjande av digital geografisk 

information m.m. ................................................................................................................................................. 17 

Grunder för beräkning av avgift .................................................................................................................... 17 
Nybyggnadskarta .......................................................................................................................................... 17 
Avgift för nybyggnadskarta .......................................................................................................................... 17 
Nybyggnadskartans innehåll ......................................................................................................................... 18 
Husutsättning ................................................................................................................................................ 18 
Avgift för husutsättning ................................................................................................................................ 18 

  

Page 41 of 557



3 
 

Lägeskontroll ................................................................................................................................................ 19 
Avgift för lägeskontroll ................................................................................................................................. 19 
Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information .................................................................................. 19 
Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information ................................................................... 19 
Avgift för markering och inmätning av tillfällig mätpunkt ........................................................................... 20 
Övriga kart- och mättjänster .......................................................................................................................... 20 

Kapitel 4 Planavgift ............................................................................................................................................ 21 

Planavgift vid bygglov .................................................................................................................................. 21 
Planavgift under detaljplanarbetet ................................................................................................................. 21 
Planavgiftens storlek och grunder för beräkning ........................................................................................... 21 
Tabell objektsfaktorer ................................................................................................................................... 23 
Särskild planavgift för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader ................................ 23 
Avgift för planbesked .................................................................................................................................... 24 
Övriga utredningar ........................................................................................................................................ 24 
Timdebitering i planärenden ......................................................................................................................... 24 

 

  

Page 42 of 557



4 
 

Inledning 

Inledande bestämmelser 

Kommuner får enligt 2 kap. kommunallagen (2017:725), KL och 12 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL ta ut avgifter vid myndighetsutövning samt för tjänster och nyttigheter. 

Plan- och bygglagen 

 

Byggnadsnämnden får enligt 12 kap. 8 § PBL ta ut avgifter för: 

 beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,  

 beslut om lov,  

 tekniska samråd och slutsamråd,  

 arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  

 upprättande av nybyggnadskartor,  

 framställning av arkivbeständiga handlingar,  

 expediering och kungörelser, och  

 andra tids - eller kostnadskrävande åtgärder 

 

Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § PBL ta ut en planavgift för: 

 för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra 

detaljplaner eller områdesbestämmelser, 

 vid beslut om bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad d v s tillbyggnad, ombyggnad och 

annan ändring, och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 

områdesbestämmelserna, och 

 vid beslut om bygglov för anläggningar som kräver bygglov samt för skyltar och ljusanordningar 

I Härryda kommun är det miljö- och bygglovsnämnden som beslutar om avgifter i det 

enskilda fallet enligt denna taxa. 

 

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska enligt 12 kap. 10 § andra stycket PBL anges i 

en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 
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Kapitel 1 

Gemensamma bestämmelser 
Kommunallagen 

Kommuner har en grundläggande rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter. 

Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För 

tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får dock avgifter 

endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. (2 kap. 5 § KL)  

Självkostnadsprincipen 

För all kommunal verksamhet ska avgiftsuttaget grundas på självkostnadsprincipen.  

Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 

nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). (2 kap. 6 § KL) 

 

En avgift får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut 

eller handläggning som avgiften avser. (12 kap. 10 § första stycket PBL) 

 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det 

enskilda fallet har ingen betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. 

 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med 

verksamheten inte får vara vinstgivande. Det totala avgiftsuttaget får under en längre tid inte 

överstiga de totala kostnaderna för verksamheten. (Petersén m.fl., Kommunallagen, 

kommentarer och praxis, 2006, s. 354). 

 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och 

indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader 

är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och 

utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 

kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av 

kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (prop. 

1993/94:188 s. 85 och 2016/17:171 s. 302). 

Likställighetsprincipen 

PBL innehåller inte några särskilda bestämmelser om hur de totala kostnaderna inom miljö- 

och bygglovsnämndens ansvarsområde ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av 

betydelse för avgiftens storlek i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. 

likställighetsprincipen,  

Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 

annat. (2 kap. 3 § KL)  

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 

prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala 

samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av 

permanentboende för samma handläggning. Däremot finns det inget hinder mot att 

differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom 

vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (prop. 1993/94:188 s. 87 och prop. 2016/17:171 

s. 300). 
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Retroaktivitetsförbudet 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxan innan den börjar tillämpas. 

Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. 

Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det. (2 kap. 4 § KL) 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa  

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas av 

kommunfullmäktige. (12 kap. 10 § andra stycket PBL) 

Överklagande över kommunfullmäktiges beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt bestämmelserna om 

laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut behöver inte ha fått laga kraft innan taxan 

börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har 

justerats, om inte senare tidpunkt angivits. (13 kap. KL) 

Beslut om avgift i enskilda fall 

Miljö- och bygglovsnämnden är ansvarig nämnd för tillämpningen av taxan vid debitering i 

enskilda fall. 

 

I Härryda kommun har miljö- och bygglovsnämnden i särskild delegationsordning delegerat 

till tjänsteman att besluta om påförande av avgift i enlighet med denna taxa. (12 kap. 6 § PBL) 

Överklagande över beslut om avgift i enskilda fall 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut om avgift i enskilda fall kan överklagas hos 

länsstyrelsen. (13 kap. 3 § PBL) 

 

Inbetald avgift återbetalas om beslutet upphävs eller ändras genom beslut eller dom av högre 

instans. 

Betalning av avgift  

Betalning av avgift ska ske inom den tid som anges i fakturan. Vid 

försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i räntelagen (1975:635). 

Avgifter kan tas ut i förskott. 

 

Avgiften ska beräknas enligt den taxa som gäller då ansökan inkommer. 

 

Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt tas endast ut på avgifter för tjänster av servicekaraktär, exempelvis 

undersökningar, utredningar eller mätningar, som utförs på uppdrag och som inte är 

myndighetsutövning. 
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Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges ”timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 

framräknande handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar 

i ärendet. 

 

Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 1050 kronor per 

timme. 

Indexuppräkning 

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja timtaxan med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hemsida i oktober månad 

varje år. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020. 
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Kapitel 2 

Avgifter för lov, besked och anmälan m.m. 

Grunder för beräkning av avgift 

Avgifter enligt tabeller i detta kapitel har beräknats genom att en framräknad 

handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den 

typ av ärende som åtgärden avser. 

 

Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 1 050 kronor per 

timme. 

 

För vissa typer av ärenden beräknas avgiften efter bruttoarea (BTA) + öppenarea (OPA). 

 

Vid beräkning av BTA och OPA tillämpas mätreglerna enligt Svensk Standard SS 

21054:2009 utgåva 1 i tillämplig omfattning. 

 

I de fall ansökan avser flera åtgärder tas avgift för startbesked/slutbesked ut endast för 

den åtgärd som är mest tidskrävande. 

 

Definitioner 

Nybyggnad: Uppförande av en nybyggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till 

en ny plats. 

 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

 

Särskild taxa inom områdesbestämmelser för Storåns dalgång  

Inom området som omfattas av områdesbestämmelser för Storåns dalgång med krav på 

utvidgad bygglovsplikt gäller att ingen avgift ska tas ut i dessa delar för bygglovsprövning 

och startbesked. 

 

Vid utvidgad bygglovsplikt debiteras en administrativ avgift om minst en timma för 

registrering, arkivering, kommunicering och delgivning.  

Reducering av avgift för förhandsbesked och lov efter 10 veckor  

Avgifter som tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked eller ett ärende om 

lov ska reduceras med en femtedel enligt bestämmelsen i 12 kap. 8 a § första stycket PBL. 

Reducering av avgift för en anmälan efter 4 veckor  

Avgifter som tas ut för handläggningen av en anmälan ska reduceras med en femtedel enligt 

bestämmelsen i 12 kap. 8 a § andra stycket PBL. 
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A Avgift för lov, besked och anmälan mm  

    

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 
I kostnaden ingår tillhörande komplementbyggnader samt rivning 

som ingår i samma lov                             

Planenligt 31 500 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 33 600 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 39 900 kr 

A 1.4 Med positivt förhandsbesked 33 600 kr 

A 1.5 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder 
I kostnaden ingår tillhörande komplementbyggnader samt rivning 

som ingår i samma lov                             

Planenligt 27 300 kr 

A 1.6 Liten avvikelse 29 400 kr 

A 1.7 Utanför planlagt område 35 700 kr 

A 1.8 Med positivt förhandsbesked 29 400 kr 

A 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 13 650 kr 

A 1.10 Liten avvikelse 15 750 kr 

A 1.11 Utanför planlagt område 19 950 kr 

A 1.12 Med positivt förhandsbesked 15 750 kr 

A 1.13 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 8 400 kr 

A 1.14 Liten avvikelse 10 500 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 10 500 kr 

A 1.16 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 15 750 kr 

A 1.17 Liten avvikelse 17 850 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 23 100 kr 

A 1.19 Med positivt förhandsbesked 17 850 kr 

A 1.20 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 8 400 kr 

A 1.21 Liten avvikelse 10 500 kr 

A 1.22 Utanför planlagt område 10 500 kr 

A 1.23 Fasadändring, ändrad användning, med tekniskt samråd Planenligt 11 025 kr 

A 1.24 Liten avvikelse 13 125 kr 

A 1.25 Utanför planlagt område 13 125 kr 

A 1.26 Fasadändring, ändrad användning, utan tekniskt samråd Planenligt 4 200 kr 

A 1.27 Liten avvikelse 6 300 kr 

A 1.28 Utanför planlagt område 6 300 kr 

A 1.29 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 

tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 

(gruppbebyggelse) 

  12 600 kr 

A 1.30     

A 1.31     

A 1.32 Uterum (oisolerad), växthus (BTA + OPA) utan tekniskt 

samråd 

Planenligt 5 250 kr 

A 1.33 Liten avvikelse 7 350 kr 

A 1.34 Utanför planlagt område 7 350 kr 

A 1.35 Altan, skärmtak Planenligt 4 200 kr 

A 1.36 Liten avvikelse 6 300 kr 

A 1.37 Utanför planlagt område 6 300 kr 
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 

komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 21 000 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 23 100 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 29 400 kr 

A 2.4 Med positivt förhandsbesked 23 100 kr 

A 2.5 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 11 550 kr 

A 2.6 Liten avvikelse 13 650 kr 

A 2.7 Utanför planlagt område 19 950 kr 

A 2.8 Med positivt förhandsbesked 13 650 kr 

A 2.9 Nybyggnad eller tillbyggnad 101-200 kvm (BTA+OPA) Planenligt 25 200 kr 

A 2.10 Liten avvikelse 27 300 kr 

A 2.11 Utanför planlagt område 33 600 kr 

A 2.12 Med positivt förhandsbesked 27 300 kr 

A 2.13 Nybyggnad eller tillbyggnad 201-300 kvm (BTA+OPA) Planenligt 31 500 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 33 600 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 39 900 kr 

A 2.16 Med positivt förhandsbesked 33 600 kr 

A 2.17 Nybyggnad eller tillbyggnad 301-500 kvm (BTA+OPA) Planenligt 44 100 kr 

A 2.18 Liten avvikelse 46 200 kr 

A 2.19 Utanför planlagt område 52 500 kr 

A 2.20 Med positivt förhandsbesked 46 200 kr 

A 2.21 Nybyggnad eller tillbyggnad 501-800 kvm (BTA+OPA) Planenligt 54 600 kr 

A 2.22 Liten avvikelse 56 700 kr 

A 2.23 Utanför planlagt område 63 000 kr 

A 2.24 Med positivt förhandsbesked 56 700 kr 

A 2.25 Nybyggnad eller tillbyggnad 801-1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 69 300 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 71 400 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 77 700 kr 

A 2.28 Med positivt förhandsbesked 71 400 kr 

A 2.29 Nybyggnad eller tillbyggnad 1001-2000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 94 500 kr 

A 2.30 Liten avvikelse 97 650 kr 

A 2.31 Utanför planlagt område 105 000 kr 

A 2.32 Med positivt förhandsbesked 97 650 kr 

A 2.33 Nybyggnad eller tillbyggnad 2001-3000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 120 750 kr 

A 2.34 Liten avvikelse 123 900 kr 

A 2.35 Utanför planlagt område 131 250 kr 

A 2.36 Med positivt förhandsbesked 123 900 kr 

A 2.37 Nybyggnad eller tillbyggnad 3001-4000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 147 000 kr 

A 2.38 Liten avvikelse 150 150 kr 

A 2.39 Utanför planlagt område 157 500 kr 

A 2.40 Med positivt förhandsbesked 150 150 kr 
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A 2.41 Nybyggnad eller tillbyggnad 4001-5000 kvm (BTA+OPA) 

 

Planenligt 173 250 kr 

A 2.42 Liten avvikelse 176 400 kr 

A 2.43 Utanför planlagt område              183 750 kr 

A 2.44 Med positivt förhandsbesked 176 400 kr 

A 2.45 Nybyggnad eller tillbyggnad 5001-6000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 199 500 kr 

A 2.46 Liten avvikelse 202 650 kr 

A 2.47 Utanför planlagt område 210 000 kr 

A 2.48 Med positivt förhandsbesked              202 650 kr 

A 2.49 Nybyggnad eller tillbyggnad 6001-8000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 231 000 kr 

A 2.50 Liten avvikelse 234 150 kr 

A 2.51 Utanför planlagt område 246 750 kr 

A 2.52 Med positivt förhandsbesked              234 150 kr 

A 2.53 Nybyggnad eller tillbyggnad 8001-10 000 kvm 

(BTA+OPA) 

Planenligt 262 500 kr 

A 2.54 Liten avvikelse 265 650 kr 

A 2.55 Utanför planlagt område 278 250 kr 

A 2.56 Med positivt förhandsbesked              265 650 kr 

A 2.57 Nybyggnad eller tillbyggnad 10 001-15 000 kvm 

(BTA+OPA) 

Planenligt 308 700 kr 

A 2.58 Liten avvikelse 311 850 kr 

A 2.59 Nybyggnad eller tillbyggnad 15 001-25 000 kvm 

(BTA+OPA) 

Planenligt 379 050 kr 

A 2.60 Liten avvikelse 382 200 kr 

A 2.61 Nybyggnad eller tillbyggnad 25 001-50 000 kvm 

(BTA+OPA) 

Planenligt 451 500 kr 

A 2.62 Liten avvikelse 454 650 kr 

A 2.63 Nybyggnad eller tillbyggnad ≥50 000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 523 950 kr 

A 2.64 Liten avvikelse 527 100 kr 

A 2.65 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 17 850 kr 

A 2.66 Liten avvikelse 19 950 kr 

A 2.67 Utanför planlagt område 19 950 kr 

A 2.68 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 11 550 kr 

A 2.69 Liten avvikelse 13 650 kr 

A 2.70 Utanför planlagt område 13 650 kr 

A 2.77 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 13 650 kr 

A 2.78 Liten avvikelse 15 750 kr 

A 2.79 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 7 350 kr 

A 2.80 Liten avvikelse 9 450 kr 

A 2.81 Ändrad användning, med tekniskt samråd Planenligt 25 % av kostnaden 

för nybyggnation 
A 2.82 Liten avvikelse 

A 2.83 Utanför planlagt område 

A 2.84 Ändrad användning, utan tekniskt samråd Planenligt 25 % av kostnaden 

för nybyggnation 
A 2.85 Liten avvikelse 

A 2.86 Utanför planlagt område 

A 2.87 För mycket enkla byggnader som tälthallar, hallbyggnader, skärmtak, sophus, carportar, cykelförråd och liknande oinredda 

konstruktioner är avgiften 50 % av beloppet i tabell A2 
A 2.88 
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar, vepor och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 

A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en fasadskylt, vepa 

eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan 

Planenligt 4 200 kr 

Liten avvikelse 6 300 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en fasadskylt eller 

ljusanordning med stor omgivningspåverkan 

Planenligt 7 350 kr 

Liten avvikelse 9 450 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 

ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

1 050 kr 

A 3.4 Fristående skylt, reklampelare eller pylon Planenligt 7 350 kr 

Liten avvikelse 9 450 kr 

  
  

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

Ärendetyp Avgift 

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 

friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av upplag och materialgårdar 

Max 2000 kvm 6 300 kr 

A 4.3 2001-5000 kvm 37 800 kr 

A 4.4 5001-10 000 kvm 63 000 kr 

A 4.5 Mer än 10 000 kvm 94 500 kr 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är 

avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 

anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra 

brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.8 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av radio- eller telemaster eller torn 

Planenligt 12 600 kr 

A 4.9 Liten avvikelse 18 900 kr 

A 4.10 Utanför detaljplan 18 900 kr 

A 4.11 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 
    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 

parkeringsplatser utomhus och tekniska anläggningar) 

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd 

Planenligt 15 750 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 17 850 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 17 850 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 9 450 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 11 550 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 

 

 

 

11 550 kr 
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A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd 

Planenligt 11 550 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 13 650 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 19 950 kr 

A 5.10 Med positivt förhandsbesked 13 650 kr 

A 5.11 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 300 kr 

A 5.12 Liten avvikelse 8 400 kr 

A 5.13 Utanför planlagt område 12 600 kr 

A 5.14 Med positivt förhandsbesked 8 400 kr 

A 5.15 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av transformatorstation, nätstation, pumpstation 

eller liknande teknisk anläggning 

Planenligt 6 300 kr 

A 5.16 Liten avvikelse 8 400 kr 

A 5.17 Utanför planlagt område 8 400 kr 

  
  

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    6 300 kr 

  
  

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 

A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 6 300 kr 

  
  

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 12 075 kr 

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 725 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, med 

tekniskt samråd. Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan. 

Timdebitering 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, utan 

tekniskt samråd. Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan. 

Timdebitering 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs 

eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

12 075 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs 

eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

4 725 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 7 350 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 150 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 7 350 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 2 625 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 7 350 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 

 

 

3 150 kr 
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A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller 

inom en tomt, med tekniskt samråd 

9 450 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad 

eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

4 200 kr 

A 8.15 Anslutning till kommunalt VA (vatten och avlopp) 3 150 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd 9 450 kr 

A 8.17 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd 4 200 kr 

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser 

som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 

föreskrifter, med tekniskt samråd 

Timdebitering 

A 8.19 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser 

som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre 

föreskrifter, utan tekniskt samråd 

 

Timdebitering 

A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL, med 

tekniskt samråd. Attefalls-komplementbyggnad som inte är bostad. 

10 500 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL, utan 

tekniskt samråd. Attefalls-komplementbyggnad som inte är bostad. 

5 250 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL, med 

tekniskt samråd. Attefallsbostadshus 

12 075 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL, utan 

tekniskt samråd. Attefallsbostadshus 

6 825 kr 

A 8.24 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL så att den blir ett sådant 

komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL 

Timdebitering 

A 8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 PBL, med tekniskt samråd. 
Attefallstillbyggnad 15 kvm 

11 025 kr 

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 PBL, utan tekniskt samråd. 
Attefallstillbyggnad 15 kvm 

5 775 kr 

A 8.27 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd. 
Attefalls-takkupa 

9 975 kr 

A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd. 
Attefalls-takkupa 

4 725 kr 

A 8.29 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL, med tekniskt 

samråd. Inreda ytterligare en bostad som Attefallsåtgärd. 

9 975 kr 

A 8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL, utan tekniskt 

samråd. Inreda ytterligare en bostad som Attefallsåtgärd. 

4 725 kr 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 13 650 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 6 300 kr 

A 9.3 Trädfällning där detaljplanen anger att trädfällning kräver marklov Timdebitering 
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A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

Ärendetyp Avgift 

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 9 450 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 7 350 kr 
  

 

 

 

 

A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Förhandsbesked 1-2 bostäder 16 800 kr 

A 11.2 3 eller fler bostäder 25 200 kr 

A 11.3 Övriga ändamål 31 500 kr 

  
  

A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

  
  

A 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

  
  

A 14 Extra samråd, platsbesök och beslut 

Ändring av beviljat bygglov (nytt beslut om bygglov), omstämpling och beslut om anstånd 

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 150 kr 

A 14.2 Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck 3 150 kr 

A 14.3 Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 3 150 kr 

A 14.4 Extra beslut om startbesked, slutbesked inklusive interimistiskt slutbesked, ny kontrollansvarig Timdebitering 

A 14.5 Ändring av beviljat bygglov (nytt beslut om bygglov) Timdebitering 

A 14.6 Omstämpling (relationshandling) 1 050 kr 

A 14.7 Beslut om anstånd 0 kr 

    

A 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 

A 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans 

övriga tabeller 

I enlighet med 

tillämplig tabell 

A 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av 

taxans övriga tabeller 

Timdebitering 
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A 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 

 

 

 

   

A 17 Avslag av bygglov, anmälan och förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Avslag   Avgift tas ut för 

nedlagt arbete i 

enlighet med 

tidsuppskattningen 

för tillämplig 

ärendetyp, men 

aldrig högre än 

avgiften för positivt 

beslut 
    

A 18 Avskrivning av inkommen ansökan eller anmälan som återkallas av sökanden  

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Avskrivning   525 kr 

    

A 19 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avvisning   2 100 kr 
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Kapitel 3 

Avgift för kartor, husutsättning, lägeskontroll, 

tillfälligt nyttjande av 

digital geografisk information m.m. 

Grunder för beräkning av avgift 

Avgifter enligt tabeller i detta kapitel har beräknats genom att en framräknad 

handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den 

typ av ärende som åtgärden avser. 

 

Enligt självkostnadsprincipen är handläggningskostnaden beräknad till 

1 050 kronor per timme. 

 

Tidsåtgången vid mätning beräknas efter byggnadsarea (BYA) + öppenarea (OPA). 

 

Tidsåtgången för kartor beräknas efter markarea. 

 

Vid beräkning av BYA och OPA tillämpas mätreglerna enligt Svensk Standard SS 

21054:2009 utgåva 1 i tillämplig omfattning. 

 

Definitioner 

Nybyggnad: Uppförande av en nybyggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till 

en ny plats. 

 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om miljö- och bygglovsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden 

anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 

 

Samtliga nybyggnadskartor ska innehålla utredda fastighetsgränser. Bygglovsenheten kan vid 

enstaka fall godkänna ett mindre detaljerat kartmaterial, för detta krävs ett särskilt beslut av 

bygglovshandläggare och debitering sker genom timtaxa. 

Avgift för nybyggnadskarta 

 

Nybyggnadskarta Avgift Moms 

Nybyggnadskarta < 3000 kvm 10 500 kr - 

Nybyggnadskarta 3001–10000 kvm 12 600 kr - 

Nybyggnadskarta >10001 kvm 16 800 kr - 

Förenklad nybyggnadskarta < 3000 kvm 7 350 kr - 

Förenklad nybyggnadskarta 3001-1000 kvm 9 450 kr - 

Förenklad nybyggnadskarta >1001 kvm 12 600 kr - 

Karta för anmälan < 3000 kvm 6 300 kr - 

Karta för allmänna >3000 kvm 7 350 kr - 
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Nybyggnadskartans innehåll 

Innehåll Nybyggnadskarta Förenklad 

nybyggnadskarta 

Karta för 

anmälan 

Primärkarta-

utskrift A4/A3 

VA-anslutning 

(vatten och avlopp) 
x 

   

Plangränser och 

planbestämmelser 
x x 

  

Höjdfix 
x x 

  

Markhöjder 
x x 

  

Riksintressen, 

strandskydd m.m. x x x  

Kontrollerad i fält x x x  
Inmätning av 

befintliga 

gränsmarkeringar 

x x x 
 

Kommunal 

huvudledning inom 

tomtmark 

x x x  

Detaljer 

(byggnader, vägar, 

höjdkurvor etc.) 

x x x x 

Fastighetskartan 

(fastigheter och 

rättigheter) 

x x x x 

Husutsättning 

Avgiften för husutsättning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 

även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När 

husutsättning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för 

extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 

I avgiften för husutsättning ingår markering av en höjdfix: en referenshöjd som redovisas i 

läge och höjd på husutsättningsskissen. 

Husutsättning och/eller lägeskontroll kan utföras av kommunens personal eller annan med 

verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår, och som har godkänts av 

kommunen. 

Om husutsättning utförs av annan än kommunens personal tas avgift ut för underlagsdata, 

registrering m.m. 

Avgift för husutsättning 

Husutsättning (grovutstakning +finutstakning) Avgift Moms 

Byggnad < 200 kvm 7 350 kr - 

Byggnad 2001-2000 kvm 10 500 kr - 

Byggnad 2001-3000 kvm 12 600 kr - 

Byggnad >3001 kvm Timdebitering - 

Återutsättning Timdebitering - 

Extern utsättare, byggnad < 3000 kvm 2 100 kr + 25 % 

Extern utsättare, byggnad > 3000kvm 3 200 kr + 25 % 
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Lägeskontroll 

Lägeskontroll ska göras för ny- och tillbyggnader. Detta ska tydligt framgå av det beviljade 

beslutet för åtgärden. 

 

För plank och murar som placeras i och nära invid tomtgräns ska gränsvisning alltid göras. 

 

För bygglovbefriade åtgärder i form av komplementbyggnad/ komplementbostadshus och 

tillbyggnad enligt 9 kap. 4 a- 4 b §§ PBL ska lägeskontroll göras. 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas den sammanlagda byggnadsarean (BYA) 

och öppenarean (OPA) ihop för varje hustyp var för sig (BYA+OPA). 

Om lägeskontroll utförs av annan än kommunens personal tas avgift ut för underlagsdata, 

registrering m.m. 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad gäller 

anbudsförfarande. 

Avgift för lägeskontroll 

Lägeskontroll: (krävs alltid vid byggnation) Avgift Moms 

Lägeskontroll < 5000 kvm nybyggnad 2 625 kr + 25 % 

Lägeskontroll > 5001 kvm nybyggnad Timdebitering - 

Lägeskontroll tillbyggnad < 1000 kvm tillbyggnad 3 675 kr + 25 % 

Lägeskontroll tillbyggnad > 1001 kvm tillbyggnad Timdebitering - 

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

Kommunen finansierar kostnader för kartproduktionen genom en kombination av skattemedel 

och avgifter.  

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas normalt ett avtal som 

löper flera år vid uttagande av avgift. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

 

Primärkarta (kartbasen) Avgift Moms 

Primärkarta – A4/A3 – utskrift (PDF/papper) 1 050 kr + 6 % 

Digital Primärkarta per HA (DWG-fil) 1 575 kr + 6 % 

Uppdatering av primärkarta  + 6 % 

Snabbutskrifter Avgift Moms 

Webbkarta A4-utskrift (PDF/papper) 525 kr + 6 % 

Webbkarta A3-utskrift (PDF/papper) 750 kr + 6 % 

Webbkarta A1-utskrift (PDF/papper) 1 050 kr + 6 % 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 

kartmaterial överlåts endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt).  
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Avgift för markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

 

GPS-punkter Avgift Moms 

Utläggning av GPS punkter Timdebitering - 

Övriga kart- och mättjänster 

För övriga kartprodukter och mätningsuppdrag beräknas avgiften genom anbudsförfarande 

eller timdebitering. 

 
Övriga kart- och mättjänster, timkostnad Avgift Moms 

Timdebitering 1 050 kr/tim. + 25 % 
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Kapitel 4 

Planavgift 

Planavgift tas ut för åtgärder inom område med detaljplan och områdesbestämmelser som har 

antagits med stöd av plan och bygglagen (PBL) från år 1987 eller senare. Ingen planavgift tas 

ut för åtgärder inom detaljplaner och områdesbestämmelser som är antagna före år 1987.  

Planavgift tas ut i samband med beslut om bygglov eller genom planavtal/exploateringsavtal 

under detaljplanearbetets gång.  

Planavgift vid bygglov 

Planavgift som inte tagits ut genom planavtal eller exploateringsavtal tas ut vid beslut om 

bygglov. 

Planavgift under detaljplanarbetet 

Planavgiften kan regleras genom ett tecknat planavtal. Så sker exempelvis i kommunens 

exploatörsdrivna detaljplaner. Planavtal tecknas med intressenter för att specificera 

betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt. 

 

Definitioner 

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till 

en ny plats. 

 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.  

 

BTA: Bruttoarea 

 

OPA: Öppenarea 

 

Planavgiften beräknas efter BTA och OPA. 

 

Vid beräkning av BTA och OPA tillämpas mätreglerna enligt Svensk Standard SS 

21054:2009 utgåva 1 i tillämplig omfattning. 

 

För objekt som är lika med eller mindre än 25 m2 tas ingen planavgift ut.  

Planavgiftens storlek och grunder för beräkning 

Avgifter i detta kapitel beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av 

gällande prisbasbelopp* (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på 

tidsåtgång. Därutöver har justeringsfaktor N lagts till funktionen i syfte att anpassa 

avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N 

ska vara lägre eller högre än 1. 
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Planavgift för samtliga objekt (byggnader och anläggningar), förutom nybyggnad och 

tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, beräknas enligt 

följande formel: 

 

mPBB x Nplan x PF x OF 

 
Definition av de olika begreppen: 

 mPBB är en tusendels prisbasbelopp* för det år ansökan inkommer. 

*se 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB 

Uppgifter om aktuellt prisbasbelopp finns på Statistiska Centralbyråns hemsida 

www.sb.se 

 

 Nplan är justeringsfaktor som är 1,02 i Härryda kommun. 

 

 PF är planfaktor, och är 220 för alla objekt som är större än 25 m2.  
 

För en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, se särskild 

planavgift nedan. 

 

 OF är objektsfaktor och varierar beroende på objektets (byggnader och anläggningar) 

area. För att få fram rätt objektsfaktor adderas objektets BTA och OPA. Denna 

addition ger objektets area i den vänstra kolumnen i tabellen nedan, och på samma rad 

i den högra kolumnen ges rätt objektsfaktor (OF).  

 

Exempel: 

OF för ett objekt med arean 100 000 m2 blir 400 

OF för ett objekt med arean 101 000 m2 blir 403 

OF för ett objekt med arean 102 000 m2 blir 406. 

 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport beräknas objektsfaktorn efter 

byggnadernas sammanlagda BTA + OPA. 

 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas objektsfaktorn efter dessa 

byggnaders totala BTA + OPA. 
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Tabell objektsfaktorer 

Objektets area (m2) = BTA + OPA Objektsfaktor (OF) 

26-50 4 

51-130 6 

131-200 8 

201-300 10 

301-500 14 

501-800 20 

801-1200 26 

1201-2000 36 

2001-3000 46 

3001-4000 56 

4001-5000 64 

5001-6000 72 

6001-8000 88 

8001-10 000 100 

10 001-15 000 125 

15 001-25 000 170 

25 001-50 000 235 

50 001-100 000 400 

Större än 100 001 kvm +3/1000 kvadratmeter 

Särskild planavgift för en- och tvåbostadshus och tillhörande 

komplementbyggnader 

Planavgift för nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och tillhörande 

komplementbyggnader beräknas enligt följande formel: 

 

mPBB x Nplan x PF 

 

Objekt PF Nybyggnad PF Tillbyggnad 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

Komplementbyggnader lika med 

eller större än 50 m² 

600 300 

 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor för 

Nybyggnad. 
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Planavgift tas inte ut för: 

 

 nybyggnad av komplementbyggnad som är mindre än 50 m2 

 

 tillbyggnader som är mindre än 50 m2, oavsett byggnadstyp 

Avgift för planbesked 

Avgift för planbesked beräknas enligt följande:  

 

Planbesked 600 x mPBB eller timdebitering 

Övriga utredningar 

Utöver avgiften för planbesked betalar alltid sökande för de utredningar som kan komma att 

behövas vid prövningen av planbesked. 

Timdebitering i planärenden 

För vissa planärenden kan planavgiften komma att timdebiteras. Enligt självkostnadsprincipen 

är handläggningskostnaden beräknad till 1 050 kronor per timme. 
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Bilaga 2 

Jämförelse av Bygglovstaxan

Åtgärd Lilla Edet 
(2019)

Ale (2019) Göteborg 
(2019) 

Alingsås (2016) Kungälv 
(2011)

Mölndal (2018) Bollebygd 
(2019)

Partille 
(2019)

Solna 
(2019)

Härryda nuv. 
(2014)

Härryda förslag 
2020

Nybyggnation av
villa och garage

22 800 kr 29 295 kr 26 488 kr 28 074 kr 24 443 kr 39 525 kr  27 000 kr 33 170 kr 41 200 kr 24 180 kr 31 500 kr 

Flerbostadshus
BTA 950 kvm

 85 000 kr 75 721 kr 68 869 kr 72 565 kr 72 803 kr 88 350 kr 50 500 kr 71 690 kr 89 600 kr 62 868 kr 69 300 kr 

Flerbostadshus
BTA 4800 kvm

159 000 kr 185 981 kr 169 523 kr 178 232 kr 145 343 kr 237 150 kr 79 500 kr 197 950 kr 239 000 kr 154 752 kr 173 250 kr 

Mindre fasad-
ändring enbostads-
hus

4 500 kr 2 623 kr 2 602 kr 2 513 kr 2 186 kr 2 558 kr Timdeb.  4 280 kr 3 100 kr 1 953 kr 4 200 kr 

Attefall,
komplementbostads-
hus (med Tekniskt 
samråd)

10 000 kr 9 598 kr 3 264 kr 5 775 kr  2 790 kr  7 905 kr 9 250 kr 13 375 kr 9 300 kr 4 800 kr 12 075 kr 

Attefall 15 kvm
tillbyggnad (med 
Tekniskt samråd)

6 500 kr 2 344 kr 3 264 kr 3 369 kr 2 790 kr  6 975 kr 9 250 kr 12 840 kr 5 200 kr 4 800 kr 11 025 kr 

Förhandsbesked 9 000 kr 10 920 kr 1-2 16 555 kr, 
3 eller fler 26 
015 kr

75 % av 
samtliga avg. för 
positivt 
förhandsbesked

 10 230 kr 14 250 kr, 
2000 kr per 
tomt utöver 
den första  

18 190 kr  8 200 kr 4 650 kr 1-2 st förhandsbesked 
16 800 kr, 3 eller fler 
förhandsbesked 25 
200 kr 

Timtaxa 1 000 kr 1 090 kr  900 kr 800 kr 997 kr 1 000 kr 1 070 kr  1300 kr 800 kr 1 050 kr
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Bilaga 3

Jämförelse av plantaxa

Åtgärd Partille (2017) Mölndal (2019) Bollebygd (2019) Härryda nuv. (2014) Härryda förslag 
2020

Kostnad för planbesked 9 300-18 600 kr 6 975- 32 550 kr 9 250 – 24 250 kr 9 300- 18 600 kr 27 900 kr

Planavgift för nybyggnad av 
en- eller tvåbostadshus

55 800 kr 46 500 kr 29 120 kr 44 640 kr 56 916 kr

Planavgift för 
komplementbyggnad på 50 
kvm (ex garage) på en- eller 
tvåbostadshus

27 900 kr 18 600 kr 14 560 kr 22 320 kr 28 454 kr

Planavgift för nybyggnad som inte är en- eller tvåbostadshus eller en tillbyggnad till dessa:

250 kvm 102 300 kr 89 280 kr 94 640 kr 81 840 kr 104 346 kr

5000 kvm 736 560 kr 554 280 kr 262 080 kr 589 240 kr 751 291 kr

10000 kvm 1 278 750 kr 1 041 600 kr 262 080 kr 1 023 000 kr 1 304 325 kr
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Bilaga 4 

Jämförelse nybyggnadskartor

Ändamål: Nybyggnation 
inom 
detaljplan/kommunalt VA

Bollebygd (2019) Lerum (2016) Kungsbacka 
(2019)

Mölndal (2018) Härryda 
nuv.(2014)

Härryda förslag 
2020

Kartprodukt Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta
Fastighetsareal: 0-5000 kvm 0-2000 kvm* 0-5000 kvm 0 - 3000 kvm <15000 kvm 0-3000 kvm
Pris: 10 000 kr 7 510 kr 9 000 kr 6 975 - 11 625 kr 

beroende på 
byggnadstyp

6 795 kr 10 500 kr

Fastighetsareal: > 5000 kvm 5000-10 000 kvm >5001 kvm 6000-10 000 kvm >15000 kvm 3000-10 000 kvm
Pris: Timdebitering 17 520 kr timdebitering 18 600 kr Timdebitering 12 600 kr

Ändamål: 
Komplementbyggnad/ 
tillbyggnad inom 
detaljplan/kommunalt VA

Bollebygd (2019) Lerum (2016) Kungsbacka 
(2019)

Mölndal (2018) Härryda 
nuv.(2014)

Härryda förslag 
2020

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Förenklad 
nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta Förenklad 
nybyggnadskarta

Fastighetsareal: 0-5000 kvm 0-2000 kvm* 0-5000 kvm 0 - 3000 kvm Oavsett areal 0-3000 kvm
Pris: 10 000 kr 7 510 kr 9 000 kr 3488 – 5813 kr 

(beroende på 
byggnadstyp)

1 395 kr eller 
2 790 kr

7 350 kr

Fastighetsareal: > 5000 kvm 5000-10 000 kvm >5001 kvm 6000-10 000 kvm - 3000-10 000 kvm
Pris: Timdebitering 17 520 kr timdebitering 18 600 kr - 12 600 kr
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Jämförelse Husutsättning & lägeskontroll

Husutsättning Bollebygd (2019) Lerum (2016) Kungsbacka (2019) Mölndal (2018) Härryda 
nuv.(2014)

Härryda förslag 
2020

Byggnadsarea/punkter 1-4 punkter 1-500 kvm (4 punkter) Ingen koppling till 
byggnadsarea, 
däremot 30 % 
reducerad avgift inom 
samma uppdrag och 
exploateringsområde

0-200 kvm (4 
punkter)

<200 0-200 kvm

Pris: 6 000 kr + 4 000 
kr (gäller 
nybyggnation, 
timdebitering 
tillbyggnad)

7 010 kr 12 000 kr för två 
mättillfällen

3255 - 8370 för 
ett mättillfälle

3 255 kr eller 60 
45 kr

7 350 kr för två 
mättillfällen

Byggnadsarea/punkter - > 500 kvm - 2000-3000 kvm 
(4 punkter)

201- 3000 kvm 2000-3000 kvm

Pris: - 10 010 kr - 11 160-15 810 kr 
för ett mättillfälle

8 370 kr 12 600 kr för två 
mättillfällen

Lägeskontroll Bollebygd (2019) Lerum (2016) Kungsbacka (2019) Mölndal (2018) Härryda 
nuv.(2014)

Härryda förslag 
2020

Byggnadsarea Saknas i taxan 1-500 kvm Ingen koppling till 
byggnadsarea, däremot 
30 % reducerad avgift 
inom samma uppdrag 
och 
exploateringsområde

0- 5000 kvm Alla byggnader 
över 30 kvm

0-5000 kvm

Pris: Saknas i taxan 2000-3750 kr 4 200 kr 1 860- 11 160 kr 
beroende på 
byggnadsarea

1 163 kr 2625-3675 kr 
beroende på 
tillbyggnad/nybygg
nad

Byggnadsarea Saknas i taxan >5000 kvm - >5000 kvm - >5000 kvm
Pris: Saknas i taxan 4 000-4 500 kr - Begär 

prisuppgift
- timtaxa
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Fastställande av taxor för verksamheten inom 
miljö- och hälsoskydd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 340      Dnr 2019KS649

Taxor för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten inom 
miljö- och hälsoskydd 

 
Lagar som reglerar kommunernas miljö- och hälsoskyddsarbete, som miljöbalken, 
livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen, ger kommunerna möjlighet att finansiera 
tillsynen med avgifter.

Härryda kommuns nuvarande taxor för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken fastställdes av kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 101 med en 
uppdatering av timtaxan den 26 februari 2018 § 26. Taxan för offentlig kontroll av livsmedel 
och animaliska produkter antogs av kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 102. 
Övriga taxor har antagits löpande i takt med lagförändringar.

Miljö- och hälsoskydd har gjort en översyn av de taxor som gäller för verksamheten. Vid 
framtagande av timtaxan har Sveriges kommuner och landstings SKL:s modell för beräkning 
av timtaxan använts. Alla taxor har skrivits om för att bli tydligare och mer enhetliga och för 
att anpassas till gällande lagstiftning.

Timtaxorna föreslås att höjas inom alla områden. Timtaxan för livsmedelslagen föreslås höjas 
från 1 030 kronor till 1 219 kronor för normal offentlig kontroll och från 860 kronor till 1 039 
kronor för övrig kontroll och registrering. Timtaxan för övriga lagstiftningsområden föreslås 
höjas från 860 kronor till 1 050 kronor.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 oktober 2019.

Miljö- och bygglovsnämnden behandlade ärendet den 5 november 2019 § 117.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer taxorna inom ramen för miljö- och bygglovsnämnden enligt 
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2020.

Kommunfullmäktige fastställer timtaxan för normal offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 
till 1 219 kronor per timme, timtaxan för övrig kontroll och registrering enligt 
livsmedelslagen till 1 039 kronor per timme samt timtaxan enligt miljöbalken, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer, 
alkohollagen och lagen om foder och animaliska biprodukter till 1 050 kronor per timme.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och bygglovsnämnden att årligen uppdatera taxan 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020.

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

Miljö- och bygglovsnämnden 

Datum Dnr
2019-10-14 2019KS649  206

Taxor för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten inom 
miljö- och hälsoskydd 

Sammanfattning
Lagar som reglerar kommunernas miljö- och hälsoskyddsarbete, som miljöbalken, 
livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen, ger kommunerna möjlighet att 
finansiera tillsynen med avgifter. 

Härryda kommuns nuvarande taxor för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken fastställdes av kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 
101 med en uppdatering av timtaxan den 26 februari 2018 § 26. Taxan för offentlig 
kontroll av livsmedel och animaliska produkter antogs av kommunfullmäktige den 19 
september 2016 § 102. Övriga taxor har antagits löpande i takt med lagförändringar.

Miljö- och hälsoskydd har gjort en översyn av de taxor som gäller för verksamheten. Vid 
framtagande av timtaxan har Sveriges kommuner och landstings SKL:s modell för 
beräkning av timtaxan använts. Alla taxor har skrivits om för att bli tydligare och mer 
enhetliga och för att anpassas till gällande lagstiftning.

Timtaxorna föreslås att höjas inom alla områden. Timtaxan för livsmedelslagen föreslås 
höjas från 1 030 kronor till 1 219 kronor för normal offentlig kontroll och från 860 kronor 
till 1 039 kronor för övrig kontroll och registrering. Timtaxan för övriga 
lagstiftningsområden föreslås höjas från 860 kronor till 1 050 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxorna inom ramen för miljö- och bygglovsnämnden 
enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2020, bilaga 1.

Kommunfullmäktige fastställer timtaxan för normal offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagen till 1 219 kronor per timme, timtaxan för övrig kontroll och registrering 
enligt livsmedelslagen till 1 039 kronor per timme samt timtaxan enligt miljöbalken, 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer, alkohollagen och lagen om foder och animaliska biprodukter 
till 1 050 kronor per timme.
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Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och bygglovsnämnden att årligen uppdatera taxan 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020.

Ärendet
Lagar som reglerar kommunernas miljö- och hälsoskyddsarbete, som miljöbalken, 
livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen ger kommunerna möjlighet att 
finansiera tillsynen med avgifter. 

Härryda kommuns nuvarande taxor för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken fastställdes av kommunfullmäktige den 19 september 2016 § 
101 med en uppdatering av timtaxan den 26 februari 2018 § 26. Taxan för offentlig 
kontroll av livsmedel och animaliska produkter antogs av kommunfullmäktige den 19 
september 2016 § 102. Övriga taxor har antagits löpande i takt med lagförändringar.

Miljö- och hälsoskydd har gjort en översyn av alla taxor som gäller för verksamheten. 
Vid framtagande av timtaxan har Sveriges kommuner och landstings SKL:s modell för 
beräkning av timtaxan använts. Alla taxor har skrivits om för att bli tydligare och mer 
enhetliga samt för att anpassas till gällande lagstiftning. 

Enligt gällande lagstiftning får kommunfullmäktige meddela de föreskrifter som ska gälla 
en kommunal myndighets rätt att ta betalt. Detta innebär att alla beslut om verksamhetens 
taxor ska fastställas av kommunfullmäktige.

Senast en översyn av timtaxan gjordes var 2017.

Nedan redovisas ändringar och konsekvenser för de olika delarna mer i detalj.

Taxorna för miljö- och hälsoskydds verksamhet
Miljö- och hälsoskydd har gjort en översyn av de olika taxor som berör verksamheten. De 
ändringar som föreslås är till större delen redaktionella och innebär ingen förändring i hur 
verksamheten debiterar avgifter. 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Vid framtagande av taxan har SKL:s nya underlag för avgifter för prövning, anmälan och 
tillsyn använts, vilket innebär att en mängd olika avgiftsklasser i gällande taxa blir till 
några få i förslaget till ny taxa. Det innebär dock inga större konsekvenser för varken 
miljö- och hälsoskyddsverksamheten eller verksamhetsutövarna. Några 
verksamhetsutövare kommer att få en något högre årsavgift och några en lägre. SKL:s 
nya underlag utgår i större grad än det tidigare från behovet av tillsyn inom de olika 
branscherna. För de tillståndspliktiga verksamheterna blir det även mer lika oavsett om 
det är länsstyrelsen eller kommunen som har tillsynsansvaret.

Idag tas en fast avgift ut för anmälan av miljöfarlig verksamhet som ska motsvara den 
årliga tillsynsavgiften. Detta ändras till att istället ta ut en timavgift för hanteringen av 
anmälan. Bedömningen är att det blir mer rättvisande i förhållande till hur mycket tid som 
går åt för handläggningen. 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för livsmedelskontroll 
efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-förordningen om 
offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. Det är 
främst olika begrepp som ändras. Till exempel försvinner begreppet extra offentlig 
kontroll och ersätts med uppföljande kontroll som inte var planerad samt utredning av 
klagomål. Innebörden är dock densamma. Om justeringar inte görs kommer taxan efter 
den 14 december delvis att bygga på ett regelverk som inte längre gäller.

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

En ny strålskyddslag trädde i kraft 1 juni 2018 och ersatte den numera upphävda 
strålskyddslagen från 1988. De förändringar som har införts i den nya strålskyddslagen 
(2018:396) innebär att en ny taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område behövs för 
att möjliggöra att nämnden kan ta ut avgifter för tillsynen som utförs med stöd av 
strålskyddslagen. 

Härryda har tidigare inte haft en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Enbart redaktionella ändringar föreslås.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter syftar till att säkerställa en hög 
skyddsnivå för djurs och människors hälsa när det gäller foder och animaliska 
biprodukter. Tillsyn enligt denna lagstiftning sker framförallt på livsmedelslokaler och 
jordbruk.

Härryda har tidigare inte haft en särskild taxa för tillsyn gällande lagen om foder och 
animaliska biprodukter, utan den har varit en del av livsmedeltaxan. 

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

I gällande taxa finns avgifter för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, alkohollagen och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är upphävda. 
Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lag (2018:208) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Lagen trädde i kraft 1 juli 2019 och ersatte tobakslagen (1993:581) och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland 
annat att det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning för både detalj- och partihandel 
med kommunen som tillståndsgivande myndighet. Detta är en ny uppgift för kommunen 
och ännu inte reglerad i något reglemente till någon nämnd, vilket innebär att ansvaret 
ligger på kommunstyrelsen. Taxan enligt denna lag hanteras därför direkt via 
kommunstyrelsen. Den följer dock samma struktur som de taxor som tas upp i detta 
ärende.
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Taxan för tillsyn enligt alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel, har i förslaget till ny taxa delats upp. Tidigare reglerades årsavgiften utifrån 
hur många olika varuslag verksamhetsutövaren hade till försäljning. Detta ändras till 
uttag av en årsavgift motsvarande två timmars handläggningstid för respektive varuslag. 
Det blir ingen skillnad för de som säljer ett varuslag, till exempel bara folköl. För de som 
säljer två varuslag kommer årsavgiften att öka med en timme (från tre till fyra timmar). 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Se ovan, taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Timtaxan

Timtaxan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer, alkohollagen, 
och lagen om foder och animaliska biprodukter föreslås ändras från 860 kronor 2019 till 
1 050 kronor per timme för 2020.

Timtaxan för nämndens verksamhet för planerad offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 
och lagen om foder och animaliska biprodukter, föreslås ändras från 1 030 kronor 2019 
till 1 219 kronor per timme 2020. Timtaxan för övrig kontroll och registrering enligt 
livsmedelslagen föreslås ändras från 860 kronor till 1 039 kronor.

En del ändringar i lagstiftning har skett sedan den nu gällande taxan togs fram vilket 
innebär att den är föråldrad och behöver uppdateras för att följa nu gällande lagstiftning. 
Förslag till ändringar beror också att det är mer tydliggjort i taxeförslaget vad som ska 
belasta timtaxan.

Vid uträkning av timtaxan har SKL:s Excelverktyg för framräkning av kommunala taxor 
använts. I korthet räknas timtaxan genom att alla gemensamma kostnader som belastar 
miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt de lönekostnaderna handläggarna har läggs in i 
mallen. De fördelas sedan på antalet handläggare och den antagna tiden som varje 
handläggare kan bedriva tillsyn och kontroll.

Enligt miljölagstiftningen gäller principen att förorenaren ska betala vilket innebär att 
tillsynen som bedrivs ska betalas av verksamhetsutövarna och inte belasta 
skattebetalarna. Enligt livsmedelslagstiftningen är det föreskrivet att myndighetens 
kostnader för kontrollen ska täckas av avgifter. För att verksamheten ska ta ut rätt avgifter 
finns därför ett behov av att anpassa timtaxorna till kommunens kostnader för tillsynen.

Ekonomiska konsekvenser
En höjning av timtaxorna innebär att en betydligt mindre andel skattemedel läggs på 
sådan tillsyn som verksamhetsutövarna ska stå för. Tillsynsuppdraget är till största delen 
lagstadgad och kan inte prioriteras bort. Kostnader som inte täcks med avgifter måste 
därför finansieras med skattemedel. Den gjorda behovsutredningen för 2019-2022 visar 
att det saknas resurser för flera viktiga områden. Genom att rätt avgifter tas ut, kan medel 
frigöras för att skapa resurser även för sådant verksamheten inte kan ta betalt för, som till 
exempel information och rådgivning.
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Som exempel kan nämnas att kostnaden för ett tillstånd för enskilt avlopp höjs från 6 880 
kronor till 8 400 kronor och för en värmepump från 2 580 kronor till 3 150 kronor. 
Årsavgifterna för tillsyn kommer också att höjas. En verksamhet som betalar för fyra 
timmar tillsyn enligt miljöbalken får en höjning av årsavgiften från 3 440 kronor till 4 
200 kronor, och en som ska betala för tio timmar får en höjning från 8 600 kronor till 10 
500 kronor.

Jämförelse med andra kommuner
En jämförelse av nivån på timtaxan har gjorts med övriga kommuner inom 
Göteborgsregionen (GR), bilaga 2. Den visar att Härryda idag ligger lågt i jämförelse. Av 
GR-kommunerna är det en kommun som har en något lägre timtaxa enligt 
livsmedelslagen än Härryda idag. Under förutsättning att ingen annan kommun höjer sina 
taxor kommer ändå fem kommuner att ha en högre timtaxa än Härryda 2020 om den nya 
taxan antas. 

Inom miljöbalkens område har två av GRs kommuner något lägre timtaxa än Härryda 
idag. Under förutsättning att ingen annan kommun höjer sina taxor enligt miljöbalken 
kommer en att ha en högre timtaxa än Härryda kommuns nya taxa 2020. 

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Thomas Hammarlund

Miljöchef

Bilagor:
Bilaga 1: Miljö- och livsmedelstaxan inkl. taxebilagor
Bilaga 2: Jämförelse taxa miljö och livsmedel 
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Inledning 
 
Kommunallagen 
 
Kommuner har en grundläggande rätt att ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter. 
 

Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är 
skyldiga att tillhandahålla, får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 
eller annan författning. (2 kap. 5 § KL)  

 
Självkostnadsprincipen 
 
För all kommunal verksamhet ska avgiftsuttaget grundas på 
självkostnadsprincipen.  
 

Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 
landstinget tillhandahåller (självkostnaden). (2 kap. 6 § KL) 

 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksam-
het. Kostnaderna i det enskilda fallet har ingen betydelse för tillämp-
ningen av självkostnadsprincipen. 
 
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara vinstgivande. Det totala 
avgiftsuttaget får under en längre tid inte överstiga de totala kostnaderna 
för verksamheten. (Petersén m.fl, Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 
 
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso-
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even-
tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost-
nader bör också räknas med (prop. 1993/94:188 s. 85 och 2016/17:171 s. 
302). 
 
Likställighetsprincipen 
 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift 
ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig 
i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta 
ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma 
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handläggning. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera 
avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. 
Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (prop. 1993/94:188 s. 
87 och prop. 2016/17:171 s. 300 ). 

 
Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat. (2 kap. 3 § KL) 
  

 
Retroaktivitetsförbudet 
 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxan innan den börjar 
tillämpas. 
 

Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till 
nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns 
synnerliga skäl för det. (2 kap. 4 § KL) 

 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa  
 
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas 
av kommunfullmäktige. (2 kap. 5 § KL) 
 
Överklagande över kommunfullmäktiges beslut om taxa 
 
Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt 
bestämmelserna om laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut 
behöver inte ha fått laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller 
från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte 
senare tidpunkt angivits. (13 kap. KL) 
 
Beslut om avgift i enskilda fall 
 
Miljö- och bygglovsnämnden är ansvarig nämnd för tillämpningen av 
taxan vid debitering i enskilda fall. 
 
I Härryda kommun har miljö- och bygglovsnämnden i särskild 
delegationsordning delegerat till tjänsteman att besluta om påförande av 
avgift i enlighet med denna taxa.  
 
Betalning av avgift  
 
Betalning av avgift ska ske inom den tid som anges i fakturan. Vid 
försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i 
räntelagen (1975:635). Avgifter kan tas ut i förskott. 
 
Avgiften ska beräknas enligt den taxa som gäller då ansökan inkommer. 
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Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 
 
Mervärdesskatt 
 
Mervärdesskatt tas endast ut på avgifter för tjänster av servicekaraktär, 
exempelvis undersökningar, utredningar eller mätningar, som utförs på 
uppdrag och som inte är myndighetsutövning. 
 
Indexuppräkning 
 
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hemsida i oktober månad 
varje år. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet enligt livsmedelslagen 
 
 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet 
enligt livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av 
livsmedelslagen eller med anledning av EU: s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

• Timavgift för registrering av anläggning, se 6§ 
• Fast årlig kontrollavgift, se 7§ 
• Timavgift för uppföljande kontroll som inte var planerad, se 8§ 
• Timavgift för utredning av klagomål, se 8§ 
• Timavgift för exportkontroll, se 9§ 
• Timavgift för importkontroll, se 10§ 
• Timavgift för offentlig kontroll i övrigt, se 11§ 

 
För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, 
information och liknande verksamhet som behövs för kontrollen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
• Handläggning av ansökan om utdömande av vite 
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4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får miljö- och bygglovsnämnden i ett enskilt 
ärende besluta att ändra avgiften enligt denna taxa. 

5 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 
 

Avgift för registrering 

6 § 

För registrering av en anläggning för att driva livsmedelsanläggning tas 
timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat med 
timtaxan. 

Avgiften ska betalas av den som anmält registreringen. 
 

Avgift för kontroll 

7 § Fast årlig kontrollavgift 
För normal offentlig kontroll av en livsmedelanläggning ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som miljö- och 
bygglovsnämnden tilldelar verksamheten. Kontrolltiden bestäms genom 
en klassning av verksamheten enligt bilaga 1. 

Den fasta årliga kontrollavgiften beräknas genom att tilldelad kontrolltid 
multipliceras med timtaxan. 

Om en tillämpning av denna paragraf skulle medföra att kontrolltiden för 
en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov.  

Fast årlig kontrollavgift gäller kalenderår och ska betalas i förskott. 
Årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 

I den fasta avgiften ingår handläggning av planerade kontroller. 
Handläggningen omfattar förberedelser och genomförande av kontrollen, 
efterarbete i form av dokumentation och upprättande av kontrollrapporter 
samt upprättande av beslut med anledning av brister som konstaterats vi 
planerade kontroller. 

Den fasta årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller driver 
verksamheten (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början. Den som 
enligt 6 § i denna taxa ska betala en avgift för registrering ska dock 
betala den årliga kontrollavgiften från och med kalenderåret efter det att 
verksamheten registrerats. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det år som verksamhetsutövaren visat nämnden att anläggningen har 
upphört. 

8 § Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 
var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande 
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att 
bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, 
tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerad med 
timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål. 

Den företagare som har ansvaret för att lagstiftningen inte följs eller den 
företagare som äger eller ansvarar för produkterna vid den tid då den 
extra offentliga kontrollen genomförs ska betala de kostnader som den 
extra offentliga kontrollen medför. 

9 § Avgift för exportkontroll 

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § 
betala en timavgift för sådan särskild kontroll och utfärdande av 
exportintyg som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan.
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10 § Avgift för importkontroll 

Importör eller dennes ombud ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 
7 § betala en timavgift samt de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

11 § Avgift för övrig offentlig kontroll 

För övrig offentlig kontroll tas en timavgift ut för handläggning enligt 
livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av 
livsmedelslagen eller med anledning av EU: s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för övrig offentlig kontroll ska betalas av den som bedriver eller 
tänker bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 
 

Verkställighetsfrågor mm 

12 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

13 § 
Av livsmedelslagen framgår att kommunal nämnd får besluta att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. I ärenden som rör registreringar 
tillämpas taxan på ärende som kommer in från och med detta datum. 

 

Bilaga 1: Så beräknas den årliga kontrollavgiften 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och bygglovsnämndens prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU: s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde. 

Nämndens tillsynsansvar omfattar följande områden: 

• Skydd av områden, naturreservat, vattenskyddsområden mm, 7 
kap. MB 

• Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 
• Verksamheter som orsakar miljöskador, förorenade områden, 10 

kap. MB 
• Vattenverksamheter, 11 kap. MB 
• Kemiska produkter mm, 14 kap. MB 
• Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden bli aktuell 
enligt bland annat 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader 
m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

• Fast prövningsavgift för handläggning av tillståndsansökan, se 7§ 
och bilaga 2 

• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid vid prövning av 
tillstånds- och dispensansökningar som inte omfattas av punkt 1, 
se 7§ och bilaga 2 

• Fast avgift för hantering av anmälan, se 8§ och bilaga 2 
• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid på grund av 

anmälan av verksamhet eller åtgärd, se 8§ och bilaga 2 
• Fast årlig tillsynsavgift, se 9§ och bilaga 3 
• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid för tillsyn som 

inte omfattas av fast årlig tillsynsavgift, se 9§ 
• Kostnad för kungörelser och sakkunniga i samband med prövning 

och tillsyn, se 7 och 8§§ 
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För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

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

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

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

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

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

Avgift för prövning 

7 § 
Avgift för prövning ska betalas enligt bilaga 2. 

Där inte en fast avgift tas ut för prövning tas timavgift ut genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökan avser. 
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Avgift för prövning ska betalas av den som söker tillstånd, dispens eller 
godkännande. 

Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

Avgift ska betalas även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av miljö- och bygglovsnämnden är sökande också skyldig att ersätta 
nämndens faktiska kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 
sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelse i ärendet.  

Avgift för tillsyn 

8 § Anmälan 
Avgift för anmälan ska betalas enligt bilaga 2. 

Där inte en fast avgift tas ut för anmälan tas timavgift ut genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet som hanteras av miljö- 
och bygglovsnämnden är sökande också skyldig att ersätta nämndens 
faktiska kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av nämnden och för kungörelse i ärendet.  

9 § Fast årlig tillsynsavgift 
Verksamheter som anges i bilaga 3 ska betala fast årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som miljö- och bygglovsnämnden tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynstiden framgår av 
bilaga 3.  

Den fasta årliga tillsynsavgiften räknas fram genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

För verksamhet som tillståndsprövats ska den årliga tillsynsavgiften 
baseras på vad som föreskrivs i tillståndsbeslut om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som 
följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller att anmälan har gjorts. Om verksamheten eller anläggningen inte 
kräver tillstånd eller anmälan, ska fast årlig tillsynsavgift betalas från och 
med det år som följer efter det att verksamheten påbörjats eller att 
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anläggningen tagits i drift. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs 
eller anläggningen är i drift.  

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

I den fasta avgiften ingår: 

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

I den fasta avgiften ingår inte: 

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

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

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

10 § Avgift för övrig tillsyn 
För övrig tillsyn tas en timavgift ut för handläggning enligt miljöbalken, 
föreskrifter som beslutats med stöd av balken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, om inte en prövningsavgift eller en 
fast årlig tillsynsavgift istället ska betalas. Timavgiften beräknas genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 
 
11 § Avgiftsskyldig 
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som bedriver verksamheten 
eller ansvarar för anläggningen. 

För tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken ska tillsynsavgiften betalas av den 
som enligt 10 kap. är ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader 
eller den som tillsynen riktas mot. 

Avgift för anmälan ska betalas av den som anmäler verksamheten eller 
åtgärden. Om nämnden har haft kostnader för kungörelser i ärendet ska 
dessa betalas av den som gjort anmälan. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
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Verkställighetsfrågor mm 

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

12 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds 
beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

13 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får 
besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. När det gäller ansökningar och 
anmälningar tillämpas taxan på ärende som kommer in efter detta datum. 

 

Bilaga 2: Avgifter för prövning och hantering av anmälan 
Bilaga 3: Avgifter för tillsyn  
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter 
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan samt för de 
faktiska kostnaderna för provtagning och analys. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

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

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

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

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

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden.
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6 §  

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter och vars verksamhet kontrolleras. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt alkohollagen  

 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
alkohollagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen avseende 
försäljning och servering av folköl. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två 
timmars handläggningstid multiplicerat med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

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

I den fasta avgiften ingår inte: 

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

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

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

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

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

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan.
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3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

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

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

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver handel eller servering enligt 
lagstiftningen. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 
 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två 
timmars handläggningstid multiplicerat med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

• Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll och andra skrivelser samt 
registerhantering. 

I den fasta avgiften ingår inte: 

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

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

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt samt föredragning. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som 
följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller att anmälan har gjorts. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel enligt lagstiftningen. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer  
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer samt föreskrifter meddelade med stöd 
av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift ut genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

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

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

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

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

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden.
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6 §  

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till 
enskild person. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt strålskyddslagen  
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
strålskyddslagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift ut genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

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

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

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

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

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
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Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet enligt strålskyddslagen 
och omfattas av kommunal tillsyn samt de som anmäler verksamhet där 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  
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Så beräknas den årliga kontrollavgiften 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning för varje verksamhet. Riskbedömningen utgår från en 
modell som består av tre moduler: 

• Riskmodulen värderar olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livs-
medelsanläggningen. Modulen ger en riskklass och en initial kontrolltid.

• Informationsmodulen ger ett kontrolltidstillägg för kontroll av information och märkning, samt av
spårbarhets- och återkallelserutiner.

• Erfarenhetsmodulen bedömer hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedels-
lagstiftningen, det vill säga resultatet av den kontroll som tidigare gjorts på anläggningen. Modulen
ger en erfarenhetsklass och en tidsfaktor som justerar kontrolltiden uppåt eller nedåt.

Beräkning av den årliga kontrollavgiften steg för steg 
Läs av riskpoängen i riskmodulen under steg 1, 2 och 3.  
Steg 1. Riskmodulen - typ av verksamhet och livsmedel  

Exempel Riskpoäng 
HÖGRISK 
Bearbetning av rått kött/fjäderfä eller opastöriserad mjölk. Nedkylning. Groddning. 
Konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter.  

45 

MELLANRISK  
Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk, ägg* eller 
pastöriserad mjölk. Beredning/bearbetning av vegetabilier. 
Beredning/styckning/malning av rått kött. Återuppvärmning. Varmhållning. 
Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten** 

35 

LÅGRISK  
Kylförvaring. Upptining. Manuell hantering av glass. Transport av kylvaror och 
kyld mat. Infrysning och/eller blanchering. Tillverkning av sylt/saft/marmelad. 
Tillverkning av kosttillskott. Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten. 
Distributionsanläggning (vatten).  

15 

MYCKET LÅG RISK  
Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring. Hantering av frysta 
livsmedel. Uppvärmning av fryst, färdiglagad mat. Bakning. Tillverkning av 
förpackat vatten, öl, läsk, godis, strösocker, rostning av kaffe, malning av mjöl. 

5 

*pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från
andra länder klassas som högrisk.
**gäller vid följande halter av mikroorganismer i råvattnet: E. coli/Enterokocker: ≤10 per 100ml, Koliforma
bakterier: 1-100 per 100 ml. Vid högre halter placeras vattenverken i högrisk.

Steg 2. Riskmodulen - produktionsstorlek 
Storlek Portioner per dag 

(storhushåll)  
Antal 

årsarbetskrafter  
(butiker, grossister) 

Ton utgående 
produkt (industri) 

Riskpoäng 

Mycket stor > 250 000 - > 10 000 55 
Stor > 25 000 – 250 000 > 30 > 1000 – 10 000 45 

Mellan > 2500 – 25 000 > 10 - 30 > 100 – 1000 35 
Liten > 250 – 2500 > 3 - 10 > 10 – 100 25 

Mycket liten 
(1)  

> 80 – 250 > 2 - 3 > 3 – 10 15 

Mycket liten 
(2)  

> 25 – 80 > 1 - 2 > 1 – 3 10 

Ytterst liten ≤ 25 ≤ 1 ≤ 1 5 

Bilaga 1: Så beräknas den årliga kontrollavgiften
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Steg 3. Riskmodulen - konsumentgrupp  
Verksamheter som producerar livsmedel som huvudsakligen är avsedda att konsumeras av 
personer som tillhör känsliga konsumentgrupper tilldelas 10 extra riskpoäng. Till känsliga 
konsumentgrupper räknas 

• barn under 5 år 
• personer med nedsatt immunförsvar 
• personer med överkänslighet mot livsmedel 

  
Steg 4. Riskklass och initial kontrolltid  
Lägg ihop riskpoängen från de tre första stegen för att få fram riskklass och initial kontrolltid.  

Riskpoäng  Riskklass  Initial kontrolltid (timmar)  
> 100  1  26  

90  2  20  
80  3  14  
70  4  10  

60-65  5  6  
55  6  4  

40-50  7  2  
≤ 30  8  1  

 

Steg 5. Informationsmodulens kontrolltidstillägg 
Läs av om verksamheten ska tilldelas ett kontrolltidstillägg.  
Orsak till 
kontrollbehov vid 
anläggning  

Storlek  
(enligt tabell i steg 2)  

Kontrolltidstillägg 
(timmar)  

Exempel  

Utformar märkning 
samt 
märker/förpackar 
livsmedel  

Mycket stor samt stor  
Mellan och liten  
Mycket liten (1,2) och 
ytterst liten  

8  
6  
2  

Industri utan 
huvudkontor  
Importör  
Butik med egen 
tillverkning  

Utformar märkning 
men märker eller 
förpackar inte  

Oberoende av storlek  Anpassas av 
myndigheten efter 
behov  

Huvudkontor  
Importör som tar in 
färdigmärkta livsmedel  
Matmäklare  

Utformar inte 
märkning men 
märker/förpackar 
livsmedel  

Mycket stor samt stor  
Mellan och liten  
Mycket liten (1,2) och 
ytterst liten  

4  
3  
1  

Butiker som märker men 
får märkningsunderlag  

Utformar presentation 
men märker/förpackar 
inte  

Oberoende av storlek  1  Restauranger, caféer  

Utformar inte 
presentation, utformar 
inte märkning och 
märker eller förpackar 
inte  

Oberoende av storlek  0  Butiker med förpackade 
livsmedel  
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Steg 6. Erfarenhetsmodulens tidsfaktor 
De tre erfarenhetsklasserna A, B och C speglar kontrollbehovet enligt: 

A    Minskad kontroll i förhållande till normalläget 
B   Normalläget 
C  Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget 
 
Erfarenhetsklass B är normalfallet och utifrån den ökas eller minskas tiden med 50%: 
Erfarenhetsklass  A  B  C  
Tidsfaktor  0,5  1  1,5  

 
Kriterier som nämnden tar hänsyn till vid inplacering i erfarenhetsklass:  
Erfarenhetsklass A 

Myndigheten bedömer att anläggningen har så bra förfaranden för att producera säkra 
livsmedel att kontrollen och därmed frekvensen kan minskas.  

Kriterier: 

  

• Kontrollmyndigheten har granskat stora delar av företagets förfaranden för att 
producera säkra livsmedel. Förfarandena är väl implementerade i 
verksamheten och myndigheten har genom verifierande kontroller konstaterat 
att det följs. Livsmedelsföretagaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister 
i systemet och i verksamheten. Åtgärder vidtas omgående då brister upptäcks. 

• Myndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse eller ett fåtal mindre 
brister (iakttagelser) vid kontroll på anläggningen. Livsmedelsföretagaren 
åtgärdar dem omgående då myndigheten påpekar det. Avvikelserna är inte 
återkommande. 

Erfarenhetsklass B 

Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass B. 

Kriterier: 

  

• Livsmedelsföretagarens egna förfaranden för att producera säkra livsmedel 
bedöms fungera trots mindre brister. Vid verifierande kontroller visar det sig 
att systemet trots allt fungerar bra i praktiken och har bra effekt. 

• Myndigheten noterar några avvikelser vid kontrollen, och 
livsmedelsföretagaren åtgärdar det kontrollmyndigheten har noterat och 
påpekat.  

Erfarenhetsklass C 

Myndigheten bedömer att anläggningen har så stora brister i sina förfaranden för att producera 
säkra livsmedel att de inte fungerar i praktiken och inte ger den effekt som behövs, varför den 
offentliga kontrollen måste förstärkas. Om en sanktion har utfärdats har den föranletts av 
mycket allvarliga avvikelser eller så har upprepade avvikelser inte åtgärdats. Har en sanktion 
utfärdats kommer ytterligare kontrollinsatser att behövs. Behovet av planerad kontroll ökar 
därför på den anläggningen.  

Kriterier: 

  

• Beslut om sanktion till exempel föreläggande har fattats grundat på att 
livsmedelsföretagaren inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. 

• Ett flertal avvikelser har noterats, företaget saknar förfaranden för att 
producera säkra livsmedel eller så följs de inte. Extra kontroll har utförts, 
några av avvikelserna är kvarstående. Livsmedelsföretagaren åtgärdar inte de 
brister myndigheten noterat och påpekat. 
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Steg 6. Slutlig kontrolltid  
Lägg ihop kontrolltiden från Steg 4 med eventuellt kontrolltidstillägg från Steg 5. Multiplicera med 
erfarenhetsklassens tidsfaktor för att få fram den årliga kontrolltiden.   

 

Exempel för en restaurang:  

Steg 1: 45 riskpoäng för högrisk (tillagar rätter från rått kött, nedkylning) 

Steg 2: 10 riskpoäng för storlek Mycket liten 1 (60 portioner/dag) 

Steg 3: 0 riskpoäng eftersom de inte riktar sig till någon känslig konsumentgrupp 

Steg 4: Sammanlagt blir det 55 riskpoäng som innebär riskklass 6. Den initiala kontrolltiden blir 4 
kontrolltimmar. 

Steg 5: Kontrolltidstillägg på 1 timme eftersom de utformar en meny. 

Steg 6: Kontrollbehovet bedöms ligga inom normalläget vilket ger erfarenhetsklass B. 

Steg 7: Kontrolltiden blir (4 + 1) x 1 = 5 timmar 

Kontrolltiden som fås fram är en rekommenderad årlig kontrolltid. Inom en 3-årsperiod ska 
verksamheterna ha fått kontroll som i genomsnitt per år motsvarar den framräknade kontrolltiden.  
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Beskrivning Lagrum Avgift
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning (omattande 1-5 borrhål) för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning (omfattande fler än 5 borrhål) 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller 
grundvatten enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
skydda människors hälsa eller miljön och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

18 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Taxebilaga 1
Bilaga 2: Avgifter för prövning och hantering av anmälan

Page 106 of 557



Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
(omfattande 1-5 borrhål) för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
(omfattande fler än 5 borrhål) för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

18 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift
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Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift
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Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift
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Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Page 110 of 557



Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Page 111 of 557



Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift
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Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Handläggning av anmälan
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Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift
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I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Timavgift

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift
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Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Timavgift

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
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Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Tillsyn
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Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift
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Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.10 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.11 B 40
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 40
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 40
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

10.11 B 40
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar, om tillståndet
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 40
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 40
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 9 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Bilaga 3: Avgifter för tillsyn
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10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton.

10.20 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.

10.20 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton.

10.20 B 6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 
5 000 ton.

10.20 B 6
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

11.20 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 
vattenområde.

11.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning 
på land.

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.10 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.

13.10 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 227
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.10 A 184
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.
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13.20-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.20-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.30 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

13.40 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol.

13.40 A 227
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.40 A 184
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3.

13.50 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.50 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

15.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.20 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror
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15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.101 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror
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15.131-i, 15.141 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i, 15.141 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.151 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 
15.190 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190 B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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15.230 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.250 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår.

15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.270 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.310 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.340 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

17.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1.
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17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

18.20 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning.

18.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.50-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.70 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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20.90 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

21.10-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 227

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

21.10-i A 137

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 137

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 
anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 
200 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 90

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A 47

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.40 B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION
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22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE

23.05 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt. 

23.05 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt 
men högst 200 megawatt.

23.05 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

23.05 A 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.

23.10-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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23.11-i

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.12-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.13 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.20 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.30-i A 306

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.40 och 23.50 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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24.23-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.24-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 
24.34-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.33-i och 
24.34-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 
24.36-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.35-i och 
24.36-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.37 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 
24.39-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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24.38-i och 
24.39-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och 
24.43-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.42-i och 
24.43-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.47 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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25.20 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.
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26.20 B 13

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses 
i 1-3 per kalenderår.

26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.50-i B 30

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.51 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.80 B 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.90-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 
26.140 B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
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27.10-i A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.10-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.20 A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning).

27.20 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1.

27.20 A 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår.

27.20 A 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.26-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.27-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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27.27-i A 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.31 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.32

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår.

27.32
B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.40-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 90

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
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27.50 B 13

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår.

27.50 B 13

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 9

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår.

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.70-i A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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27.70-i A 137

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.80-i

B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.80-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.100-i

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.101-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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27.101-i B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.110 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.110 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.120 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.130 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 13
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.20 och 28.30 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår .

28.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår.
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28.50 B 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.50 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Page 142 of 557



28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.20 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

31.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.40-i och 
31.50 A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

31.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 
men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30 B 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.30 B 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.10-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår.

39.15 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår.
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39.15 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag.

40.01 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.05-i och 
40.15 B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i och 
40.15 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
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40.40-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.40-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.70 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 6
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
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40.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

40.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

50.1001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.

50.2001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmarf ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår.

63.30 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 137

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 
000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 137
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

63.40 B 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN
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90.10 och 90.11 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.2001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.

90.2002 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.405-i och 
90.406-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.410 och 
90.420 A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
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90.410 och 
90.420 A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.435-i A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.435-i A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.435-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.440 A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.440 A 137
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.

90.450 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.241-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.161 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.281 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.290-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.310 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.

90.310 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.320-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.330-i och 
90.340 B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451 A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.180-i och 
90.181-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i och 
90.181-i A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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90.180-i och 
90.181-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.190 och 
90.191 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 
90.201-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och 
90.221 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.220 och 
90.221 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

90.408-i B 13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Page 152 of 557



Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 
90.485 A/B 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480 och 
90.485 A/B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 
90.510 B 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.520 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.458 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.
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90.458 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.458 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

90.460 och 
90.470 A 71 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.119 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.119 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 
90.383 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10 B 7
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För skolor är tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För förskolor är tillsynstiden 3 timmar.
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Bilaga 2

Jämförelse taxa livsmedel och miljö 

Timtaxa Lilla 
Edet 

Lerum Partille Kungälv Tjörn Göteborg Stenungssund Ale Mölndal Alingsås Kungsbacka Öckerö Härryda 
nuv. 

Härryda 

Livsmedel 1 330 kr 1 030 kr 1 125 kr 
(1 289 kr 
från 2020) 

1 171 kr 1 100 kr 1 297 kr 1 025 kr 1 100 kr 1 035 kr 1 360 kr 1 242 kr 1 464 kr 1 030 kr 1 219 kr 

Miljö 950 kr 979 kr 1 002 kr 
(1 256 kr 
från 2020) 

894 kr 850 kr 1 166 kr 881 kr 850 kr 925 kr 950 kr 972 kr 
(983 kr från 2020) 

900 kr 860 kr 1 050 kr 
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Fastställande av taxa för anläggningsavgifter 
och brukningsavgifter avseende vattentjänster 

2020

6

2019KS470
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 337      Dnr 2019KS470

Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2020 

 
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 2018 § 209 och gäller från den 1 januari 
2019.

Taxan bygger på självkostnadsprincipen och kostnadstäckningen ska vara 100 %. Sektorn 
föreslår att de fasta och rörliga brukningsavgifterna höjs med 6 % samt att 
anläggningsavgifterna höjs stegvis årligen enligt bifogad modell från och med 1 januari 2020.

Härryda kommuns VA-verksamhet står inför stora och kostsamma investeringar under de 
närmaste åren. Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås och 
Landvetter planeras även överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Ett flertal 
stora investeringar krävs vidare för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet för att 
klara VA-försörjningen till såväl nya detaljplaner som till områden som behöver anslutas till 
kommunalt VA. Kapitalkostnader för dessa investeringar kommer på sikt att orsaka kraftiga 
höjningar på brukningstaxan. En översyn har gjorts av anläggningsavgifterna och 
reduktionsreglerna på dessa finns inarbetade i VA-taxan.

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2020 enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 2020.

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

Page 1 of 1Page 158 of 557



Sektorn för samhällsbyggnad
Anders Lorentzon

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-13 2019KS470  406

Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2020

Sammanfattning
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 2018 § 209 och gäller från den 1 
januari 2019.

Taxan bygger på självkostnadsprincipen och kostnadstäckningen ska vara 100 %. Sektorn 
föreslår att de fasta och rörliga brukningsavgifterna höjs med 6 % samt att 
anläggningsavgifterna höjs stegvis årligen enligt bifogad modell från och med 1 januari 
2020.

Härryda kommuns VA-verksamhet står inför stora och kostsamma investeringar under de 
närmaste åren. Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås 
och Landvetter planeras även överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Ett 
flertal stora investeringar krävs vidare för att öka kapaciteten i det befintliga 
ledningsnätet för att klara VA-försörjningen till såväl nya detaljplaner som till områden 
som behöver anslutas till kommunalt VA. Kapitalkostnader för dessa investeringar 
kommer på sikt att orsaka kraftiga höjningar på brukningstaxan. En översyn har gjorts av 
anläggningsavgifterna och reduktionsreglerna på dessa finns inarbetade i VA-taxan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
avseende vattentjänster 2020 enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 
januari 2020.

Ärendet
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 2018 § 209 och gäller från den 1 
januari 2019. Taxan bygger på självkostnadsprincipen och kostnadstäckningen ska vara 
100 %. Verksamhetens egna kapital i resultatutjämningsfonden ska balansera resultatet.
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För att balansera ökade drift- och kapitalkostnader samt skapa utrymme för fondering av 
medel som avser budgeterade investeringar på anläggningar och ledningsnät, föreslår 
sektorn att de fasta och rörliga brukningsavgifterna höjs med 6 %. 

För en normalvilla med en förbrukning på 150 kbm per år blir kostnadsökningen cirka 
438 kronor per år med kommunalt dricks-, spill- och dagvatten. I övrigt har belopp 
justerats för att om möjligt erhålla jämna heltal. Se bilaga 2.

I det bifogade dokumentet, bilaga 1, som innehåller förslag till taxa för 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2020, har vissa 
förtydliganden och ändringar gjorts jämfört med gällande dokument

Under punkt 5.5 kompletteras taxan med punkt 5.67 Extra avgift för mätarbyte i 
kryputrymme/mätarbrunn. Avgiften sätts till 855 kr.

Punkt 5.63 ändras texten från ”Fast avgift vid uttag från uttagsskåp per 
faktureringstillfälle” till ”Årsavgift för nyckel till uttagsskåp” och faktureras 
fortsättningsvis kvartalsvis i samband med ordinarie fakturering. 

Avgiften under punkt 5.58 Otillåtna uttag eller användning av otillåtna brandpoströr 
föreslås höjas från 3 145 kr till 10 000 kr för att styra entreprenörer till att använda det 
system med vattentanknycklar som finns inom VA-verksamheten sen flera år tillbaka. 

Härryda kommuns VA-verksamhet står inför stora och kostsamma investeringar under de 
närmaste åren. Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås 
och Landvetter planeras även överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Ett 
flertal stora investeringar krävs vidare för att öka kapaciteten i det befintliga 
ledningsnätet för att klara VA-försörjningen till såväl nya detaljplaner som till områden 
som behöver anslutas till kommunalt VA. Kapitalkostnader för dessa investeringar 
kommer på sikt att orsaka kraftiga höjningar på brukningstaxan. En översyn har gjorts av 
anläggningsavgifterna och reduktionsreglerna på dessa finns inarbetade i VA-taxan, med 
följande förslag som resultat:

 Servisavgiften föreslås höjas då denna inte täcker kostnaderna för serviserna.
 Tomtyteavgiften föreslås höjas och reduktionen på tomtyteavgiften föreslås avskaffas 

med en övergångsperiod på 3 år då inte heller denna beräknas täcka de till avgiften 
relaterade kostnaderna. Tomtyteavgiften begränsas i samband med förändringen till 2 
000 kvm på 1-2 bostadsfastigheter.

 Reduktionen på lägenhetsavgiften föreslås avskaffas med en övergångsperiod på 3 år. 
Lägenhetsavgiften ska spegla den nytta en fastighet har av att ha tillgång till de 
allmänna vattentjänsterna, och att ha en reduktion på avgiften är olämplig ur 
rättvisesynpunkt, eftersom samtliga lägenheter har samma nytta, och att då nyttan för 
fastigheten ökar linjärt. För att avskaffandet inte ska få oförutsedda konsekvenser för 
större byggprojekt i närtid sänks lägenhetsavgiften.

 Grundavgiften, som debiteras för annan fastighet, föreslås avskaffas och införlivas 
som del i servisavgiften och tomtyteavgiften.

Den föreslagna förändringar enligt ovan finns bifogade i bilaga 2.

Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2020.
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Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Jessica Sténhoff
 Verksamhetschef vatten och avfall

Bilagor:
Bilaga 1. Förslag till taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
allmänna vattentjänster 2020

Bilaga 2. Beräkningsexempel samt förändringar i anläggningsavgifter 

Bilaga 3. Kommunjämförelse 2019-2020
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Bilaga 1 
 

1  

TAXA FÖR VATTENTJÄNSTER    

Brukningstaxa för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, från 1 januari 2020 

Fastigheter delas in i bostadsfastighet eller annan fastighet . 

Bostadsfastighet är en fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Om fastigheten innehåller både bostadslägenheter och 

lokaler räknas lokalytan om till lägenheter med lägenhetsekvivalenter om 150 m2. 

Till bostadsfastighet räknas till exempel liknande fastigheter som 

hotell, restauranger, sjukvårdslokaler, äldreboende och mindre föreningslokal. 

Kommunens bedömning gäller.    

Vid nybyggda hus debiteras fast avgift från det datum som vattenmätaren är uppsatt och godkänd. 

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 

BOSTADSFASTIGHET 
   

1. FASTA AVGIFTER    

1.1 Dricks- och spillvatten, avgift per vattenmätare och år 

Utöver denna avgift tillkommer avgift enligt punkt 1.6, 1.7 och 3. 

För abonnent som inte lämnar in vattenmätarställning enligt ABVA minst en gång per år 

i samband med den årliga avläsningen, beräknas årsförbrukningen till 300 m3, 

om inte den senaste avläsningen visar på en högre förbrukning. 

Detta tillämpas även för de abonnenter som inte medverkat till att vattenmätare blivit installerad. 

Abonnent som enligt avtal med Mölndals stad har taxa 808 ska läggas över 

till taxa 800 vid ägarbyte.    

Antalet mätare per fastighet skall vara så lågt som möjligt. 

Kommunen bestämmer antalet mätare och typ av mätare. 

 
Mätarstorlek 

 
Taxa 

 
Dricks- och spillvatten 2019 

 
Dricks- och spillvatten 2020 

25 mm/Qn 2,5 800 (1) 2 424 2 568 

25 mm/Qn 2,5 801 1 348 1 428 

40 mm/Qn 6 802 3 244 3 440 

50 mm/Qn 10 804 5 412 5 736 

25 mm/Qn 2,5-Mölndals taxa2) 808 * * 
1) 

Inklusive lägenhetsavgift, 2) Antas av Mölndals stad 

Mätarstorlek Taxa Enbart dricksvatten 2019 Enbart dricksvatten 2020 

25 mm-Qn 2,5 810 692 732 
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Bilaga 1 
 

2  

1.2 Enbart spillvatten utan mätning    

Avgift när bostadsfastighet endast är ansluten till spillvattenledning utan mätning. 

Utöver denna avgift tillkommer avgift enligt 1.6. 

 
Taxa Enbart spillvatten 2019 Enbart spillvatten 2020 

Enbart Spillvatten 9001) 3308 3 508 

Enbart spillvatten 901 1 804 1 912 

1.3 Enbart spillvatten med mätning 
   

Avgift när bostadsfastighet endast är ansluten till spillvattenledning med mätning. 

Utöver denna avgift tillkommer avgift enligt 1.5 och 1.6. 

 
Taxa Enbart spillvatten 2019 Enbart spillvatten 2020 

Enbart spillvatten 902 808 856 

1.4 Avgift vattenmätare i brunn eller kryputrymme 

I avgiften ingår en avläsning. Ytterliggare avläsning debiteras enligt 5.5d 

 
Taxa 2019 2020 

Avgift mätarbrunn/kryputrymme 820 708 752 

1.5 Avgift vattenmätare vid enbart spillvatten 

Extra årsavgift för vattenmätare vid taxa 902. 
 Taxa 2019 2020 

25 mm/Qn 2,5 821 264 280 

40 mm/Qn 6 822 848 900 

1.6 Avgift per bostad, lägenhet eller lägenhetsekvivalent 

Utöver avgift enligt 1.1, 1.2, 1.3 och 1.5 tillkommer avgift, gäller ej taxa 800. 
  2019 2020 

Dricksvatten och spillvatten  1 076 1 140 

Enbart dricksvatten  416 416 

Enbart spillvatten utan mätning  1 504 1 596 

Enbart spillvatten vid mätning  640 680 

 

1.7 Dagvatten bostadsfastighet 

   

Utöver avgift enligt 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 och 1.6 tillkommer avgift för dagvattenavledning bostadsfastighet. 

Avgift per röranslutning, dimension och år. 

Rördimension Taxa 2019 2020 

-110 mm 700 376 400 

LOD-Makadam-bräddrör 110 mm 701 76 80 

111-160 mm 702 672 712 

LOD-Makadam-bräddrör 160 mm 703 136 144 

161-225 mm 704 1 596 1 692 

226-300 mm 706 2 876 3 048 

301-400 mm 708 5 112 5 420 

401-500 mm 709 8 000 8 480 

501-600 mm 710 11 520 12 212 

601-800 mm 711 20 480 21 708 
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3  

ANNAN FASTIGHET    

2. FASTA AVGIFTER    

2.1 Dricks- och spillvatten, avgift per vattenmätare och år. 

Utöver denna avgift tillkommer avgift enligt punkt 3. För abonnent som inte lämnar in vattenmä- 

tarställning enligt ABVA minst en gång per år i samband med den årliga avläsningen, beräknas års- 

förbrukningen till 300 m3, om inte den senaste avläsningen visar på en högre förbrukning. Detta 

tillämpas även för de som inte medverkat till att vattenmätare blivit installerad. Antalet mätare per 

fastighet ska var så lågt som möjligt. Kommunen bestämmer antalet mätare och typ av mätare. 

Kommunen bestämmer antalet mätare och typ av mätare. 

Mätarstorlek Taxa Dricks- och spillvatten 2019 Dricks- och spillvatten 2020 

25 mm/Qn 2,5 8501) 3 116 3 304 

25 mm/Qn 2,5 851 6 232 6 604 

40 mm/Qn 6 852 13 800 14 628 

50 mm/Qn 10 854 61 400 65 084 

80 mm* 856 311 548 330 240 

100 mm* 857 489 136 518 484 

150 mm* 858 1 100 544 1 166 576 

(2) För bruttoyta på maximalt 150 m 2 . 2) Induktiva mätrör. 

Mätarstorlek Taxa Enbart dricksvatten 2019 Enbart dricksvatten 2020 

25 mm/Qn 2,5 870 3 056 3 240 

40 mm/Qn 6 871 6 120 6 488 

50 mm/Qn 10 873 25 316 26 836 

2.2 Avgift vattenmätare i brunn eller kryputrymme 

I avgiften ingår en avläsning. Ytterligare avläsning debiteras enligt 5.54 

 
Taxa 2019 2020 

Avgift mätarbrunn/kryputrymme 820 708 752 

2.3 Enbart spillvatten 
   

Årsavgift då annan fastighet endast är ansluten till spillvattenledning. För varje påbörjad bruttoyta 

om 150 m2. Antalet ekvivalenta lägenheter räknqw på den BTA som har nytta av va-anslutning. 

 
Taxa Enbart spillvatten 2019 Enbart spillvatten 2020 

Enbart spillvatten utan mätning 951 5 624 5 960 

Enbart spillvatten med mätning 9521) 2 912 3 088 
1) 

Utöver denna avgift tillkommer rörlig avgift för spillvatten enligt pkt 2.4 och 3. 

2.4 Avgift vattenmätare vid enbart spillvatten 

Extra årsavgift för vattenmätare vid taxa 952. 

Mätarstorlek Taxa 2019 2020 

25 mm/Qn 2,5 821 260 276 

40 mm/Qn 6 822 848 900 
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4  

2.5 Dagvatten annan fastighet    

Utöver avgift enligt 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 tillkommer avgift för dagvatten- 

avledning fastighet. Avgift per röranslutning, dimension och år. 

Rördimension Taxa 2019 2020 

-110 mm 714 564 596 

LOD-Makadam-bräddrör 110 mm 715 112 120 

111-160 mm 716 1052 1 116 

LOD-Makadam-bräddrör 160 mm 717 208 220 

161-225 mm 718 2 392 2 536 

226-300 mm 719 4 320 4 580 

301-400 mm 720 7 684 8 144 

401-500 mm 721 12 004 12 724 

501-600 mm 722 17 288 18 324 

601-800 mm 723 30 732 32 576 

 
3. RÖRLIG AVGIFT 

  
2019 

 
2019 

Både dricks- och spillvatten  20,27 21,49 

Enbart dricksvatten  8,11 8,60 

Enbart spillvatten  12,16 12,89 

Mölndals taxa (villafastighet)* 808   

*Antas av Mölndals stad    

4. FAST FÖRBRUKNINGSAVGIFT UTAN MÄTNING FÖR 2019 2020 

Avgift per villa eller lägenhet och år. Tillkommer utöver avgift 1.1, 1.5 och 1.6. 

Både dricks- och spillvatten 812 6 128 6 496 

Enbart dricksvatten 813 2 800 2 968 

Enbart spillvatten 814 3 668 3 888 

Mölndals taxa (villa) 815 5 508 5 840 

 
5. ÖVRIGT 

   

5.1 Tillägg för pulsmätare Taxa 2019 2020 

Qn 2,5 / Qn 10 PVM 280 296 
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5.2 Hyra av brandpoströr    

Avser uttag av dricksvatten under tillfällig period, exempelvis byggnation. 

Avgift på 1780 kr exkl.moms tas ut för uppsättning, hämtning och kontroll utöver fast avgift. 

All förbrukning debiteras enligt taxa rörlig avgift, se punkt 3. 

Om både dricks- och spillvatten är anslutet tillkommer rörlig avgift enligt punkt 3 för de båda nyttigheterna. 

Avgift per röranslutning, dimension och år.    

Mätarstorlek Qn Taxa 2019 2020 

40 mm/Qn 6 880 13 556 14 368 

50 mm/Qn 10 881 20 120 21 328 

5.3 Avgift brandpost 
   

Avser totala kostnaden per ventil och år inklusive installation, 

underhål och uttag.    

Dimension Taxa 2019 2020 

63 mm 750 628 664 

5.4 Hyra byggvattenmätare 
   

Inklusive uppsättning och nedtagning, gäller ej enstaka småbostadshus. 

Rörlig avgift tillkommer. Mätaren ska bytas vid inflyttning. 
 Taxa 2019 2020 

 888 7 024 7 444 

5.5 Övriga avgifter 
 

2019 2020 

5.51 Inkoppling , avstängning eller återkoppling. 644 684 

Nertagning/uppsättning av vattenmätare på kundens begäran, per gång. 

5.52 Underlåtenhet att lämna tillträde till 
 

644 684 

vattenmätare eller boka tid för byte.    

5.53 Provning av vattenmätare på begäran 
 

860 912 

enligt ABVA.    

5.54 Begärd avläsning av vattenmätare 
 

644 684 

5.55 Byte av frusen vattenmätare, arbetstid. 
 

644 684 

Kostnad för vattenmätare till självkostnadspris tillkommer 

5.56 Förgävesbesök vid avtalad uppsättning av 644 684 

vattenmätaren eller avläsning av vattenmätare 

5.57 Besiktningsavgift för oljeavskiljare och 
 

644 684 

fettavskiljare    

5.58 Otillåtna uttag eller användning 
 

2516 8 000 

av otillåtna brandpoströr    

5.59 Efterkontroll av inkoppling till 
 

1 256 1 332 

förbindelsepunkt då besiktning inte kunnat ske vid öppen schakt 

5.60 Avgift för borttappad nyckel till uttagsskåp 632 668 

5.61 Deposition för nyckel till uttagsskåp 
 

632 668 

5.62 Rörlig avgift vid uttag från uttagsskåp 
 

20,27 21,49 

5.63 Årsavgift för nyckel till uttagsskåp 
 

232 244 

5.64 Avgift vid utebliven besiktning av komplementbostad e 660 700 

5.65 Evenemangstaxa. Utkörning och hemtagning av 1000 1060 

en vattentank upp till 1000 liter.    

5.66 Avgift vid brott mot bevattningsförbud  2000 2120 
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5.67 Extra avgift för mätarbyte i krypgrund/Mätarbrunn 0 684 
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6. UPPSÄGNING AV VA-ABONNEMANG UTAN ERSÄTTNINGSBYGGNAD 

Om fastighetsägaren säger upp ett VA-abonnemang på grund av att byggnaden ska 

rivas och ingen nybyggnad ska ske, pluggas dricks- och spillvattenservisen vid huvudledning. 

En avgift enligt självkostnadsprincipen tas ut för detta arbete. Om ersättningsbostad ska uppföras avslutas inte taxan. 

Vid ansökan om anslutning i framtiden sker detta mot en avgift enligt självkostnadsprincipen för varje 

förbindelsepunkt som återupprättas avseende dricks-, 

spill- och dagvatten om dimensionen och placeringen är lika. 

Detta förfarande kan även bli aktuellt om flera fastigheter som tidigare har haft var sin servis 

tänker använda bara en servis för ett internt nät i fastighetsområdet. Detta medför dock ingen 

skyldighet för kommunen att återbetala någon anläggningsavgift. 

Allmänna bestämmelser 
Taxan avser de avgifter som enligt Lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster kan uttas för kommunalt dricks- 

, spill- och dagvatten samt gällande ABVA - Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun. 

Utöver taxans avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. 

Avgiftsskyldighet 

Avgift för dricks-, spill- och dagvatten betalas av fastighetsägaren. 

Betalas inte räkningen i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen och 

kostnader för påminnelser och inkasso. 

Fakturering sker fyra gånger per år. Eventuellt justeringsbelopp under 500 kr, görs på nästa faktura. 

Justeringen utgår från en ny mätaravläsning. Vid justeringsbelopp över 500 kr ska abonnent meddela kundtjänst 

senast 14 dagar före förfallodag, annars sker justering på nästkommande faktura. 
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Nedanstående text är endast information och antas inte i KF 

Information 
I den rörliga brukningsavgiften ingår bl a produktion och distribution av dricksvatten och rening av spillvatten. 

Den fasta avgiften ska täcka kostnader för vattenmätare, fakturering fyra gånger per år, administration, kapital 

kostnader, information m.m. Avgiften varierar beroende på om det är bostadsfastighet eller annan fastighet och 

storlek på vattenmätare. 

Lägenhetsavgift/bostadsavgift, lägenhetsekvivalenter 

Lägenhets- eller bostadsavgift är en årlig fast avgift per lägenhet, bostad eller lägenhetsekvivalent. Denna avgift är 

för att bekosta investeringar, drift och underhåll av produktionsanläggningar, stationer och huvudledningar. 

Exempel: En villa betalar en lägenhetsavgift, ett parhus två lägenhetsavgifter, ett hyreshus med tio lägenheter betalar 

tio lägenhetsavgifter. 

En lägenhetsekvivalent motsvarar 150 m2. Ekvivalenter används vid omräkning av ytor i en fastighet till antal lägenheter. 

 
Årlig fast avgift för bortledande av dagvatten från fastighet. 

Avgiften bekostar drift och underhåll av ledningsnät samt utjämningsmagasin och dammar för dagvatten. 

Kontrollera din mätarställning! 

Fastighetsägaren är skyldig att snarast meddela kommunen om vattenmätaren antas visa fel. 

Kontrollera den uppskattade mätarställningen mot den verkliga mätarställningen vid fakturering. Ett 

normalhushåll förbrukar 120-150 m3 per år för bostadshus. 

Vattenmätare byts regelbundet efter gällande föreskrifter, (Minst vart tionde år för en villa). 

Vattenmätaren är kommunens egendom och får endast bytas eller demonteras av kommunens personal. 

Alla vattenmätare ska ha återströmningsskydd. 

Vattenmätaren ska läsas av, minst en gång per år samt vid byte, av fastighetsägare. 

Vattenavstängning 

Vattentillförseln kan stängas av om t.ex. betalning uteblir, vatten från egen brunn är ihopkopplad med kommunalt vatten, 

eller om vattenmätaren inte kan avläsas, bytas eller installeras i tid. 

Kommunala regler - ABVA 

Regler om kommunalt VA är fastställt i föreskriften ABVA - Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun. 

Dricksvatten: Kallvatten för hushållsändamål, klassas som livsmedel. 

Spillvatten: Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande. 

Dagvatten: Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn 

eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Dränvatten ingår också i begreppet dagvatten. 
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Bilaga 2
Beräkningsexempel samt förändringar i anläggningsavgifter och reduktionsregler 
reviderad 20191203

Brukningsavgifter för en normalvilla med en förbrukning på 150 kbm, inkl moms

2019 Förslag 2020

Avgift vattenmätare taxa 800 3 030 kr per år 3 210 kr per år

Avgift dagvatten taxa 700 470 kr/år 500 kr/år

Vattenförbrukning, 150 kbm/år 25,34 kr/kbm= 3 801 kr/år 26,86 kr/kbm= 4 029 kr/år

Summa 7 301 kr 7 739 kr

Anläggningsavgifter

1-2 bostadsfastigheter

2019 2020 2021 2022

Servisavgift 68 985 95 000 97 500 100 000

Tomtyteavgift kr/kvm

1-2000 45,98 50,00 56,25 64,00

2001- 23,00 utgår utgår utgår

Lägenhetsavgift kr/st

Lägenhet 1-2 68 985 40 000 40 000 40 000

Bostadsfastigheter med 3 eller fler lägenheter

2019 2020 2021 2022

Servisavgift 68 985 95 000 95 000 100 000

Tomtyteavgift kr/kvm

1-3000 45,99 50,00 56,25 64,00

3001-5000 34,50 50,00 56,25 64,00

5001-10000 23,00 16,25 56,25 64,00

10001- 11,50 16,25 16,25 64,00

Lägenhetsavgift kr/st

1-2 68 985 40 000 40 000 40 000

3-10 39 091 38 750 38 750 40 000

11- 24 531 31 250 38 750 40 000
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Annan fastighet

2019 2020 2021 2022

Servisavgift 86 936 125 000 125 000 125 000

Grundavgift 86 936 utgår utgår Utgår

Tomtyteavgift kr/kvm

0-5000 60,84 75,00 81,25 87,50

5001-10000 45,94  75,00 81,25 87,50

10001-20000 30,25 50,00 81,25 87,50

20001- 15,12 25,00 50,00 87,50

Förslaget till ny taxa avser de redovisade avgifterna för 2020. De redovisade avgifterna 
för 2021 och 2022 är prognoser utifrån kända förutsättningar.
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Bilaga 3: Kommunjämförelse 2019-2020 

Jämförelse av ett urval av närbelägna västsvenska kommuners VA-

taxa. 

Anläggningsavgifter 

Typhus 
A 

Typhus 
B 

Kommun 2019 Förslag 2020 2019 
Förslag 

2020 

Härryda 174754 175000 679130 681250 

Göteborg 209150 512345 

Partille 186530 294663 

Mölndal 184150 772150 

Lerum 186840 574440 

Alingsås 146188 635320 

Kungsbacka 283748 838655 

Kungälv 278025 1127755 

Mark 213268 1098207 

Ale 195701 358527 

Tjörn 274547 1254631 

Brukningsavgifter kr/månad/lägenhet 

Typhus A 
Typhus 
B 

Kommun 2019 Förslag 2020 2019 Förslag 2020 

Härryda 608 645 415 442 

Göteborg 522 271 

Partille 514 352 

Mölndal 480 298 

Lerum 770 461 

Alingsås 507 331 

Kungsbacka 550 413 

Kungälv 919 448 

Mark 764 464 

Ale 699 339 

Tjörn 997 654 

Typhus A 
Enbostadshus, anslutet till Dricksvatten, Spillvatten och Dagvatten, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år 

Typhus B 
Flerbostadshus, anslutet till Dricksvatten, Spillvatten och Dagvatten, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 2000 m3/år, 2 st Q 3 4 – mätare (Qn 2,5-mätare) i parallellkoppel. 
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Källa: Svenskt Vattens Taxestatistik 2019. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 338      Dnr 2019KS469

Taxa för avfall och slam 2020 

 
Nuvarande taxa för avfall och slam fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 2018 
§ 210 och gäller från den 1 januari 2019.

Sophämtningstaxan är uppbyggd av en grundavgift, en hämtningsavgift och en viktavgift. 
Grundavgift och hämtningsavgift tas ut som en årlig fast avgift och ska täcka verksamhetens 
kostnader för återvinningscentral, miljö- och utvecklingsarbete, hantering av farligt avfall, 
administration och planering samt information. Viktavgift debiteras per kilo lämnat avfall. 
Avgifterna är miljöstyrande för att uppmuntra till källsortering, bra arbetsmiljö och god 
logistik.

Taxan för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar täcker entreprenadkostnader, 
behandlingskostnader samt administration och information för slamhanteringen.

För att kunna möta upp indexhöjningar samt en förbränningsskatt med
75 kr/ton föreslår sektorn en ny taxa för år 2020 med en generell höjning av 
sophämtningsavgiften med 5 % på den fasta avgiften. Viktavgiften och avgiften för hämtning 
av avloppsslam från enskilda anläggningar förbli oförändrade enligt föreliggande förslag. 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 augusti 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer taxa för avfall och slam 2020, enligt föreliggande förslag, att 
gälla från och med 1 januari 2020.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Eliza Farmand

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-08-14 2019KS469  406

Taxa för avfall och slam 2020

Sammanfattning
Nuvarande taxa för avfall och slam fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 
2018 § 210 och gäller från den 1 januari 2019. 

Sophämtningstaxan är uppbyggd av en grundavgift, en hämtningsavgift och en viktavgift. 
Grundavgift och hämtningsavgift tas ut som en årlig fast avgift och ska täcka 
verksamhetens kostnader för återvinningscentral, miljö- och utvecklingsarbete, hantering 
av farligt avfall, administration och planering samt information. Viktavgift debiteras per 
kilo lämnat avfall. Avgifterna är miljöstyrande för att uppmuntra till källsortering, bra 
arbetsmiljö och god logistik.

Taxan för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar täcker 
entreprenadkostnader, behandlingskostnader samt administration och information för 
slamhanteringen.

För att kunna möta upp indexhöjningar samt en förbränningsskatt med 
75 kr/ton föreslår sektorn en ny taxa för år 2020 med en generell höjning av 
sophämtningsavgiften med 5 % på den fasta avgiften. Viktavgiften och avgiften för 
hämtning av avloppsslam från enskilda anläggningar förbli oförändrade enligt 
föreliggande förslag. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxa för avfall och slam 2020, enligt föreliggande förslag, 
att gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendet
Nuvarande taxa för avfall och slam fastställdes av kommunfullmäktige den 17 december 
2018 § 210 och gäller från den 1 januari 2019.

Sophämtningstaxan är uppbyggd av en grundavgift, en hämtningsavgift och en 
viktavgift. Grundavgift och hämtningsavgift tas ut som en årlig fast avgift och ska täcka 
verksamhetens kostnader för återvinningscentral, miljö- och utvecklingsarbete, hantering 
av farligt avfall, administration och planering samt information. Viktavgift debiteras per 
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kilo lämnat avfall. Avgifterna är miljöstyrande för att uppmuntra till källsortering, bra 
arbetsmiljö och god logistik.

Taxan för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar täcker 
entreprenadkostnader, behandlingskostnader samt administration och information för 
slamhanteringen.

För att kunna möta upp indexhöjningar samt en förbränningsskatt med 75kr/ton föreslår 
sektorn en ny taxa för år 2020 med en generell höjning av sophämtningsavgiften med 5 % 
på den fasta avgiften. Viktavgiften och avgiften för hämtning av avloppsslam från 
enskilda anläggningar förbli oförändrade enligt föreliggande förslag. 

Förändringar i föreslagen taxa för 2020

Sophämtning

Den fasta hämtningsavgiften för sophämtningen föreslås höjas med 5 %.  För ett 
standardabonnemang innebär förslaget att den fasta kostnaden höjs med 58 kr/år.

En ny avgift föreslås införas för besök på övriga kommuners återvinningscentraler vid 
överskridande av fritt antal besök.  För helårsabonnemang ingår 12 fria besök och för 
säsongsabonnemang 6 fria besök. Avgiften per besök utöver de fria besöken blir 222 kr, 
exklusive moms. 

För arbetet med att förbättra arbetsmiljön för förarna som tömmer avfallskärl föreslår 
sektorn att erbjudandet om dragväg över 50 meter tas bort och att avgiften för dragväg 
20,1-50 m höjs med 15 %. För ett standardabonnemang föreslås årskostnaden höjas från 
2 371 kr till 2 727 kr, exklusive moms. Totalt är det fyra kunder som berörs av 
förändringar om maxlängd 50 m och 163 kunder berörs av höjd avgift för dragväg 20,1-
50 m. I bilagan Tabell dragvägar finns jämförelser och information om aktuella 
dragvägspriser i några närliggande kommuner. 

Slamtömning

Ett förtydligande införs i taxan om att fosforfällor med längre tömningsintervall än 5 år 
inte anses vara hushållsavfall och därmed inte ska tömmas som ett hushållsavfall under 
kommunens ansvarsområde.
Avgiften för slamavskiljare och minireningsverk föreslås delas upp i två olika avgifter. 
Avgiften för tömning av minireningsverk höjs enligt förslaget med 12 % för att mer 
korrekt motsvara den verkliga kostnaden för denna typ av tömning. För den vanligast 
förekommande storleken för minireningsverk innebär förslaget en höjning från 627 kr till 
702 kr per tömning. Totalt är 61 kunder berörda av höjningen.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Jessica Sténhoff

Verksamhetschef vatten och avfall
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Bilaga: 
Förslag till taxa för avfall och slam 2020
Tabell dragvägar
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TAXA FÖR AVFALL OCH SLAM

Taxan beslutades av kommunfullmäktige XXXX, § XXX, och gäller från och med 1 januari 2020. 

Taxan avser de avgifter som enligt 5 avd 27 kap 4–6 § Miljöbalken 

kan uttas för hantering av avfall. 

Utöver taxans avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Taxan består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta delen är 

en avgift för gemensam service och hämtningsavgiften avser kärltömning. 

Den rörliga delen är viktbaserad.

Det finns tre olika abonnemang för hushållsavfall:

-Matavfallsinsamling och tömning av brännbart hushållsavfall.

-Hemkompostering och tömning av brännbart hushållsavfall.

-Osorterat avfall – allt hushållsavfall läggs i ett och samma kärl.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Taxan för avfallshantering betalas till Härryda kommun. 

Taxan för slamtömning betalas till kommunens entreprenör Renova Miljö AB.

Renhållningsavgifterna ska betalas av fastighetsägaren. Betalas inte räkningen i tid 

debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. 

Avgiften kan tas ut i förskott.

Om avfallsbehållaren, vid ordinarie hämtningstillfälle, inte har använts sedan

föregående hämtning, räknas det ändå som hämtning och debiteras enligt taxan.

Detsamma gäller om behållaren inte är tillgänglig för 

hämtning (exempelvis ej framställd) vid det ordinarie hämtningstillfället.

Abonnemang för helårsboende och verksamheter debiteras fyra gånger per år och för 

säsongsboende en gång per år. 

Slamtömning, flyttfakturor och vissa tillfälliga tjänster debiteras med tätare intervall.

Eventuellt justeringsbelopp under 500 kr görs på nästkommande faktura. 

Vid justeringsbelopp över 500 kr ska abonnenten meddela kundtjänst senast 14 dagar före

förfallodag annars sker justering på nästa faktura.

Ny kund får 190 liters kärl för brännbart avfall samt 140 liters kärl för matavfall med 

hämtning varannan vecka om inget annat meddelats ifrån kund.

Fastighetsägarens åliggande

Fastighetsägaren är skyldig att snarast möjliga meddela kontaktcenter om hämtning

 av avfall uteblivit, så att entreprenören får möjlighet att se till att avfallet hämtas.

Om avfallet, trots detta, inte hämtas och fastighetsägaren eller enskild väghållare

 inte är orsaken, är fastighetsägaren berättigad till återbetalning av 

hämtningsavgiften (dock inte av grundavgiften) för den uteblivna hämtningen. 

Inga ytterligare ersättningar kan utgå.

Fastighetsägaren ansvarar för rengöring och tillsyn av kärl. Fastighetsägare med 

e-faktura eller autogiro ansvarar också för att meddela Vatten- och avfallsverksamheten vid byte av

bank.

1
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Placering av kärl

På tömningsdagen ska kärlet stå max en meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. 

Handtag och hjul ska vara fritt åtkomliga och vända utåt. 

Står inte kärlet vid farbar väg finns möjlighet att beställa tjänsten dragväg.

Vägen fram till kärlet ska vara fri från buskar, nedhängande grenar, parkerade bilar, 

redskap, cyklar och dylikt. Vintertid ska vägen och platsen runt kärlet vara skottad och sandad.

Ändring av antal behållare eller annat som påverkar avfallets mängd eller förutsättningarna

för att hämta avfallet ska snarast meddelas till Kontaktcenter.

Tillämpning

Frågor angående tillämpning och tolkning av denna taxa avgörs av vatten- och avfallschefen. 

För åtgärd som inte kan debiteras enligt taxan fastställs avgiften med hänsyn till 

nettokostnaden och lämpliga bestämmelser i taxan. 

I övrigt sker hänvisning till kommunens lokala renhållningsordning samt till övrig avfallslagstiftning.

Återvinningskort

För tillgång till Bråta- och Råssa återvinningscentraler samt återvinningscentralerna i Ale- ,

Göteborg-, Kungsbacka-, Lerums- och Partille kommun samt Mölndals stad behövs ett 

återvinningskort. Hemkommunens regler gäller. 

De som har sophämtning eller hyr av någon som har sophämtning i kommunen, kan 

få återvinningskort. Beställning görs på harryda.se/avkort. 

Kortet fås normalt sett inom en vecka.

Vid flytt ska du på blanketten Anmälan om ägarbyte ange vilken fastighetsägare som 

behåller återvinningskortet. Vid obetalda fakturor eller misskötsel på återvinningscentralerna

spärras återvinningskortet.

Företag med sophämtning i kommunen har tre fria besök på Bråta återvinningscentral.

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

ÅVCN

Nytt återviningskort 

vid förlorat eller 

trasigt kort 80 80

ÅVCF

Ej överlämnat kort vid 

ägarbyte 80 80

ÅVCX Extra återvinningskort 80 80

ÅVC

Företagsbesök på 

ÅVC, max 3 

kbm/besök 222 222

ÅVCP

Privatbesök på övriga 

kommuners ÅVC 

utöver fria antal 222 222

MATAVFALLSINSAMLING ELLER 

HEMKOMPOSTERING

Matavfallsinsamling

Hushåll som sorterar ut matavfall till biogas har ett grönt kärl för brännbart avfall och ett

brunt kärl för matavfall. Det bruna kärlet är alltid 140 liter. 2
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Vid grön kärlstorlek på 140, 190, 240 eller 370 liter ingår ett brunt kärl i abonnemanget. 

Vid grön kärlstorlek på 660 liter ingår max två bruna kärl. 

För det gröna kärlet gäller hämtning 26, 13 eller 4 gånger per år för småhus. 

Större verksamheter och flerbostadshus har generellt veckohämtning.

Matavfall i det bruna kärlet hämtas 26 gånger per år för småhus och 

som regel 52 gånger per år för företag, flerbostadshus och liknande.

I abonnemanget ingår papperspåsar och en påshållare.

Påsar får man utdelat efter avrop och de kan också hämtas på Bråta- eller Råssa 

återvinningscentral. Man kan också få påsar genom att ringa in till kontaktcenter.

Kommunen kan göra stickprover för att kontrollera sorteringen. Exempel på felsortering kan 

vara att en soppåse av plast hamnat i det bruna kärlet.

Mer information finns på harryda.se/matavfall. 

Upprepad felaktig sortering kan leda till att abonnemanget ändras till osorterat avfall.

Hemkompostering

Hushåll som hemkomposterar har ett grönt kärl för brännbart avfall och en godkänd komposthållare. 

Hushållsavfallet i det gröna kärlet hämtas 26, 13 eller 4 gånger per år för helårsabonnenter.

En förutsättning för detta abonnemang är att hushållet skriftligen anmält hemkompostering 

till miljö- och hälsoskydd och även fått en bekräftelse. Blankett finns på harryda.se/kompost.

Fast avgift, helårsabonnemang

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Hämtning

ar per år, 

brunt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

K104 / H104 140 4 26/- 799 902 947

K113 / H113 140 13 26/- 799 1008 1058

K126 / H126 140 26 26/- 799 1166 1224

K204 / H204 190 4 26/- 799 902 947

K213 / H213 190 13 26/- 799 1008 1058

K226 / H226 190 26 26/- 799 1166 1224

K252 / H252 190 52 52/- 799 1844 1936

K326 / H326 240 26 26/- 799 1280 1344

K352 / H352 240 52 52/- 799 1870 1964

K426 / H426 370 26 26/- 961 1478 1552

K452 / H452 370 52 52/- 961 2482 2606

K4104 / H4104 370 104 104/- 1922 5452 5724

K626 / H626 660 26 26/- 1201 2138 2245

K652 / H652 660 52 52/- 2402 4101 4306

K6104 / H6104 660 104 104/- 4805 8514 8940

Hushåll som komposterar matavfall ska anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskydd och få en

bekräftelse.

Hushåll som komposterar eller har hämtning av matavfall kan få hämtning av 

resterande hushållsavfall 13 eller 4 gånger per år efter anmälan.

Hämtning 52 ggr/år medges endast företag, flerbostadshus och liknande.

Hämtning 104 ggr/år kräver särskilt medgivande från Vatten- och avfallsverksamheten.

K= abonnemang utan hemkompostering. H= abonnemang med hemkompostering.

Fast avgift, säsongsabonnemang 1 maj–30 september 3
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Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Hämtning

ar per år, 

brunt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

K102 / H102 140 2 11/- 480 554 582

K106 / H106 140 6 11/- 480 722 758

K111 / H111 140 11 11/- 480 783 822

K202 / H202 190 2 11/- 480 554 582

K206 / H206 190 6 11/- 480 722 758

K211 / H211 190 11 11/- 480 783 822

K221 / H221 190 21 21/- 480 1148 1206

K411 / H411 370 11 11/- 578 937 984

K421 / H421 370 21 21/- 578 1346 1414

K611 / H611 660 11 11/- 799 1712 1797

K621 / H621 660 21 21/- 799 1879 1973

Hushåll som komposterar matavfall ska anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskydd och få en

bekräftelse.

Hushåll som komposterar eller har hämtning av matavfall kan få hämtning av resterande 

hushållsavfall sex eller två gånger per år efter anmälan.

Hämtning 21 ggr/år medges endast företag, flerbostadshus och liknande.

K= abonnemang utan hemkompostering. H= abonnemang med hemkompostering.

OSORTERAT AVFALL

Hushåll som lämnar brännbart avfall och matavfall i samma kärl betalar avgifter för osorterat avfall. 

Avgiften är miljöstyrande och högre än för abonnemang där matavfall sorteras ut.

För det gröna kärlet gäller hämtning 26 gånger per år. 

Större verksamheter och flerbostadshus har generellt veckohämtning.

Fast avgift, helårsabonnemang

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

B126 140 26 799 1954 2051

B152 140 52 799 3102 3257

B226 190 26 799 1954 2051

B252 190 52 799 3102 3257

B326 240 26 799 2147 2255

B352 240 52 799 3146 3303

B426 370 26 961 2482 2606

B452 370 52 961 4167 4375

B4104 370 104 1922 9165 9623

B626 660 26 1201 3595 3775

B652 660 52 2402 6882 7226

B6104 660 104 4805 14291 15006

Hämtning 52 ggr/år medges endast företag, flerbostadshus och liknande.

Hämtning 104 ggr/år kräver särskilt medgivande från Vatten- och avfallsverksamheten.

Fast avgift, säsongsabonnemang 1 maj–30 september

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020 4
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B111 140 11 480 1311 1377

B211 190 11 480 1311 1377

B221 190 21 480 1932 2028

B411 370 11 578 1571 1649

B421 370 21 578 2262 2375

B611 660 11 799 2882 3026

B621 660 21 799 3155 3313

Hämtning 21 ggr/år medges endast företag, flerbostadshus och liknande.

GEMENSAM AVFALLSLÖSNING

Innehavare av minst fyra närbelägna småhusfastigheter kan beviljas gemensam avfallslösning. 

Färre än fyra hushåll kräver särskilt medgivande ifrån Vatten- och avfallsverksamheten.

Förutom nedanstående fasta avgifter tillkommer viktavgift samt i förekommande fall en

 gångavståndsavgift. Fast avgift betalas per hushåll, den rörliga viktavgiften delas lika mellan 

hushållen. Antal behållare samt storlek på behållare bestäms av avfallsverksamheten. 

Avgiften anges per hushåll och år.

Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl.

gemensamt kärl för restavfallet samt ett gemensamt kärl för matavfallet.

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Hämtning

ar per år, 

brunt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

GHLK226 190 26 26 319 708 744

GHLK326 240 26 26 319 823 864

GHLK426 370 26 26 439 981 1030

GHLK626 660 26 26 480 1452 1525

Avgift för hämtning av brännbart avfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall 

hemkomposteras.

Taxa

Storlek på grönt kärl, 

liter

Hämtningar per 

år, grönt kärl

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

GHLH226 190 26 319 708 744

GHLH326 240 26 319 823 864

GHLH426 370 26 439 981 1030

GHLH626 660 26 480 1452 1525

Evenemangstaxa
Evenemang som kräver tillfällig renhållning debiteras, utöver ordinarie taxa, per tillfälle 

enligt nedan

Utsättning och hemtagning för alla kärl är inkluderat i avgiften. 1 matavfallskärl ingår till 190 L kärl 

och 370 L kärl för restavfall, 2 matavfallskärl ingår till 660 L kärl.

Viktavgift tillkommer.

Taxa Totalpris 2019 Totalpris 2020

EVE 400 420

5
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VIKTAVGIFT
Rörlig avgift för matavfall och brännbart avfall

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

VIKT / MVIKT

Avgift per kg avfall i 

grönt eller brunt kärl 1,80 1,80

Reservtaxa

Vid hämtningstillfällen då exempelvis vågutrustningen är ur funktion träder reservtaxan in. 

Viktuppgift från de senaste fem registrerade vikterna hos den enskilde abonnenten bildar 

ett medelvärde. Det medelvärdet utgör underlag för viktavgiften.

ÖVRIGA SOPHÄMTNINGSTJÄNSTER

Årlig avgift för dragväg vid kärlhämtning

De fasta avgifterna förutsätter att sopkärlen på hämtningsdagen står max en meter från

hämtningsfordonets uppställningsplats. 

Mot en avgift är det dock möjligt att få placera kärlen längre ifrån 

farbar väg och chauffören hämtar då sopkärlet för tömning. 

Kärlet ska på hämtningsdagen stå med handtag och hjul utåt.

Dragväg räknas som enkel väg från behållarens plats till hämtningsfordonets uppställningsplats. 

Avståndet mäts av sophämtningsentreprenören och beställs hos Kontaktcenter. Godkänd dragväg 

kräver att underlaget ska vara jämnt samt hårdgjord. Godkänd dragväg får ha en lutning på 

maximalt 1:12, det vill säga 1 meters höjdskillnad på 12 meter sträcka.

Abonnemang för dragväg tecknas för helår eller säsong.

Dragvägsavgiften tas ut som årsavgift räknat på antal hämtningar för såväl 

det gröna som det bruna kärlet.

För nya dragvägar längre än 20 meter krävs särskilt godkännande ifrån 

Vatten- och avfallsverksamheten.

Dragväg

Pris per hämtning 

2019

Pris per 

hämtning 2020

0-1 m 0 0

1,1-6 m 5,6 5,6

6,1-20 m 22,8 22,8

20,1-50 m 45,6 52

per 50 m 

därutöver 45,6

Extratjänster

Vid enstaka tillfällen med mer avfall än vanligt får, mot beställning, avfallet lämnas i extra säck i 

samband med ordinarie hämtning, alternativt beställs extra hämtning. 

Vid extra hämtning tillkommer viktavgift. 

Fastighetsägaren ordnar på egen hand en säck som får rymma högst 240 liter. 

Beställning görs hos kontaktcenter.

Lock-i-lock är ett särskilt lock som gör det möjligt att öppna kärlet åt båda håll. 6
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Kommunen kan besluta att tillfälligt ställa ut gemensamt kärl, exempelvis vintertid eller vid

vägunderhåll. Detta kärl används av boende på vägen istället för fastighetens egna kärl.

Ordinarie fasta avgifter kvarstår och viktavgift ersätts av fast månadsavgift.

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

KBYT Byte av kärlstorlek 80 80

MEXT

Extra brunt kärl, per 

år 1100 1100

PÅSH

Extra påshållare för 

matavfall 24 24

LOIL Lock-i-lock per år 80 80

LERS

Skadat eller 

försvunnet lock-i-lock 300 300

KERS

Skadat eller 

försvunnet kärl 300 300

TGB

Tillfällig gemensam 

behållare, per månad 

och fastighet 80 80

BSOP

Extra tömning 

(budning), kr/taxa 184 184

ESK

Extra säck i samband 

med ordinarie 

tömning, kr per gång 32 32

CONTAINRAR

Regelbunden containertömning, årlig avgift (inkl container)

Taxa

Storlek på container, 

kbm

Hämtningar per 

år Pris 2019 Pris 2020

C0826 8 26 8612 9043

C1026 10 26 17936 18833

C2026 20 26 21528 22604

C08 8 52 17220 18081

C10 10 52 35876 37670

C20 20 52 43052 45205

Oregelbunden containtertömning, avgift per tömning (exkl container)

Taxa

Storlek på container, 

kbm Pris 2019 Pris 2020

BHLDV 8 - 16 liftdumper 1128 1184

BHLVV 20 - 34 lastväxlare 1204 1264

BHLVVL < 20 lastväxlare 2076 2180

Tillfällig container för grovavfall

1–30 dagar inklusive utställning och en tömning, exkl behandling. 

Tillfällig container beställs hos kontaktcenter.

Taxa

Storlek på container, 

kbm Pris 2019 Pris 2020

TCON 10 liftdumper 992 1042 7
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Viktavgifter för container

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

VIKT / MVIKT

Avgift per ton 

hushållsavfall 1800 1800

FCON

Tilläggsavgift för 

felsorterat eller 

blandat avfall, per ton 1000 1000

UNDERMARKSBEHÅLLARE

Undermarksbehållare är gemensamma behållare som töms med kranbil.

Matavfall och brännbart avfall sorteras i separata behållare.

Brännbart avfall hämtas varje eller varannan vecka, matavfall hämtas varje vecka. 

Viktavgift tillkommer för båda fraktionerna.

Taxa

Storlek på behållare, 

kbm

Hämtningar per 

år

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

KU526 2 - 5 26 4001 12091 12696

KU552 2 - 5 52 8006 21987 23086

Viktavgifter för undermarksbehållare

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

VIKT

Avgift per kg 

brännbart avfall 1,8 1,8

MU152

Avgift per kg 

matavfall 1,8 1,8

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

BSOPU

Extra tömning 

(budning), 

kr/behållare 400 400

SOPSUG

Stationär sopsug

Förutom avgift per lägenhet tillkommer avgift för containertömning och vikttaxa.

Taxa Förklaring Totalpris 2019

Totalpris 

2020

SSG  Avgift per lägenhet 334 351

Mobil sopsug

Vid mer än tio dockningar i ett närområde uteblir avgiften för framkörning. 

Ordinarie viktavgift tillkommer.

Taxa

Förklaring / 

behållarstorlek kbm

Hämtningar per 

år

Grundavgi

ft 2020

Totalpris 

2019

Totalpris 

2020

SMF26 Framkörning 26 0 53847 56540

SMF52 52 0 107703 113088

SMD26 Dockning 26 0 8752 9189

SMD52 52 0 17508 18383 8
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SM226 0,3 - 2 26 1502 4875 5119

SM252 0,3 - 2 52 3003 9750 10238

SM426 2,1 - 4 26 3003 9315 9781

SM452 2,1 - 4 52 6006 18638 19570

SM826 4,1 - 8 26 6006 15910 16706

SM852 4,1 - 8 52 12006 31811 33401

SMM152 0,3 - 1 matavfall 52 0 4589 4819

Demonstration av sopsug

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

SMV

Demonstration av 

sopsug 1716 1716

Reservtaxa

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING

Kyl och frys

Beställning görs hos Renova Miljö AB. Kyl- och frysmöbler och

 vitvaror kan även lämnas utan kostnad på återvinningscentral. 

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

FKMR

Kyl- och frys, per 

enhet 286 286

Farligt avfall och elavfall

Beställning görs hos Renova Miljö AB. Hämtning ska ske från överenskommen

plats, exempelvis vid sopkärlet. Det ska vara emballerat och uppmärkt med innehåll. 

Farligt avfall från hushåll kan även lämnas utan kostnad på återvinningscentral eller mindre mängder 

till farligt avfall-bilen.

Elavfall som t ex glödlampor, små batterier och mobiltelefoner kan även lämnas i skåpet Samlaren 

i butiker.

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020

FVAF

Farligt avfall från 

hushåll, per gång 138 138

Grovavfall

Beställning görs hos Kontaktcenter. Skrymmande hushållsavfall, exempelvis möbler och cyklar, 

som pga storlek eller andra egenskaper inte ska läggas i sopbehållare hämtas efter beställning. 

Grovavfallet ska vara sorterat och märkt med avfallsslag, namn och adress. Sortering och märkning 

ska ske i avfallsslagen: metall, trädgårdsavfall, brännbart och obrännbart. 

Sorterat grovavfall kan även lämnas på återvinningscentral.

Taxa Förklaring Pris 2019 Pris 2020 9

För alla sophämtningar gäller att vid 

tömningstillfällen då t.ex. vågutrustningen är ur 

funktion eller vikten av annan anledning inte kunnat 

avläsas träder reservtaxan in. Medelvärdet av vikten 

från de senaste fem tömningarna hos den enskilde 

abonnenten utgör underlag för reservtaxa.
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EGR

Grovavfall, första 

kubikmetern 220 220

EGRE

Grovavfall, ytterligare 

kubikmeter 123 123

SLAMTÖMNING

Slutna tankar

Slutna tankar töms efter körlista minst en gång per år. 

Extra tömning sker efter överenskommelse senast fem arbetsdagar efter abonnentens beställning. 

Pris nedan inkluderar hämtning samt behandling.

Pris 2019 Pris 2020

max 1,5 m3 444 444

1,6 - 3 m3 627 627

3,1 - 6 m3 1043 1043

6,1 - 7 m3 1235 1235

varje 

ytterligare m3 114 114

Slamavskiljare

Slamavskiljare töms efter körlista minst en gång per år för helårsbostad. 

Vill du även få din fördelningsbrunn tömd, kontakta Renova Miljö AB.

Pris nedan inkluderar hämtning samt behandling.

Pris 2019 Pris 2020

max 1,5 m3 444 444

1,6 - 3 m3 627 627

3,1 - 6 m3 1043 1043

6,1 - 7 m3 1235 1235

varje 

ytterligare m3 114 114

Minireningsverk 

Pris nedan inkluderar hämtning samt behandling.

Pris 2019 Pris 2020

max 1,5 m3 444 498

1,6 - 3 m3 627 702

3,1 - 6 m3 1043 1168

6,1 - 7 m3 1235 1384

varje 

ytterligare m3 114 128

Tillfällig toalett

Tömningsavgift tillkommer enligt avgift för slutna tankar.

Förklaring Pris 2019 Pris 2020

Hyra av 

toalettbod, per 

år 18000 18000

Fettavskiljare 10
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Tömning ska ske minst en gång per år och beställs hos Renova Miljö AB.

Pris nedan inkluderar hämtning samt behandling.

Pris 2019 Pris 2020

första m3 708 708

varje 

ytterligare m3 164 164

Fosforfällor

Vid tömning ska nytt filtermaterial finnas på plats och lyftas på plats av Renova Miljö AB. 

Finns inget nytt filtermaterial räknas det som att beställd körning ej kunnat utföras.

Hämtning och 

behandling Pris 2019 Pris 2020

Byte av 

kassett, inkl 

behandling* 800 800

Sugning av 

löst 

filtermaterial, 

inkl 

behandling* 1500 1500

*För anläggningar som töms oftare än var 5:e år

Tillägg extra slang, akut tömning m m

Förklaring Pris 2019 Pris 2020

Akut tömning 

inom 24 h, 

under ordinarie 

arbetstid 640 640

Akut tömning 

inom 24 h, efter 

ordinarie 

arbetstid 2756 2756

Beställd körning 

som inte kunnat 

utföras eftersom 

brunnen inte 

varit åtkomlig 444 444

Tillägg för 

slanglängd över 

20 m 300 300

Varje ytterligare 

10 m slanglängd 200 200

Extra avgift för 

brunnslock som 

väger mer än 15 

kg 400 400 11
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Extra personal, 

exempelvis om 

arbetet kräver 

längre tid eller 

större 

arbetsinsats än 

ett normalobjekt 480 480

Extra personal 

och bil, 

exempelvis om 

arbetet kräver 

längre tid eller 

större 

arbetsinsats än 

ett normalobjekt 1120 1120

12
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Dragvägar i närliggande kommuner

Utgår från standardhämtning med 14-dagarsintervall. Priser exklusive moms.

Kommun
Information 

dragväg 

Information 

dragväg över 50 

m

Pris för dragväg 

inom intervall 21-

50 m

Härryda idag
Ingen begränsning i 

längd
Erbjuds i taxan

2371 kr/år för 20-

50m

Mölndal Maxlängd 30 m Erbjuds ej i taxan 802 kr/år för 30 m

Ale Maxlängd 21 m Erbjuds ej i taxan Över 21 m tillåts ej

Stenungsund Maxlängd 50 m Erbjuds ej i taxan
3536 kr/år för 

dragväg 31-50 m

Alingsås Maxlängd 40 m Erbjuds ej i taxan
6323 kr/år för 

dragväg 35-40 m

Härryda, förslag

2020
Maxlängd 50 m Erbjuds ej i taxan

2727 kr/år för

dragväg 20,1-50 m

1
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Avgifter för lotteriverksamhet

8

2019KS655
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 333      Dnr 2019KS655

Avgifter för lotteriverksamhet 

 
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft. Den innebär att kommuner 
numera endast ansvarar för att godkänna så kallade registreringslotterier. All annan tillsyn av 
lotteriverksamhet ansvarar Spelinspektionen för. Med anledning av den nya lagstiftningen ska 
kommunen fastställa de avgifter som ska gälla inom området.

Kommunen tar ut två avgifter från den förening som vill genomföra registreringslotteri, en för 
registrering och en för kontroll. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om avgifterna. 
Registreringsavgiften tas ut för behandlingen av ansökan om registrering att genomföra 
registreringslotterier. Kontrollarvodet är det arvode som kommunen betalar ut till den som 
kontrollerar lotteriet. Registreringsavgiften tas ut per registrering och ska motsvara 
kommunens omkostnader för handläggningen. Avgiften är 300 kronor per registrering och har 
varit på den nivån sedan flera år tillbaka. Förslaget är att registreringsavgiften justeras till 400 
kronor med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Summan är på ungefär samma nivå i 
omkringliggande kommuner.

Tillsynsavgiften är på tre procent av lotteriets omslutning vilket följer spelinspektionens 
allmänna råd. Avgiften ska enligt rådet ha en maxgräns vid stora lotterier, vilken för Härryda 
kommun i nuläget är 1500 kronor. Denna nivå bedöms även fortsatt vara rimlig sett till 
omfattningen av den lotteriverksamhet som bedrivs i kommunen.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 16 oktober 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter för registreringslotterier:

Registreringsavgift på 400 kronor per registrering.

Kontrollarvode på tre procent av lotteriets omslutning dock högst 1500 kronor per lotteri.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Mats Rosendahl

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-16 2019KS655  806

Avgifter för lotteriverksamhet

Sammanfattning
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft. Den innebär att kommuner 
numera endast ansvarar för att godkänna så kallade registreringslotterier. All annan 
tillsyn av lotteriverksamhet ansvarar Spelinspektionen för. Med anledning av den nya 
lagstiftningen ska kommunen fastställa de avgifter som ska gälla inom området.
 
Kommunen tar ut två avgifter från den förening som vill genomföra registreringslotteri, 
en för registrering och en för kontroll. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om 
avgifterna. Registreringsavgiften tas ut för behandlingen av ansökan om registrering att 
genomföra registreringslotterier. Kontrollarvodet är det arvode som kommunen betalar ut 
till den som kontrollerar lotteriet. Registreringsavgiften tas ut per registrering och ska 
motsvara kommunens omkostnader för handläggningen. Avgiften är 300 kronor per 
registrering och har varit på den nivån sedan flera år tillbaka. Förslaget är att 
registreringsavgiften justeras till 400 kronor med hänsyn till kostnadsutvecklingen. 
Summan är på ungefär samma nivå i omkringliggande kommuner.  

Tillsynsavgiften är på tre procent av lotteriets omslutning vilket följer spelinspektionens 
allmänna råd. Avgiften ska enligt rådet ha en maxgräns vid stora lotterier, vilken för 
Härryda kommun i nuläget är 1500 kronor. Denna nivå bedöms även fortsatt vara rimlig 
sett till omfattningen av den lotteriverksamhet som bedrivs i kommunen.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter för registreringslotterier:

Registreringsavgift på 400 kronor per registrering.
Kontrollarvode på tre procent av lotteriets omslutning dock högst 1500 kronor per lotteri.

Ärendet
Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag (2018:1138) i kraft. Den innebär att kommuner 
numera endast ansvarar för att godkänna så kallade registreringslotterier. All annan 
tillsyn av lotteriverksamhet ansvarar Spelinspektionen för. Med anledning av den nya 
lagstiftningen ska kommunen fastställa de avgifter som ska gälla inom området.
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Kommunen tar ut två avgifter från den förening som vill genomföra registreringslotteri, 
en för registrering och en för kontroll. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om 
avgifterna. Registreringsavgiften tas ut för behandlingen av ansökan om registrering att 
genomföra registreringslotterier. Kontrollarvodet är det arvode som kommunen betalar ut 
till den som kontrollerar lotteriet. Registreringsavgiften tas ut per registrering och ska 
motsvara kommunens omkostnader för handläggningen. Avgiften är 300 kronor per 
registrering och har varit på den nivån sedan flera år tillbaka. Förslaget är att 
registreringsavgiften justeras till 400 kronor med hänsyn till kostnadsutvecklingen. 
Summan är på ungefär samma nivå i omkringliggande kommuner. 

Tillsynsavgiften är på tre procent av lotteriets omslutning vilket följer spelinspektionens 
allmänna råd.  Avgiften ska enligt rådet ha en maxgräns vid stora lotterier, vilken för 
Härryda kommun i nuläget är 1500 kronor. Denna nivå bedöms även fortsatt vara rimlig 
sett till omfattningen av den lotteriverksamhet som bedrivs i kommunen

Registreringslotteri 
Registreringslotterier är lotterier som har begräsningar dels i hur stort värde en vinst får 
uppgå till samt dels hur stort belopp som lotteriet får omsätta. Det är även reglerat hur 
stor vinsten måste vara som minst i relation till insatsernas värde. Spelinspektionen 
redovisar följande punkter på sin hemsida med stöd i spelförordningen 4 kap 7 §: 

 I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett 
prisbasbelopp (som 2019 är 46 500 kronor). Värdet på en varuvinst kan vara högre.

 Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 
50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet. 

 Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som 
anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.  

Tillstånd för registreringslotterier ges till ideella föreningar och till registrerade 
trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara 
öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. En registrering får gälla i högst 
fem år.

Mindre lotterier som inte klassas som registreringslotterier kräver varken tillsyn eller 
registrering.  

Registreringslotterier i kommunen 
För närvarande hålls det omkring tre registreringslotterier per år i kommunen. Den som 
vill genomföra ett lotteri som omfattas av kraven på ett registreringslotteri ansöker om 
registrering för detta hos Härryda kommun. När ansökan är registrerad utser kommunen 
en kontrollant som ska se till att föreningens lotteri sköts på ett riktigt sätt och som även 
kan ge föreningen viss vägledning. Beslut om att utse kontrollant fattas av enhetschef för 
fritid på delegation av välfärdsnämnden. För närvarande finns en utsedd lotterikontrollant 
i Härryda kommun. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Karin Beckman

Verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 324      Dnr 2018KS712

Vision för Härryda kommun 

 
Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017 § 159 en ny politisk organisation samt 
ny styrmodell. En väsentlig del i den nya styrmodellen är vision och förhållningssätt. Den 17 
december 2018 § 216 antog kommunfullmäktige en plan för visionsarbetet som anger vad en 
vision är och vilket syfte den har i kommunens styrning och styrmodell. Enligt planen för 
visionsarbetet ska visionen peka ut långsiktig riktning och strävan för kommunen och ska 
finnas med som grund för prioriteringar och beslut framöver.

Framtagandet av visionen har kännetecknas av delaktighet och av att en bredd av personer 
och organisationer har involverats i processen. Ett särskilt fokus har varit att inkludera barns 
och ungdomars åsikter. En styrgrupp bestående av kommunens kommunalråd, presidiet i 
kommunfullmäktiges beredning Framtidens välfärd och samhällsutveckling, kommundirektör, 
utvecklingschef och personalchef har inrättats med syfte att effektivt kunna styra arbetet med 
framtagandet av visionen. Beredningen och förvaltningen har inhämtat synpunkter från 
kommuninvånare respektive medarbetare kring vad de anser ska ingå i visionen. Styrgruppen 
har processat underlaget och tagit fram ett förslag till vision.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 4 november 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar vision för 
Härryda kommun enligt följande:
Härryda – här vågar vi!
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och 
blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. Våra 
ledord: Mod, Nytänkande, Handlingskraft

Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar vision 
för Härryda kommun enligt förslag nummer 2 ”Härryda – växtkraft för alla” som framgår i 
rapport från styrgruppen Vision för Härryda kommun daterad den 6 november 2019. 

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Roland 
Jonssons yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Proposition 
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 10 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 2 avstår. Bilaga 1 
voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 
Kommunfullmäktige antar vision för Härryda kommun enligt följande:

Härryda – här vågar vi!
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och 
blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. Våra 
ledord: Mod, Nytänkande, Handlingskraft

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

Sammanträdesdatum

2019-11-21

Voteringslista: § 324
Ärende: Vision för Härryda kommun,  2018KS712

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
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Boris Leimar (SD), ersättare X
Resultat 10 1 2
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Utvecklingsfunktionen
Patrik Wendeblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-04 2018KS712  010

Vision för Härryda kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017 § 159 en ny politisk organisation 
samt ny styrmodell. En väsentlig del i den nya styrmodellen är vision och 
förhållningssätt. Den 17 december 2018 § 216 antog kommunfullmäktige en plan för 
visionsarbetet som anger vad en vision är och vilket syfte den har i kommunens styrning 
och styrmodell. Enligt planen för visionsarbetet ska visionen peka ut långsiktig riktning 
och strävan för kommunen och ska finnas med som grund för prioriteringar och beslut 
framöver.

Framtagandet av visionen har kännetecknas av delaktighet och av att en bredd av 
personer och organisationer har involverats i processen. Ett särskilt fokus har varit att 
inkludera barns och ungdomars åsikter. En styrgrupp bestående av kommunens 
kommunalråd, presidiet i kommunfullmäktiges beredning Framtidens välfärd och 
samhällsutveckling, kommundirektör, utvecklingschef och personalchef har inrättats med 
syfte att effektivt kunna styra arbetet med framtagandet av visionen. Beredningen och 
förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommuninvånare respektive medarbetare 
kring vad de anser ska ingå i visionen. Styrgruppen har processat underlaget och tagit 
fram ett förslag till vision.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar vision för Härryda kommun enligt följande:

Härryda – här vågar vi!
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att 
växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande 
generationer. Våra ledord: Mod, Nytänkande, Handlingskraft

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017 § 159 en ny politisk organisation 
samt ny styrmodell enligt förslag från demokratiberedningen. En väsentlig del i den nya 
styrmodellen är vision och förhållningssätt. I demokratiberedningens rapport beskrivs att 
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visionen bör vara opolitisk (gemensam), att det endast bör finnas en för hela kommunen 
och att den ska fastställas av kommunfullmäktige.

Den 17 december 2018 § 216 antog kommunfullmäktige en plan för visionsarbetet som 
anger vad en vision är och vilket syfte den har i kommunens styrning och styrmodell. 
Visionen definieras som en gemensam målbild av något kommunen vill förverkliga, ett 
idealtillstånd eller en dröm. Visionen är inte omöjlig, men den tänjer på gränserna. 
Visionen ger kraft och energi. Enligt planen för visionsarbetet ska visionen peka ut 
långsiktig riktning och strävan för kommunen och ska finnas med som grund för 
prioriteringar och beslut framöver.

Planen för visionsarbetet beskriver även framtagandets organisation och roller för 
kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling, kommunstyrelsen och förvaltningen. I planen framgår att en 
styrgrupp ska inrättas med syfte att effektivt kunna styra arbetet med framtagandet av 
visionen. Styrgruppen består av kommunens kommunalråd, presidiet i beredningen, 
kommundirektör, utvecklingschef och personalchef. Arbetet med vision har skett i 
projektform och i nära samspel mellan politik och förvaltning.

Kommunfullmäktiges beredning har planerat och lett olika former av dialogprocesser 
med kommuninvånare kring vad de anser ska ingå i visionen, sammanställt och 
analyserat inkomna synpunkter samt varit en remissinstans för styrgruppens förslag. 
Förvaltningen har inhämtat synpunkter från medarbetare som tillsammans med 
kommuninvånarnas synpunkter har utgjort ett underlag till styrgruppens visionsarbete. 
Styrgruppen har processat underlaget och tagit fram ett förslag till vision.

Framtagandet av visionen har kännetecknas av delaktighet och av att en bredd av 
personer och organisationer har involverats i processen. Ett särskilt fokus har varit att 
inkludera barns och ungdomars åsikter. Cirka 60 procent av de inkomna synpunkterna är 
från åldersgrupper som är under 24 år.

Nästa steg i processen är att ta fram förhållningssätt som kompletterar visionen och 
utvecklar ledorden för hur kommunens verksamheter och medarbetare ska agera och 
uppfattas. Vidare ska förhållningssätten stödja en utveckling i riktning mot att visionen 
kan uppnås. Förhållningssätten berör kommunens verksamheter, varför arbetet ska ledas 
och bedrivas internt i förvaltningen. Arbetet kommer att kopplas till det befintliga 
personalpolitiska programmet och innebära en vidareutveckling och förstärkt förankring 
av detta.

Styrgruppens förslag till vision för Härryda kommun är följande:

Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att 
växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande 
generationer. 

Våra ledord: Mod, Nytänkande, Handlingskraft
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Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Vision för Härryda kommun
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017, § 159, en ny politisk organisation samt ny 
styrmodell enligt förslag från demokratiberedningen. En väsentlig del i den nya styrmodellen är vision 
och förhållningssätt som de centrala styrmedlen som politiken ska styra utifrån. 
I demokratiberedningens rapport beskrivs att visionen bör vara opolitisk (gemensam), att det endast bör 
finnas en för hela kommunen och att den ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Härryda kommuns styrmodell

Planen för visionsarbetet 
Den 17 december 2018 i § 216 antog kommunfullmäktige en plan för visionsarbetet som anger vad en 
vision är och vilket syfte den har i kommunens styrning och styrmodell. Enligt planen ska visionen peka 
ut långsiktig riktning och strävan för kommunen och finnas med som grund för prioriteringar och beslut 
framöver. I planen definieras visionen som ”en gemensam målbild av något vi vill förverkliga, ett 
idealtillstånd eller en dröm. Visionen är inte omöjlig, men den tänjer på gränserna. Visionen ger kraft och 
energi.”

Vidare beskrivs att visionen ska vara en gemensam ledstjärna för kommunens utveckling och långsiktiga 
styrning, skapa identitet och stolthet för kommunen samt ge energi, engagemang och drivkraft att gå 
vidare.

Rollerna i framtagandet 
Planen beskrev följande organisering och roller i arbetet med att arbeta fram visionen:

Kommunfullmäktige beslutar om att arbetet att ta fram en vision ska starta och beslutar om visionen. 

Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling har en aktiv roll i arbetet med att utarbeta 
visionen, till exempel genom att planera och leda olika former av dialogprocesser med kommuninvånare, 
sammanställa och analysera inkomna synpunkter samt aktivt bidra i att formulera förslag till vision. En 
viktig uppgift för beredningen har också varit att omvärldsbevaka och inhämta erfarenheter från andra 
kommuner och organisationer kring liknande processer. 

Kommunstyrelsen har en roll i arbetet med att utarbeta visionen utifrån uppdraget att ta fram förslag på 
förändrad styrmodell för kommunen utifrån demokratiberedningens förslag. Det är även 
kommunstyrelsens uppgift att bereda förslaget på vision till kommunfullmäktige. 

Planen angav även att en styrgrupp för visionen skulle bildas för att effektivt kunna styra och följa arbetet 
med framtagande av vision. Styrgruppen har bestått av kommunens kommunalråd, presidiet i 
beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling, kommundirektören, utvecklingschefen 
och personalchefen.
Förvaltningen svarar för processtöd och samordningsstöd till styrgruppen och beredningen genom att ta 
fram underlag, ge stöd i planering och genomförande av dialoger i olika former, sammanställa material 
och på andra sätt stödja politikens arbete för att föra processen framåt. Förvaltningen har även ansvarat 
för det interna arbetet i organisationen med att göra chefer och medarbetare delaktiga i processen. 
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Delaktighet som nyckelfråga för visionen
Planen för visionsarbetet beskrev vikten av att framtagande av vision skulle kännetecknas av delaktighet 
och att en bredd av personer och organisationer skulle involveras i processen. Ett särskilt fokus skulle 
läggas på barns och ungdomars åsikter. Genom en bred delaktighet skapas den innovation som behövs i 
visionsframtagandet. Delaktighet i framtagandet beskrivs även som viktigt för att implementeringen av 
visionen ska lyckas.

Processens genomförande 
Tidigt i styrgruppens process framkom att det behövdes en enhetlighet i frågorna som skulle ställas för att 
öka hanterbarheten av underlaget. Styrgruppen beslutade därför att genomgående använda följande tre 
frågor:

– Hur uppfattar du kommunen idag? 

– Hur skulle du vilja att kommunen uppfattas i framtiden? 

– Vad skulle göra dig stolt över kommunen? 

Syftet med frågorna var att skapa en nulägesbild av hur kommunen uppfattas idag, en bild av den 
önskvärda framtiden och vilka värden som är viktiga i framtiden.  

Kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling har samlat in åsikter från 
människor på olika sätt. Det har varit möjligt att besvara visionsfrågorna digitalt och via 
utställningsmaterial i kommunhuset, kommunens bibliotek och kulturhus. Från dessa har det samlats in 
över 500 svar, varav cirka 60 procent av de som svarat är under 24 år. Underlaget har en jämn fördelning 
av svar mellan kvinnor och män och en god representation från kommunens olika tätorter. 

Beredningen har informerat rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet, rådet för idéburna 
organisationer. De har även haft en uppsökande dialog på skolor, äldreboenden, på gator och torg samt 
genomfört dialogträffar i kommunens tätorter. 

Förvaltningen har samlat in svar och synpunkter från kommunens chefer och medarbetare. Alla chefer i 
förvaltningen har involverats genom workshops på chefsträffar och i ledningsgrupper. Alla medarbetare 
har blivit informerade om processen och fått möjlighet att tycka till genom att svara på visionsfrågorna 
digitalt via intranätet, över 100 personer svarade. 

Totalt har cirka 750 personer varit med och tyckt till om de tre frågorna. 

Utöver insamlandet av underlag har beredningen analyserat SCB:s medborgarundersökning från 2018. 
Baserat på resultaten i medborgarundersökningen har tre utvecklingsområden identifierats: trygghet, 
bostäder och miljö. Även inflytande, möjligheten att påverka och förtroende för politiker och högre 
tjänstemän har identifierats som övergripande områden med förbättringspotential.

Beredningen har även genomfört omvärldsbevakning genom att undersöka exempel från andra 
kommuners (t.ex. Varbergs, Skövde och Sigtuna kommun) sätt att arbeta fram visionerna, hur de valt att 
strukturera sina visioner, vilket tidsperspektiv visionerna har och hur de presenteras grafiskt. 

Bearbetningen av underlaget
Underlaget som samlades in (totalt över 2 000 synpunkter på de tre frågorna) har bearbetats via en 
strukturerad metod i beredningen respektive förvaltningen. Metoden har syftat till att skapa överblick 
över materialet och hitta de viktigaste värdena att ta med till förslaget till vision. Metoden innebar att hela 
underlaget lästes igenom enskilt och återkommande nyckelbegrepp och teman noterades. 

Därefter följde arbete i par där respektive persons teman och nyckelbegrepp presenterades, jämfördes, 
prioriterades och slogs samman. Därefter skedde samma sak i mindre grupper. Slutligen gjordes 
genomgång och prioritering i helgrupp för att enas om de viktigaste teman/nyckelbegreppen i materialet. 
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De bilder som framkom efter beredningens respektive förvaltningens processer var relativt samstämmiga. 
Styrgruppen gjorde en sammanvävning av begreppen och delade in dem i fyra olika ”block” av begrepp 
och teman som styrgruppen bedömde borde komma till uttryck i visionen.    

Framåt / utveckling

– Bostäder, växtkraft 

– Företagande

– Framtidskommun, framåtanda, 
framtidstro, möjligheternas kommun

– Modig, kreativ, nytänkande, visionär, 
utvecklingsdriv

– Nyfiken, öppenhet, tolerans, en 
inkluderande kommun

– Kommunikationer, infrastruktur

Hållbarhet 

– Hållbarhet - vara föregångare, i framkant

Verksamhet - offentlig och privat

– Kvalitet

– Service

Kommunens karaktär / natur och miljö

– Storstad och landsbygd

– Natur, friluftsliv, fritidsaktiviteter 

– Trygghet

– En bra plats att leva på

– Levande centra, samlingsplats

Visionens struktur 
Efter att ha gått igenom ett flertal olika kommuners visioner framkom att en vision kan ha olika upplägg 
med olika längd och innehåll. Styrgruppens utgångspunkt blev att visionen bör vara kort och slagkraftig. 
Den ska innehålla en rubrik som sticker ut och som bör börja med Härryda. Därefter följer en visionstext 
som bör fånga två eller tre karaktärsbeskrivande ord. Utifrån tankarna om strukturen och de prioriterade 
nyckelorden som tagits fram arbetade styrgruppen fram fyra visionsskisser. 

Beredningen och förvaltningens chefer lämnade synpunkter på dessa skisser i ett remissförfarande. 
Sammantaget lyftes att visionsskisserna var för långa och gav för lite stöd för styrning. Det ansågs inte 
vara relevant ur ett styrningsperspektiv att visionen beskriver kommunens läge med närheten till naturen 
och storstad. Istället bör visionen fokusera på ett framtida önskvärt tillstånd. Styrgruppen fick också 
förslaget att använda ledord istället för längre meningar. Ett begrepp som diskuterades särskilt var 
hållbarhet, där fanns olika uppfattningar, bland annat att begreppet är svårt att definiera.

Det som uppfattades positivt var exempelvis begrepp som: bygger, utveckling, växtkraft, nyfikenhet, 
nytänkande, mod, framtidstro och att idéer blir till verklighet. Även referenserna till att det finns en 
flygplats i kommunen (”lyfter och landar”, ”närhet till världens alla hörn” mm) uppskattades av många. 

Vissa synpunkter var motstridiga, det någon tyckte var bra tyckte någon annan inte alls var bra. 
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Utifrån synpunkterna fortsatte arbetet i styrgruppen genom en ytterligare prioritering av vilka nyckelord 
som bedömdes extra viktiga och angelägna att ha med i visionen. Utifrån diskussionen och synpunkterna 
tog styrgruppen fram tre nya skisser, varav två innehöll ledord. Ledorden syftar till att beskriva viktiga 
värden och ger en grund för förhållningssätt.  

Dessa tre förslag gick återigen ut på remiss för synpunkter från beredningen och förvaltningen. 
Synpunkterna lyfte att de nya förslagen var bättre än de tidigare i och med att de var kortare, mer 
kärnfulla och därmed lättare att kommunicera och implementera. Förslagen med ledord fick gillande, 
även om det fanns olika uppfattningar om vilka ord som var mest lämpliga. Skiss nummer tre ansågs vara 
för lång och rubriken uppfattades inte som tillräckligt stark och slagkraftig. 

Utifrån synpunkterna diskuterade styrgruppen fram ett nytt förslag. Detta stämdes därefter av med en 
skribent på en kommunikationsbyrå som granskade förslaget utifrån språk, ton och uttryck och föreslog 
mindre justeringar. Styrgruppen fastslog därefter ett förslag till vision att presentera som förslag till beslut 
för kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. 

Förslag på vision för Härryda kommun

Förslaget till vision bedöms motsvara definitionen av vad visionen ska vara; en långsiktig riktning och 
strävan för kommunen samt en gemensam målbild av något vi vill förverkliga. Förslaget bedöms kunna 
fungera som gemensam ledstjärna för kommunens utveckling, skapa identitet och stolthet samt ge energi, 
engagemang och drivkraft. Förslaget grundar sig i de nyckelbegrepp och teman som funnits med från den 
breda dialogen med invånare och medarbetare, vilka flertalet kommer till uttryck i det slutliga förslaget 
till vision. 
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Rubrik: Härryda – här vågar vi!
Syftet med rubriken är att ge ett kort, kärnfullt och övergripande budskap. Rubriken kan användas 
självständigt, tillsammans med visionen och ledorden eller med endast ledorden. Budskapet ”Här vågar 
vi!” pekar ut riktningen framåt, ger energi och driv samt signalerar ett förhållningssätt i kommunen som 
är öppet och modigt. 

Visionstexten
Visionstexten består av tre meningar som syftar till att ge kompletterande styrning utifrån rubriken. 
Meningarna är neutrala på så sätt kan de nyttjas av olika typer av verksamheter och i olika situationer. 
Budskapet pekar mot framtiden, ordet bygger signalerar aktivitet och kan tolkas så väl bokstavligt som 
bildligt. Orden växa och blomstra används för att fånga både känslan och förutsättningarna som ska 
finnas i kommunen för människor och företag. Orden lyfter och landar är en blinkning åt flygplatsen som 
en unik förutsättning för kommunen. Att idéer ska födas här och att de sedan ska genomföras signalerar 
både kreativitet och handlingskraft. Dessutom framhålls att det som görs ska vara hållbart för kommande 
generationer. 

Ledord – mod, nytänkande och handlingskraft
I visionen finns tre ledord som visar värden som är viktiga för Härryda kommun. Ledorden ska fungera 
som ledstjärnor i det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Ledorden fungerar även som ett stöd i 
kommunens kommunikation där de kan användas som utgångspunkt och inspiration. Ledorden hänger 
samman med rubrikens budskap om att våga; för att göra det krävs mod, nytänkande och handlingskraft. 
Ledorden kommer vidareutvecklas genom det kommande arbetet med förhållningssätt. 

Förhållningssätt 
Enligt styrmodellen ska det finnas förhållningssätt som stödjer en utveckling mot att visionen uppnås. 
Förhållningssätten ska komplettera visionen och utveckla de tre ledorden - mod, nytänkande och 
handlingskraft. Enligt planen för visionsarbetet ansvarar förvaltningen för att ta fram dessa och att alla 
medarbetare är delaktiga i processen. Arbetet kommer att ske under 2020. 

Nästa steg i visionsarbetet 
I samband med att kommunfullmäktige antar visionen inleds enligt planen för visionsarbetet en ny 
process med att återkoppla till och informera såväl invånare som medarbetare. Dessutom ska visionen 
implementeras i kommunens styrning. För underlätta kommunikationen kommer en grafisk form tas fram 
till visionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 325      Dnr 2019KS606

Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 

 
Under kommunfullmäktiges möte 17 juni 2019 § 96 antogs Strategisk plan Agenda 2030 
version 1.0. Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 bygger i stora delar på den beslutade 
planen men innebär också en fördjupning och konkretisering av det strategiska arbetet med 
hållbarhet i Härryda kommun. I planen föreslås sju vägledande strategier och fyra särskilda 
insatsområden som förvaltningen ska prioritera. Dessutom presenteras några strukturella 
förutsättningar som krävs för att förankra och driva på arbetet ytterligare. Exempelvis föreslår 
förvaltningen att ett hållbarhetsstrategiskt program med målår 2035 ska tas fram för att kunna 
skapa långsiktighet i arbetet.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 oktober 2019.
 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt 
program med målår 2035.

----------------------
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Utvecklingsfunktionen
Amanda Östman

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-17 2019KS606  019

Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0

Sammanfattning
Under kommunfullmäktiges möte 17 juni 2019 § 96 antogs Strategisk plan Agenda 2030 
version 1.0. Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 bygger i stora delar på den 
beslutade planen men innebär också en fördjupning och konkretisering av det strategiska 
arbetet med hållbarhet i Härryda kommun. I planen föreslås sju vägledande strategier och 
fyra särskilda insatsområden som förvaltningen ska prioritera. Dessutom presenteras 
några strukturella förutsättningar som krävs för att förankra och driva på arbetet 
ytterligare. Exempelvis föreslår förvaltningen att ett hållbarhetsstrategiskt program med 
målår 2035 ska tas fram för att kunna skapa långsiktighet i arbetet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt 
program med målår 2035. 

Ärendet
Agenda 2030 antogs av FN:s alla medlemsländer i september 2015. Agendan innehåller 
17 globala mål som FN:s 193 medlemsländer har åtagit sig att arbeta utifrån för att uppnå 
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Under kommunfullmäktiges möte 17 juni 2019 § 96 antogs Strategisk plan Agenda 2030 
version 1.0. Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 bygger i stora delar på den 
beslutade planen men innebär också en fördjupning och konkretisering av det strategiska 
arbetet med hållbarhet i Härryda kommun. Version 1.0 upphör att gälla när version 2.0 är 
beslutad.

Förslaget till strategisk plan innehåller tydligare syfte och mål för arbetet med Agenda 
2030. I planen tydliggörs att Härryda kommun ska bidra till att uppfylla de mål och 
delmål som är formulerade i Agenda 2030. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla 
invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad 
av någon annans livskvalitet någon annanstans. 

I förslaget pekas följande sju strategier ut som vägledande i arbetet för hållbar utveckling:
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 Strategi 1 Helhet och prioritering: Tänk brett – jobba med spets
 Strategi 2 Nytänkande och lärande: Mod att tänka nytt
 Strategi 3 Delaktighet och handlingskraft: Ungas inflytande – vuxnas ansvar
 Strategi 4 Positiv förstärkning och spridning av goda exempel: Gör det lätt att 

göra rätt
 Strategi 5 Kunskap och medvetenhet: Med fakta och kunskap som bas
 Strategi 6 Samverkan och partnerskap: Tillsammans gör vi större skillnad
 Strategi 7 Struktur och systematik: En del av ordinarie styrmodell

Strategierna förklaras ytterligare i planen (se bilaga). Strategierna bygger på viktiga 
principer och nyckelord från version 1.0. Det finns några viktiga skillnader mellan 
version 1.0 och 2.0. Istället för att fokusera arbetet utifrån två mål ska nu hänsyn tas till 
samtliga 17 mål. Åtgärder ska däremot prioriteras utifrån var förvaltningen har störst 
rådighet och vad som ger störst effekt. Att unga är delaktiga i och har inflytande över 
arbetet är en viktig förutsättning men vuxna bär ansvaret att genomföra nödvändiga 
förändringar. Förslaget lyfter också vikten av kunskapsbaserat arbete och att detta kräver 
en flexibilitet i arbetssätt. Uppföljning ska ske i ordinarie processer där de nationellt 
framtagna indikatorerna för hållbarhet ska kombineras med indikatorer som är viktiga 
utifrån en lokal kontext.

Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 innehåller fyra särskilda insatsområden inom 
vilka ytterligare steg måste tas för att bidra till den omfattande samhällsförändring som 
krävs. Fossilfri kommun 2030 innebär att förvaltningen ska föregå med gott exempel och 
skapa förutsättningar för näringsliv och invånare att göra klimatsmarta val. Fokus på 
psykisk hälsa innebär att förvaltningen ska arbeta på alla fronter för att stärka den 
psykiska hälsan med särskilt fokus på unga. Förvaltningen ska arbeta med att Stärka den 
biologiska mångfalden genom ett strategiskt arbete i befintliga miljöer och i 
samhällsplaneringen. Öka ungas delaktighet innebär att unga ska göras delaktiga och få 
inflytande över arbetet. Inom de insatsområden där handlingsplaner saknas ska sådana tas 
fram. 

För att öka förankringen i organisationen, skapa delaktighet och möjliggöra spridning av 
goda exempel föreslår förvaltningen att ett forum för hållbar utveckling skapas samt att 
fortsatta kunskapshöjande insatser och strategisk kommunikation i frågan behövs. I likhet 
med Näringslivsstrategiskt program 2019-2035 föreslår förvaltningen att ett 
hållbarhetsstrategiskt program med målår 2035 ska tas fram för att kunna skapa 
långsiktighet i arbetet. Programmet ska utgå från att uppnå de globala målen för hållbar 
utveckling under de första tio åren men också blicka framåt ytterligare fem år. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
1. Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0
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Inledning  

Bakgrund 
Resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs den 25 september 

2015 av FN:s generalförsamling.1 FN:s dåvarande generalsekreterare 

uttryckte i samband med antagandet att ”vi är den första generationen som 

kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa 

klimatförändringarna”.  

Beslutet om Agenda 2030 innebär att alla FN:s 193 medlemsländer 

förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål 

och 169 delmål.  

Insatser för att utveckla arbetet med hållbarhetsdimensionerna har sedan 

dess genomförts på internationell, såväl som på nationell och lokal nivå. 

Trots detta har FN konstaterat att det krävs att mer görs för att uppnå de 

globala målen i tid. 

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen 

2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Agenda 

2030-delegationen konstaterar att utmaningarna i Agenda 2030 till stor del 

är globala, men lösningarna är företrädesvis lokala och att genomförandet 

innebär en omfattande samhällsomställning. De förutsättningar som 

delegationen identifierat som viktiga för arbetet med agendan har inarbetats 

i strategierna nedan.  

Uppdraget och processen 
I juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om Strategisk plan Agenda 2030 

1.0. Planen innehåller viktiga principer och nycklar för förvaltningens 

fortsatta arbete med alla tre hållbarhetsdimensionerna. Två av de 17 målen 

lyfts fram som särskilt viktiga att jobba med där förvaltningen har rådighet 

och där särskilda insatser kan göra stor skillnad: God hälsa och 

välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen. Planen pekar ut 2019 

som ett kunskapsår för att öka kunskapen om Agenda 2030 och de globala 

målen bland medarbetare och kommuninvånare. Intentionen var också att 

Strategisk plan 1.0 skulle vidareutvecklas och uppdateras årligen. 

Strategisk plan Agenda 2030 2.0 bygger i stora delar på den beslutade 

planen men innebär också en fördjupning och konkretisering av det 

strategiska arbetet med hållbarhet i Härryda kommun. Version 1.0 upphör 

att gälla när version 2.0 är beslutad. 

Förvaltningen har ett team med kompetenser inom miljö, folkhälsa och 

hållbar utveckling som håller samman arbetet med Agenda 2030. Arbetet 

leds av utvecklingschefen. 

                                                 
1 Regeringskansliet (2015). Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Svensk 

översättning av FN:s Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.  
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Nuläge 

Agenda 2030 i Härryda kommun 
Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019-2022 bidra till en hållbar 

utveckling i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med 

Agenda 2030.2  Agenda 2030 är tillsammans med bland annat 

näringslivsklimat, skolresultat, digitalisering och kommunikation långsiktigt 

prioriterade områden. Utmaningen är att dagens insatser och lösningar inte 

räcker för att hantera morgondagens utmaningar, därför krävs nytänkande 

och höjd ambitionsnivå i arbetet för en hållbar utveckling.  

Inledningsvis sätts fokus på att arbeta med de områden där kommunen har 

rådighet. Genom att dessutom inspirera och påverka andra aktörer kan vi 

tillsammans ta ytterligare steg i rätt riktning. Näringslivet är viktiga aktörer 

och en förutsättning för sysselsättning, innovation och utveckling i regionen. 

Förvaltningen ska tillsammans med näringslivet driva på 

samhällsomställningen för att hela kommunen ska kunna utvecklas hållbart.  

Agenda 2030 i dagligt arbete och långsiktig planering 
Härryda kommun gör mycket som bidrar till hållbarhet och som stödjer 

genomförandet av Agenda 2030, såväl i det dagliga arbetet som i långsiktig 

planering och utveckling. Lagstiftning och nationella mål utgör en grund för 

kommunal verksamhet. Det finns dessutom lokala politiska mål, 

inriktningar och uppdrag samt styrdokument så som policyer, riktlinjer, 

rutiner och handlingsplaner med koppling till Agenda 2030. Arbetet inom 

folkhälsa och miljö är exempel på områden inom Agenda 2030 där 

förvaltningen arbetar så väl konkret och operativt som långsiktigt och 

strategiskt. 

Konkreta insatser med kopplingar till målområden inom Agenda 2030 sker 

inom alla sektorer och verksamheter. Det handlar bland annat om insatser 

för att förebygga psykisk ohälsa, öka tillgänglighet, skapa förutsättningar för 

hållbara transporter och trafiklösningar samt insatser för hållbar 

samhällsutveckling. Ytterligare exempel på arbete som pågår i sektorerna 

och på insatser som genomförts under 2019 finns i bilaga 1. 

Det görs redan mycket i förvaltningen men för att få mer kraft och ta 

ytterligare steg i arbetet mot ett mer hållbart Härryda behöver fler åtgärder 

genomföras.  

 

                                                 
2 Härryda kommun (2019). Strategisk plan 2019-2022. Beslutad i kommunfullmäktige 2019-03-28. 
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Vision och mål 

Vision  
En process pågår för att ta fram en vision för Härryda kommun. I arbetet 

med hållbarhetsfrågor framöver är det viktigt med en tydlig koppling till 

kommunens vision.  

Syfte och mål 
Härryda kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som är 

formulerade i Agenda 2030.  

Syftet är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott 

liv nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad av någon annans 

livskvalitet någon annanstans. 

Strategisk plan Agenda 2030 2.0 utgår ifrån den definition av hållbar 

utveckling som den så kallade Brundtlandskommissionen författade:  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov.”3  

 

Strategier 

I detta avsnitt presenteras sju strategier som ska vara vägledande i arbetet 

för en hållbar utveckling. Strategierna är utvecklade för att kommunens 

arbete i högre grad ska bidra till den omfattande samhällsomställning som 

krävs och öka måluppfyllelsen av de globala målen.   

Strategi 1 Helhet och prioritering 
Tänk brett – jobba med spets  

De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av 

varandra. Därför är det viktigt att se arbetet med de globala målen för 

hållbarhet som en helhet. Insatser och åtgärder inom ett målområde stödjer 

ofta målen inom flera andra områden. Arbetet ska därför utgå från samtliga 

17 globala mål. Insatserna ska däremot prioriteras hårt utifrån var 

kommunen har störst rådighet och vad som ger störst effekt.  

Att arbetet för en hållbar utveckling ska genomsyras av en helhetssyn 

innebär också att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas hållbart. 

Dessutom behöver arbetet bedrivas på flera olika nivåer; hos förvaltningen 

som arbetsgivare, i de kommunala verksamheterna och i samverkan med 

andra aktörer.   

                                                 
3 Brundtland, G. H. (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s Världskommission för miljö 

och utveckling.  
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Strategi 2 Nytänkande och lärande 

Mod att tänka nytt 

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. 

Det behövs nya sätt att tänka och agera för att bidra till den omfattande 

samhällsomställning som krävs. Att skapa tillit och delaktighet bland 

relevanta aktörer samt utrymme för att testa idéer och nya arbetssätt inom 

organisationen är avgörande. Ett kontinuerligt reflekterande och lärande är 

viktigt under en sådan process. Det krävs mod att tänka nytt och lära sig av 

sina misstag.  

Strategi 3 Delaktighet och handlingskraft 
Ungas inflytande – vuxnas ansvar 

För att skapa motivation att arbeta med hållbar utveckling krävs en bred 

delaktighet i processen samt förutsättningar att kunna agera hållbart. Det 

kan röra sig om delaktighet bland exempelvis medarbetare eller invånare 

beroende på insatsens karaktär. Att unga är särskilt viktiga aktörer som 

bärare av ett framtidsperspektiv ska vara ett vägledande förhållningssätt. 

Utgångspunkten ska vara att skapa handlingskraft och framtidstro. Därför är 

det viktigt att unga får ett ökat inflytande i arbetet för en hållbar utveckling 

men att det tydliggörs att det är de vuxna som bär ansvaret för att komma 

tillrätta med de utmaningar som finns. Förvaltningen ska skapa 

förutsättningar att omsätta engagemang till handling.    

Strategi 4 Positiv förstärkning och spridning av goda exempel  
Gör det lätt att göra rätt 

Genom att göra det lätt att göra rätt skapas förutsättningar för att fler gör 

hållbara val. Både invånare, näringsliv, civilsamhälle och kommunens 

verksamheter är viktiga målgrupper i detta. Att bland annat visa på 

personliga incitament och ge positiv återkoppling ökar motivationen att 

välja mer hållbart. För att skapa inspiration ska goda exempel lyftas, både 

inom den egna organisationen och i kontakten med andra aktörer.  

Strategi 5 Kunskap och medvetenhet 
Med fakta och kunskap som bas  

Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att 

insatserna ger önskad effekt och ökad måluppfyllelse. Det kräver tid för 

kunskapsinhämtning och flexibilitet i arbetssätt. Genom kontinuerliga 

utbildnings- och fortbildningsinsatser skapas medvetenhet kring 

utmaningarna, men också delaktighet och motivation till att bidra i arbetet 

med de globala målen. Målgrupper är såväl kommunens verksamheter som 

invånare, näringsliv och civilsamhälle.  
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Strategi 6 Samverkan och partnerskap 
Tillsammans gör vi större skillnad 

För att bidra till förflyttning krävs att många aktörer blir delaktiga. 

Förvaltningen kommer aktivt att söka dialog, samverkan och partnerskap 

med näringsliv, civilsamhälle, akademin samt andra kommuner och 

myndigheter för att utveckla och driva arbetet för hållbarhet framåt. 

Förvaltningen deltar i regionala nätverk för att bredda kunskapen och finna 

möjligheter till nya samarbeten. För att nå ökad måluppfyllelse krävs också 

ökad samverkan inom förvaltningen 

Strategi 7 Struktur och systematik  
En del av ordinarie styrmodell 

Arbetet med Agenda 2030 är en del av kommunens ordinarie styrmodell och 

en utgångspunkt för all verksamhetsplanering. Insatser som berör de globala 

målen för hållbar utveckling ska synliggöras och integreras i 

verksamhetsplan och sektorsplan. Uppföljning sker i ordinarie 

uppföljningsprocesser i årsredovisning och verksamhetsberättelse. 

Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning följer chefsansvaret. 

Utvecklingsfunktionen stödjer och samordnar arbetet.  

För att följa upp arbetet med Agenda 2030 används nationellt framtagna 

indikatorer för hållbarhet4. Dessa kombineras med indikatorer som är 

specifika för Härryda kommun för att lyfta fram aspekter som är viktiga ur 

en lokal kontext.  

 

Särskilda insatsområden 

För att ta ytterligare kliv framåt och bidra till den omfattande 

samhällsförändring som måste till har fyra särskilda insatsområden 

identifierats. Dessa särskilda insatsområden rör frågor av strategisk vikt och 

som har en övergripande karaktär. Till varje insatsområde knyts redan 

aktuella styrdokument och handlingsplaner. I de insatsområden där 

uppdaterade handlingsplaner saknas ska de tas fram. Agenda 2030 ska vara 

utgångspunkt i förvaltningens styrning och vägledande vid upphandling, 

planering och beslut. På så sätt skapas förutsättningar för att 

hållbarhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet och att arbetet bedrivs 

långsiktigt.  

Fossilfri kommun 2030 

Härryda kommun ska ligga i framkant vad gäller miljö- och klimatarbetet på 

kort och lång sikt. Det bidrar till att skapa en kommun som attraherar 

människor och företag som vågar satsa.  

                                                 
4 Rådet för kommunal analys (RKA) har tagit fram indikatorer för uppföljning av Agenda 2030 och 

de globala målen på kommunal och regional nivå. Finns att se på www.kolada.se  
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Härryda kommun ska vara fossilfri till år 2030.5 Det är utgångpunkten i det 

åtagande som Härryda kommun tillsammans med andra kommuner, företag 

och organisationer skrivit under inom ramen för kraftsamlingen Klimat 

2030.6 Arbetet koncentreras inom fyra fokusområden: Hållbara transporter, 

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, Klimatsmart och 

hälsosam mat samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Nya 

arbetssätt måste till för att skapa innovativa lösningar, driva en nytänkande 

samhällsplanering och skapa attraktiva samhällen. Detta ställer stora krav på 

förvaltningen att föregå med gott exempel men också inspirera och skapa 

förutsättningar för andra aktörer inom kommunen att bli klimatsmarta.  

För att lyckas med detta krävs att en handlingsplan tas fram med delmål för 

åren fram till 2030. Handlingsplanen ska resurssättas och justeras 

allteftersom insatsernas effekt följs upp. Handlingsplanen ska tas fram i 

dialog med andra nyckelaktörer i kommunen.  

Fokus på psykisk hälsa 

Den psykiska ohälsan är stor i flera samhällsgrupper. Framförallt bland unga 

kvinnor är den ett ökande problem. Faktorer som kan främja psykisk hälsa 

är bland annat en trygg uppväxtmiljö med möjlighet till bra skolgång för att 

senare få arbete och uppnå delaktighet i samhället. 
 

Härryda kommun ska arbeta på alla fronter för att främja psykisk hälsa. 

Tidiga insatser är viktiga och lägger grunden för en god psykisk hälsa 

senare i livet. Arbetet ska ha ett särskilt fokus på unga och bedrivas 

strategiskt, sektorsövergripande och i samverkan med exempelvis regionen, 

civilsamhället och andra relevanta aktörer. Ett främjande förhållningssätt 

ska genomsyra kommunens verksamheter och förvaltningen ska i 

samverkan med andra aktörer stärka de samhälleliga strukturer som främjar 

en psykisk hälsa. Det kan exempelvis handla om samverkan med 

civilsamhället för ökat deltagande i föreningslivet eller samarbete med 

näringslivet för att möjliggöra sysselsättning för de som saknar arbete.  

 

Arbetet för psykisk hälsa ska utgå från förvaltningens lokala 

handlingsplaner för psykisk hälsa och suicidprevention. Insatser som stöttar 

redan drabbade måste utvecklas vidare. Strukturer och strategier för arbetet 

ska säkerställas och kunskapshöjande insatser ska genomföras i 

förvaltningen och bland invånare.  

Stärka den biologiska mångfalden 

Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter och hastigheten med 

vilken arter försvinner har inte bromsats upp.7 Härryda kommun ska arbeta 

                                                 
5 Definitionen för fossilfri som används inom Klimat 2030 innebär att utsläppen av växthusgaser ska 

minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från 

västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. 
6 Klimat 2030 är ett initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Väst. Mer information 

finns att läsa på www.klimat2030.se  
7 SCB (2019). Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019. Publicerad 2019-

10-01.  

Page 220 of 557

http://www.klimat2030.se/


9 
 

strategiskt med att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Detta 

arbete kräver en nära samverkan med andra aktörer inom och utanför 

kommunens gränser.  

Att stärka den biologiska mångfalden är en viktig utgångpunkt i 

samhällsplaneringen både på kort och lång sikt och arbetet med dessa 

aspekter ska komma in tidigt i processen. Hänsyn till grön infrastruktur samt 

påverkan på och utveckling av ekosystemtjänster ska synliggöras tydligare i 

detaljplansprocessen. Arbetet med grön infrastruktur tillsammans med 

kartläggningen av jordbruksmark är viktiga underlagsmaterial för den nya 

översiktsplanen.   

För att bevara och stärka den biologiska mångfalden i befintliga miljöer 

krävs god kännedom om nuläget för hotade arter och statusen i särskilt 

värdefulla områden. Revideringen av Naturvårdsplan och naturdatabas är 

tillsammans med en ny inventering av skyddsvärda träd viktig för att kunna 

identifiera rätt insatser för hotade arter eller särskilt värdefulla områden.  

Öka ungas delaktighet 
Ungas röster är viktiga i arbetet då en hållbar utveckling är en förutsättning 

för att kunna leva ett gott liv även i framtiden. De är därför viktiga aktörer 

för att påverka och driva på förändring. Unga ska göras delaktiga och få 

inflytande i både det långsiktiga arbetet och i kortare, mer avgränsade 

insatser. Vi ska ta vara på ungas engagemang och stötta goda initiativ.  

Ungdomsrådet ska fungera som ett nav i arbetet med att göra unga i hela 

kommunen delaktiga i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. Det 

kan exempelvis handla om att fungera som en länk till elevråd på skolor runt 

om i kommunen för att skapa förankring och en bred dialog. Rådet ska 

fungera som en plattform för diskussion kring frågor som berör de globala 

målen där ungdomar tillsammans med politiska representanter möts och 

samtalar. Rådet är också ett viktigt rådgivande organ för förvaltningen i 

frågor som rör hållbarhetsaspekterna. 

 

Strukturella förutsättningar 

För att kunna bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete med utgångspunkt i 

Agenda 2030 och de globala målen behövs vissa organisatoriska och 

strukturella förutsättningar. I detta avsnitt behandlas de förutsättningar som 

ses som viktiga för ett framgångsrikt arbete.  

Forum för hållbar utveckling 

För att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbarhetsarbete krävs 

en tydlig förankring i organisationen. Forum för hållbar utveckling ska vara 

en plattform för det samlade hållbarhetsarbetet i förvaltningen. Gruppen ska 

bestå av nyckelfunktioner från respektive sektor och stödfunktion. Forumet 

ska fungera som plattform för informationsutbyte, samverkan över 

sektorsgränser och spridning av goda exempel.  
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Hållbarhetsstrategiskt program 2020-2035 

Ett hållbarhetsstrategiskt program ska tas fram med målår 2035. 

Programmet ska utgå från mål, syfte och strategier som finns i Strategisk 

plan Agenda 2030 2.0. Det ska dessutom kompletteras med omvärldsanalys 

och konkreta delmål för hur Härryda kommun ska bli hållbart fram till år 

2035 utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Programmet ska tas fram med bred delaktighet i förvaltningen och i 

samverkan med viktiga aktörer från exempelvis näringsliv och 

civilsamhälle. Arbetet ska påbörjas under år 2020. Programmet ska 

revideras vart fjärde år.  

Kunskap och kommunikation 

För att kunna fortsätta arbeta kunskapsbaserat krävs en kontinuerlig 

utbildning och fortbildning bland medarbetare i förvaltningen. Dessutom 

behövs fortsatta kunskapsinsatser om Agenda 2030 och de globala målen 

för en ökad medvetenhet bland politiker, invånare, näringsliv och 

civilsamhälle.  

För att nå måluppfyllelse i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen 

krävs strategisk, anpassad och kontinuerlig kommunikation med alla 

berörda målgrupper. Det ska finnas tillgång till tydlig och uppdaterad 

information på kommunens hemsida och intranät. Förvaltningen ska arbeta 

för att sprida goda exempel och på så vis uppmuntra andra verksamheter 

och kommuner att bidra till en mer hållbar utveckling. För att skapa 

delaktighet och engagemang i frågan behövs också forum för dialog, idéer 

och frågor. Kommunikationsplanen är ett viktigt verktyg i arbetet och ska 

hållas levande under processens gång. 
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Bilaga 1 Exempel på pågående insatser 

En stor del av det som är kommunens grunduppdrag omfattas av de globala 

målen. Här är ett urval av insatser som pågår i kommunens verksamheter 

och som har koppling till olika målområden inom Agenda 2030.  

 Ett projekt “Tillsammans för Agenda 2030” har påbörjats mellan 

åttondeklassare i kommunen och företag. Elever får lära sig vad 

företagen gör och komma med förbättringsförslag för att nå Agenda 

2030. 

 MHFA (Mental Health First Aid) är första hjälpen i psykisk hälsa. 

Fem instruktörer utbildades under hösten 2018. Under 2019 har 

cirka 110 anställda inom förvaltningen gått utbildning för att bli 

första hjälpare.   

 YAM (Youth Aware of Mental health) startade våren 2018. YAM är 

en metod som syftar till att lära unga om psykisk hälsa och ohälsa. 

Under 2019 har fler YAM-ledare utbildats och målsättningen är att 

samtliga elever i årskurs 8 ska få del av YAM. 

 Ett treårigt projekt som syftar till fullgjord skolgång genom att säkra 

övergången mellan förskola till förskoleklass och erbjuda rätt stöd i 

tidigt skede påbörjades 2018. Projektet finansieras genom sociala 

investeringsmedel och är ett samarbete mellan UTK, SOC och Barn- 

och ungdomsmedicinska mottagningen.  

 Kompetenshöjande insatser för medarbetare har genomförts med 

anledning av att Barnkonventionen blir del av svensk lag. 15 av 

kommunens ungdomar i årskurs 8, 9 och gymnasiet har utbildats till 

barnrättsambassadörer med uppdrag att sprida kunskap om 

barnkonventionen i skolor och bland vuxna.  

 Kommunen bygger stadigt ut gång- och cykelbanor. Cykelkarta 

finns. Under 2018 ökade cyklandet med hela 25 procent på 

kommunens mätpunkter. Cykelinfrastrukturen utvecklas varje år och 

cykelställ sätts upp vid kollektivtrafikpunkter. Utredning kring 

cykelförbindelse mellan Landvetter och Mölnlycke har genomförts 

och frågan lyfts återkommande. 

 Busslinje mellan Landvetter centrum och flygplatsen har 

kompletterat flygbussarna och näringslivsenheten har tagit fram en 

buss- och tåglinjekarta för kommunen. 

 Laddstolpar till elbilar har satts upp av Härryda energi, finansierat av 

KlimatKlivet. 

 Arbetet med Landvetter Södra sker utifrån dess målområden: 

Internationellt, Innovativt, Modernt och Mänskligt. En rad 

workshops mellan forskare, tjänstepersoner och politiker har 

genomförts för att planera en smart stad. Frågor som diskuterats är 
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bland annat självkörande fordon samt hur man bygger smart för att 

bibehålla mycket grönska och god mobilitet. 

 Kommunen har tagit beslut att bygga ett nytt vattenverk för att säkra 
vattenförsörjningen långsiktigt. Åtgärder har gjorts för att skapa ett 
säkert och jämnt vattenflöde i Mölndalsån som klarar såväl torka 
som extrem nederbörd.

 Kommunens måltidsverksamhet köper över 30 procent ekologiskt 
producerade livsmedel. Backaskolan är nationellt känt för sitt 
proaktiva matsvinnsarbete som tar tillvara livsmedel från grossister 
som annars hade kasserats. Därutöver lagar köken mycket 
klimatsmart, säsongsbasserad och svenskproducerad mat. Föräldrar 
och skolungdomar informeras även om vikten att välja hälsosam, 
klimatsmart och miljömässigt bra mat för att skapa hållbarhet för 
såväl individen som planeten.

 Hela sektorn för teknik och förvaltningsstöd är miljödiplomerade. 
Detta har inneburit att miljökrav ställs vid upphandling och ökad 
hushållning av resurser. Fordonscentralen har stor andel miljöfordon 
och städversamheten använder i stor utsträckning kemikaliefria 
städmetoder.

 Samverkansprojekt genom ICLD (Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati) mellan Härryda kommun och Homa Bay, Kenya har gått 

in i en ny fas. ”Young people’s influence and choice of working life 

and education” syftar bland annat till att öka ungas valkompetens, 

stärka unga att starta nya hållbara företag och öka tillgången till 

kompetent personal för offentlig och privat verksamhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 346      Dnr 2019KS562

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – 
Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och 
Gryaab AB 

 
Den nya kommunallagen (2017:725), KL, trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar bl.a. 
att självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer 
funnits sedan tidigare. I den äldre kommunallagen (1991:900) stadgades 
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c §. Ändringen medför att den inte längre aktuella 
hänvisningen till kommunallagen behöver tas bort i bolagsordningarna för följande bolag där 
Härryda kommun, tillsammans med bl.a. Göteborgs stad, är en av ägarkommunerna. Renova 
AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och Gryaab AB.

Beträffande Renova AB och Renova Miljö AB räcker det att följande del stryks i § 3 i 
respektive bolagsordning, ”och 8 kap. 3 c”. När det gäller Fastighetsaktiebolag Rödingen 
räcker det att § 2 i bolagsordningen stryks i följande del, ”och 8 kap. 3 c §”. Beträffande 
Gryaab AB:s bolagsordning räcker det att följande del stryks i § 3, ”och 8 kap. 3 c §”.

Göteborgs Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs 
stad. Den 26 augusti 2019 i § 120 beslutade styrelsen för Göteborgs Stadshus AB att tillstyrka 
reviderade bolagsordningar för bl.a. för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag 
Rödingen och Gryaab AB samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning. Enligt tidsplan från Göteborgs Stadshus AB ska bolagen kunna anta 
bolagsordningarna på årsstämmorna 2020. För att detta ska vara möjligt ska fullmäktige i 
respektive ägarkommun behandla ärendet dessförinnan.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den  1 oktober 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö 
AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och Gryaab AB i enlighet med föreliggande förslag.

Roland Jonsson (MP) avstår från att delta i beslutet.

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

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-01 2019KS562  107

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – 
Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och 
Gryaab AB

Sammanfattning
Den nya kommunallagen (2017:725), KL, trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar 
bl.a. att självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala 
principer funnits sedan tidigare. I den äldre kommunallagen (1991:900) stadgades 
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c §. Ändringen medför att den inte längre aktuella 
hänvisningen till kommunallagen behöver tas bort i bolagsordningarna för följande bolag 
där Härryda kommun, tillsammans med bl.a. Göteborgs stad, är en av ägarkommunerna. 
Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och Gryaab AB. 

Beträffande Renova AB och Renova Miljö AB räcker det att följande del stryks i § 3 i 
respektive bolagsordning, ”och 8 kap. 3 c”. När det gäller Fastighetsaktiebolag Rödingen 
räcker det att § 2 i bolagsordningen stryks i följande del, ”och 8 kap. 3 c §”. Beträffande 
Gryaab AB:s bolagsordning räcker det att följande del stryks i § 3, ”och 8 kap. 3 c §”.

Göteborgs Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i 
Göteborgs stad. Den 26 augusti 2019 i § 120 beslutade styrelsen för Göteborgs Stadshus 
AB att tillstyrka reviderade bolagsordningar för bl.a. för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen och Gryaab AB samt att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning, se bilaga 1. Bolagsordningarna i gällande lydelse 
finns i bilaga 2 och förslag till nya bolagsordningar finns i bilaga 3.

Enligt tidsplan från Göteborgs Stadshus AB ska bolagen kunna anta bolagsordningarna på 
årsstämmorna 2020. För att detta ska vara möjligt ska fullmäktige i respektive 
ägarkommun behandla ärendet dessförinnan. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova 
Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och Gryaab AB i enlighet med bilaga 3.
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Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor
1. Protokoll från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

2. Gällande bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag 
Rödingen och Gryaab AB

3. Föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag 
Rödingen och Gryaab AB
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Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Förslag till reviderade bolagsordningar 
avseende hänvisning till kommunallagen - 
Regionala bolag 
§ 120, dnr 0012/19 
Johan Hörnberg redogör för förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning 
till kommunallagen - Regionala bolag. 

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:  

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens 
Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks.  

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Handling 
Beslutsunderlag J, dnr 0012/19 

Protokollsutdrag skickas till 
Ale kommun 
Bollebygds kommun 
Göteborgs kommun 
Härryda kommun 
Kungälvs kommun 
Lerums kommun 
Mölndals stad 
Partille kommun 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
Öckerö kommun 

Dag för justering 
2019-09-11  

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26 
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Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Vid protokollet 

 

 

Johan Hörnberg 

Sekreterare 
 

 

 

Axel Josefson 

Ordförande 
 

 

Karin Pleijel 

Justerande 
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Reviderad bolagsordning för Landvetter Södra 
Utveckling AB avseende hänvisning i 

kommunallagen

12

2019KS663
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 347      Dnr 2019KS663

Reviderad bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB avseende 
hänvisning i kommunallagen 

 
Den nya kommunallagen (2017:725), KL, trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar bl.a. 
att självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer 
funnits sedan tidigare. I den äldre kommunallagen (1991:900) stadgades 
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c §. Ändringen medför att den inte längre aktuella 
hänvisningen till kommunallagen behöver tas bort i bolagsordningen för Landvetter Södra 
Utveckling AB. Därmed ska bolagsordningen strykas i följande del, ”och 8 kap. 3 c §”.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 21 oktober 2019.  
 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling 
AB i enlighet med föreliggande förslag.

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

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-21 2019KS663  003

Reviderad bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB 
avseende hänvisning i kommunallagen 

Sammanfattning
Den nya kommunallagen (2017:725), KL, trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar 
bl.a. att självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala 
principer funnits sedan tidigare. I den äldre kommunallagen (1991:900) stadgades 
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c §. Ändringen medför att den inte längre aktuella 
hänvisningen till kommunallagen behöver tas bort i bolagsordningen för Landvetter 
Södra Utveckling AB. Därmed ska bolagsordningen strykas i följande del, 
”och 8 kap. 3 c §”.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen bolagsordning för Landvetter Södra 
Utveckling AB i enlighet med bilaga 2.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilagor
1. Gällande bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB, den text som föreslås tas 
bort är överstruken

2. Föreslagen bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB
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FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-'11-13 

 
§ 184 

 

 
BOLAGSORDNING 

 

 
§ 1 Finna 

Bolagets firma är Landvetter Södra Utveckling AB. 

 
 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Härryda kommun, Västra Götalands län. 

 
 

§ 3 Verksamhet och ändamål 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte utveckla och förverkliga tillkomsten av den nya hållbara 

staden Landvetter Södra inom Härryda kommun, samt bedriva därmed förenlig 

verksamhet. 

 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren/na. 

 
 

Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenlig med denna bolagsordning samt är 

skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas genom ägardirektiv. Verksamheten 

ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga 

principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c§ kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 

vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 

kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud 

att ta högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, 

såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet vad avser gäller 

förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös 

egendom. 

 
§ 4 Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

Bolagets styrelse ska inhämta Härrydas kommunfullmäktiges ställningstagande inför 

beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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§ S Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 SEK. 

 
 

§ 6 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000. 

 
 

§ 7 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst tre 

suppleanter. Ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande utses av 

kommunfullmäktige i Härryda för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer 

närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats och fram till och med den 

ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma väljas en revisor och en 

revisorssuppleant, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och 

revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag. Revisorns och suppleantens 

uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 

efter revisorsvalet. 

 
§ 9 Lekmannarevisorer 

För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Härryda 

kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur 

kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet  sköts 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

 
§ 10 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före 

årsstämma och extra stämma . Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se. 
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§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Godkännande av dagordning. 

7. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen. 

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

9. Beslut om följande. 

a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande 

fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 

b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören 

när sådan förekommer. 

10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, revisorssuppleant och 

lekmannarevisorer med suppleanter. 

11. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och 

suppleanter samt ordförande och vice ordförande. 

12. Val till styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter. 

13. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och 

suppleanter för dessa. 

14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 
§ 13 Räkenskapsår 

Räkenskapsår ska vara 1 jan - 31 dec. 

 
 

§ 14 Firmateckning 

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 

suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 

avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande 

direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Härryda kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av 

bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 
§ 17 Likvidation 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren/na. 

 
 

§ 18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige 1 

Härryda kommun. 
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FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE XXXX-XX-XX 
 

§ X 
 
 

BOLAGSORDNING 
 
 

§ 1 Finna 
Bolagets firma är Landvetter Södra Utveckling AB. 

 
 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Härryda kommun, Västra Götalands län. 

 
 

§ 3 Verksamhet och ändamål 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte utveckla och förverkliga tillkomsten av den nya hållbara 
staden Landvetter Södra inom Härryda kommun, samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 

 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren/na. 

 
 

Bolaget ska bedriva verksamhet som är förenlig med denna bolagsordning samt är 

skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas genom ägardirektiv. Verksamheten 
ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga 
principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig 

med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud 

att ta högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, 
såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 

 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet vad avser gäller 
förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös 

egendom. 

 
§ 4 Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

Bolagets styrelse ska inhämta Härrydas kommunfullmäktiges ställningstagande inför 

beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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§ S Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 SEK. 

 
 

§ 6 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000. 
 
 

§ 7 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst tre 
suppleanter. Ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande utses av 
kommunfullmäktige i Härryda för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats och fram till och med den 
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma väljas en revisor och en 
revisorssuppleant, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och 

revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag. Revisorns och suppleantens 
uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 

efter revisorsvalet. 

 
§ 9 Lekmannarevisorer 

För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Härryda 

kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur 
kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets 

interna kontroll är tillräcklig. 

 
§ 10 Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före 

årsstämma och extra stämma. Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se. 
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§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande och sekreterare. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen. 
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

9. Beslut om följande. 
a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande 

fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören 
när sådan förekommer. 

10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, revisorssuppleant och 
lekmannarevisorer med suppleanter. 

11. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och 

suppleanter samt ordförande och vice ordförande. 

12. Val till styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter. 
13. Rapport om Härrydas kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och 

suppleanter för dessa. 

14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 
§ 13 Räkenskapsår 

Räkenskapsår ska vara 1 jan - 31 dec. 
 
 

§ 14 Firmateckning 

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande 

direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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§ 15 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Härryda kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av 

bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 
§ 17 Likvidation 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren/na. 
 
 

§ 18 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige 1 

Härryda kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 344      Dnr 2019KS462

Översyn av administrationen kring borgerliga vigslar 

 
Kommunstyrelsens presidium uppdrog den 3 december 2018 till förvaltningen att se över 
möjligheterna för Härryda kommun att ta ut en administrativ avgift vid borgerliga vigslar som 
förrättas av de vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen på förslag från kommunen. 
Bakgrunden till uppdraget är bland annat att Landvetter flygplats är belägen i kommunen, 
vilket antas medföra att fler antal borgerliga vigslar förrättas mellan personer som inte är 
folkbokförda i Härryda kommun i jämförelse med andra kommuner.

Kommuner har möjlighet att ta ut en avgift för administration av borgerliga vigslar samt för 
lokalkostnader eller liknande. Kommuner får dock inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller, vilket följer av 
självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725), KL. Vidare ska kommuner 
behandla sina kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat, vilket 
följer av likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § KL. En eventuell avgift för borgerliga vigslar ska 
således vara förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 oktober 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inför en 
administrativ avgift om 500 kr för borgerliga vigslar som förrättas av de vigselförrättare som 
utsetts av länsstyrelsen på förslag från Härryda kommun och där ingen av personerna i paret 
är kommunmedlem. Avgiften införs den 1 januari 2020.
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige inför en administrativ avgift om 500 kr för borgerliga vigslar som 
förrättas av de vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen på förslag från Härryda kommun 
och där ingen av personerna i paret är kommunmedlem. Avgiften införs den 1 januari 2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

----------------------
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Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-07 2019KS462  040

Översyn av administrationen kring borgerliga vigslar

Sammanfattning
Kommunstyrelsens presidium uppdrog den 3 december 2018 till förvaltningen att se över 
möjligheterna för Härryda kommun att ta ut en administrativ avgift vid borgerliga vigslar 
som förrättas av de vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen på förslag från 
kommunen. Bakgrunden till uppdraget är bland annat att Landvetter flygplats är belägen i 
kommunen, vilket antas medföra att fler antal borgerliga vigslar förrättas mellan personer 
som inte är folkbokförda i Härryda kommun i jämförelse med andra kommuner.

Kommuner har möjlighet att ta ut en avgift för administration av borgerliga vigslar samt 
för lokalkostnader eller liknande. Kommuner får dock inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller, vilket följer 
av självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725), KL. Vidare ska 
kommuner behandla sina kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat, vilket följer av likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § KL. En eventuell avgift för 
borgerliga vigslar ska således vara förenlig med självkostnadsprincipen och 
likställighetsprincipen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige inför en administrativ avgift om 500 kronor för borgerliga vigslar 
som förrättas av de vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen på förslag från Härryda 
kommun. Avgiften införs den 1 januari 2020.

Ärendet
Kommunstyrelsens presidium uppdrog den 3 december 2018 till förvaltningen att se över 
möjligheterna för Härryda kommun att ta ut en administrativ avgift vid borgerliga vigslar 
som förrättas av de vigselförrättare som utsetts av länsstyrelsen på förslag från 
kommunen. Bakgrunden till uppdraget är bland annat att Landvetter flygplats är belägen i 
kommunen, vilket antas medföra att fler antal borgerliga vigslar förrättas mellan personer 
som inte är folkbokförda i Härryda kommun i jämförelse med andra kommuner.

Borgerliga vigselförrättare
Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länets kommuner. Antalet vigselförrättare 
ska tillgodose det behov som finns i länets kommuner och oftast utser länsstyrelsen 
vigselförrättare på förslag från kommunerna. Kommunen har inget ansvar att 
administrera vigslar, däremot brukar kommunen i regel tillhandahålla lokaler för 
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borgerliga vigslar och föreslå vigselförrättare till länsstyrelsen. I övrigt är det 
vigselförrättarens ansvar att själv ordna det praktiska kring vigseln i samråd med 
brudparet. 

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Förrättande av borgerliga 
vigslar är en statlig angelägenhet och ett frivilligt åtagande från den enskilde 
vigselförrättaren.

Vigselförrättare har rätt till ersättning (arvode) för varje vigsel; 110 kr för en vigsel och 
sedan ytterligare 30 kr per vigsel för fler vigslar samma dag. Ersättningen betalas ut av 
länsstyrelsen på ansökan av vigselförrättaren. Vigselförrättare har ingen rätt att ta ut en 
avgift för vigseln från brudparet.

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning men vigselförrättaren kan begära 
reseersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som 
kommunen erbjuder. Vigselförrättaren får inte ta ut en högre ersättning från paret än de 
faktiska resekostnaderna.

Vigselförrättare är inte förtroendevalda i kommunallagens mening och kommunerna har 
ingen laglig skyldighet att lämna arvode till vigselförrättare. Därmed faller frågan om 
arvoden till borgerliga vigselförrättare utanför den kommunala kompetensen.

Avgift vid vigsel
Det finns inte något uttryckligt författningsstöd som innebär att kommuner får ta ut avgift 
vid vigslar. Ledning får därmed hämtas från kommunallagen.

Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För 
tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 
ut om det följer av lag eller annan författning (2 kap. 5 § KL). Enligt 
självkostnadsprincipen får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (2 kap. 6 § KL).

Det finns således inte något hinder mot att ta ut en avgift för administration av borgerliga 
vigslar samt för lokalkostnader. Detta eftersom kommunen inte har någon skyldighet att 
administrera vigslar eller att tillhandahålla lokaler för vigslar. En sådan avgift ska dock 
vara förenlig med självkostnadsprincipen.

Självkostnadsprincipen gäller även mot icke-kommunmedlemmar men 
likställighetsprincipen som följer av 2 kap. 3 § KL gäller enbart kommunmedlemmar. 
Likställighetsprincipen innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat. Därmed kan kommuner besluta att enbart ta ut 
avgifter vid vigsel av par där ingen är kommunmedlem eller att ta ut en lägre avgift vid 
vigsel av par där någon är kommunmedlem. 

Det bör dock observeras att även en person som inte är folkbokförd i kommunen kan vara 
kommunmedlem. Detta gäller till exempel personer som äger fast egendom i kommunen 
eller som ska betala kommunalskatt i kommunen. Även EU-medborgare som är bosatta i 
kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska 
folkbokföras i kommunen är kommunmedlemmar.
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Avgifter i andra kommuner
Kommunernas egna regler kring avgift i samband med borgerliga vigslar varierar. I de 
fall en avgift tas ut är det för att täcka kostnader för lokalhyra, vaktmästare, 
administrativa tjänster eller liknande. En del kommuner tar ut avgift vid borgerlig vigsel 
endast då ingen av personerna i brudparet är folkbokförda i kommunen.

Av de tio kommuner som likt Härryda har en internationell flygplats tar en av 
kommunerna ut en avgift från samtliga brudpar för borgerlig vigsel och en kommun tar ut 
en avgift om ingen av personerna i brudparet är folkbokförda i kommunen.

Borgerliga vigslar i Härryda kommun
Härryda kommun tar i dagsläget inte ut någon avgift för borgerliga vigslar. På uppdrag av 
kansliet hanterar kontaktcenter administrationen kring de borgerliga vigslar som förrättas 
av de vigselförrättare som utsetts på förslag från kommunen. Detta sker genom en e-tjänst 
och kontaktcenter tar emot intyg om hindersprövning samt vigselbevis från brudparet. 
Ibland är personalen på kontaktcenter även vittne vid vigslar som förrättas i 
kommunhuset.

Under 2017 förrättades 174 borgerliga vigslar i Härryda kommun av de vigselförrättare 
som utsetts på förslag från kommunen. 2018 rörde det sig om 142 borgerliga vigslar. 29 
av dessa vigslar förrättades i kommunhuset och resterande vigslar förrättades på annan 
plats. Kommunen för ingen statistik på vilken plats vigslarna förrättas när detta sker 
utanför kommunhuset.

En del av de vigselförrättare som utsetts på förslag från kommunen uppger att de har 
förrättat borgerliga vigslar på Landvetter flygplats. Vid sådana vigslar tar Swedavia AB 
ut en avgift på 3 900 kr från brudparet för lokalhyra och administrativa tjänster. Vigseln 
administreras av Swedavia AB i samråd med brudparet och vigselförrättaren.

Underlag för avgift i Härryda kommun
Härryda kommun tillhandahåller en lokal i kommunhuset för förrättande av borgerliga 
vigslar. Med hänsyn till att det inte finns någon skyldighet för kommunen att 
tillhandahålla en sådan lokal får kommunen ta ut avgift för lokalkostnader när en 
borgerlig vigsel förrättas i kommunhuset. Även när det gäller de administrativa tjänster 
kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar får kommunen ta ut en 
avgift. Av självkostnadsprincipen följer dock att kommunen inte får ta ut högre avgifter 
än vad som motsvarar kostnaderna för dessa tjänster.

Kontaktcenter har uppskattat att arbetsåtgången för administrationen kring borgerliga 
vigslar uppgår till ca 30 minuter per vigsel. Beräknat på antalet borgerliga vigslar under 
år 2018 motsvarar det ca 71 timmar per år. En eventuell avgift ska utgå från kostnaden 
för nämnt arbete. Vid ett införande av en avgift bör även en kostnad för att upprätta 
fakturor för vigslar räknas med. Nedan följer en preliminär beräkning av kostnader för 
borgerliga vigslar i Härryda kommun.
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Beräkning av kostnader för kontaktcenter för borgerliga vigslar

Kostnader kontaktcenter
Medellön/tim 188
Medellön/tim inkl sem.dagstillägg och PO 264
OH-kostnader/tim 25
Summa kostnader/tim 477
Uppskattad tid per vigsel (tim) 0,5
Tid för upprättande av faktura för vigsel (tim) 0,5
Summa tidsåtgång 1,0
Kostnad per vigsel 477

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att Härryda kommun inför en 
administrativ avgift vid samtliga borgerliga vigslar som förrättas av de vigselförrättare 
som utsetts av länsstyrelsen på förslag från Härryda kommun. De uppskattade 
kostnaderna för förrättandet av borgerliga vigslar är beräknat till ca 477 kronor per vigsel. 
I förslaget avrundas avgiften till 500 kronor, vilket även är en vanligt förekommande 
avgift i andra kommuner. Avgiften föreslås införas den 1 januari 2020.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 274      Dnr 2019KS553

Delårsrapport - verksamhetsberättelse inklusive helårsprognos för TOF, 
SHB och kommunledning 

 
Per-Arne Larsson, sektorschef teknik- och förvaltningsstöd, Anders Ohlsson, sektorschef 
samhällsbyggnad och Bo Ekström, ekonomichef, redovisar delårsprognos, 
verksamhetsberättelse och helårsprognos 2019.

Prognosen per augusti 2019 redovisar ett positivt resultat om 33 mkr vilket innebär att 
budgetavvikelsen är positiv om 0,2 mkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från 
exploateringsverksamheten. I relation till det lagstadgade balanskravet är resultatet 10,6 mkr. 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 41,5 mkr medan sektorernas 
budgetavvikelse, inklusive politisk verksamhet, är negativ om 41,3 mkr.

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

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 
september 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten.

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

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-09-27 2019KS553  042

Delårsrapport - verksamhetsberättelse inklusive helårsprognos 2019

Sammanfattning
Prognosen per augusti 2019 redovisar ett positivt resultat om 33 mkr vilket innebär att 
budgetavvikelsen är positiv om 0,2 mkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från 
exploateringsverksamheten. I relation till det lagstadgade balanskravet är resultatet 10,6 
mkr. Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 41,5 mkr medan 
sektorernas budgetavvikelse, inklusive politisk verksamhet, är negativ om 41,3 mkr. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 1,8 mkr. Kommunledningens 
underskott kan i huvudsak förklaras av ökade kostnader för inhyrning av administrativa 
lokaler. Samhällsbyggnads underskott är hänförligt till taxeverksamheten och kommer 
balanseras mot resultatfonden. Inom teknik- och förvaltningsstöds minskar intäkterna 
inom måltidsverksamheten på grund av färre barn i förskoleverksamhet under hösten 
2019. 

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga

Delårsrapport - verksamhetsberättelse inklusive helårsprognos 2019
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1 Härryda kommun 
 

1.1 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. 

1.2 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 på en 
kommunövergripande nivå avseende förvaltningsgemensamma uppdrag och inriktningar samt under 
respektive sektor. 

Respektive verksamhet har beskrivit sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning och 
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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. 

1.3 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. 

Finansiella mål 
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 

Soliditeten ökar med en procentenhet per år 
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. 

Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 
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. 

Verksamhetsmål 

   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 

5 5 5 5 
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   Indikator/mått Prognos 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

med flerbostadshus (1–5 
rum och kök). 

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 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med 
alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer 
Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Under 2019 beräknas 102 bostäder färdigställas. Drygt hälften av 
dessa hänför sig till arbetet med förhandsbesked för bygglov utanför detaljplan. Det beräknade antalet 
färdigställda bostäder är lägre än vad som skulle behövas för att det skulle kunna möta en 
befolkningsökning på lägst 1,5 %. Antalet födda barn beräknas tillsammans med inflyttade ge en 
befolkningstillväxt på cirka 1,1 %. Inför framtiden finns det i kommunens projektportfölj bland annat 
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ca 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 
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. 

1.4 Politiskt prioriterade områden 

Att utvecklas mot en serviceorganisation med myndighetsansvar 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska utvecklas till att vara en serviceorganisation med 
myndighetsansvar. 

Uppdraget om att förbättra och utveckla servicen är förvaltningsgemensamt. En tvärsektoriell 
arbetsgrupp har utarbetat en handlingsplan som nu genomförs. Bland annat innehåller planen att 
styrdokument inom serviceområdet ska ses över och utvecklas, utbildningsinsatser genomföras och att 
konkreta åtgärder vidtas för att säkerställa god service och tillgänglighet. 

Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i 
organisationen varför de insatser som nu genomförs ses som en start på ett arbete som kommer att 
pågå under lång tid framöver. Målet är att varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i 
kommunen ska präglas av service och kvalitet. 

Sveriges bästa näringslivskommun 
Målet är att Härryda kommun ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. I Svenskt Näringslivs 
ranking för 2018 hamnade kommunen på plats 15, resultatet 2017 var plats 4. I september kommer 
2019 års resultat. I SKL:s undersökning Insikt 2018, en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning, har kommunen ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 70 (av max 100), vilket är en viss 
försämring jämfört med 2017 då NKI var 73. Under 2019 har resultaten, som redovisas löpande, visat 
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på en positiv trend jämfört med tidigare. 

Fokus på näringslivsfrågorna är förtydligat och förstärkt i förvaltningen, bland annat genom en 
tydligare styrning där delar av förvaltningsledningen utgör styrgrupp för arbetet. Alla sektorsledningar 
har deltagit i information och workshop med tema näringsliv för att förankra näringslivsfrågorna som 
ett gemensamt ansvar. 

Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa 
näringslivskommun" fastställdes av förvaltningsledningen i april och nu pågår genomförandet. Planen 
utgår från resultaten i Svenskt Näringslivs ranking 2018 och innehåller konkreta aktiviteter och 
åtgärder inom sju olika nyckelområden; ledarskap, dialog, attityd och service, effektivare förvaltning, 
affärsmässig kommun, samverkan skola-näringsliv samt kompetensförsörjning. 

Under våren genomfördes satsningen "100 företagsbesök på 100 dagar" vilken gav bra och 
konstruktiva samtal med företagare. I mars genomfördes Näringslivskvällen med tema framtiden och 
flera utmärkelser delades ut till företagare i kommunen. Fyra företagsfrukostar med olika teman har 
genomförts. 

Ett förslag till näringslivsstrategiskt program för Härryda kommun föreläggs kommunstyrelsen i 
september. Programmet utgår från det program som beslutats av Göteborgs Stad och som GR:s 
förbundsfullmäktige ställt sig bakom för att skapa en kraftfull gemensam regional utveckling. Arbete 
pågår med att även utarbeta en näringslivspolicy för kommunen. 

Kommunikativ organisation 
Kommunikation pekades ut som ett strategiskt och prioriterat område i budget och verksamhetsplan 
för 2018. Ambitionsnivå och inriktning förtydligades och viss resursförstärkning gjordes. Inför 2019 
kvarstår kommunikation som ett långsiktigt prioriterat område. 

Arbetet med att utveckla den kommunikativa organisationen fortgår. Alla sektorsledningar har deltagit 
i gemensam workshop om kommunikation och flera ledningsgrupper har fått utbildning om hur arbetet 
med kommunikation kan utvecklas. Sektorerna har utarbetade strategier och/eller övergripande planer 
för hur arbetet med kommunikation ska ske och det finns nu i allt större utsträckning 
kommunikationsplaner i samband med projekt, processer och beslut av olika slag. En modell för 
kommunikation i olika faser av byggprojekt har tagits fram som stöd för projektledare inom sektor 
Samhällsbyggnad. 

En satsning på utbildning för chefer kring kommunikativt ledarskap genomförs under hösten. Totalt 
omfattar utbildningen ca två heldagar, alla med chefsuppdrag i förvaltningen deltar, totalt ca 150 
personer. Syftet är bland annat att ge chefer verktyg och ökade kunskaper kring hur de själva kan 
arbeta mer aktivt och strategiskt med sin kommunikation, såväl den interna som den externa. En 
målsättning är också att chefer ska få djupare förståelse för kommunikation som ett medel för 
måluppfyllelse samt att tydliggöra chefers ansvar för kommunikation. Parallellt arbetar 
kommunikationsenheten med att ta fram fler mallar, tydligare instruktioner och bättre verktyg för att 
stötta cheferna i detta arbete framöver. 

Stödet från kommunikationsenheten har också fått en tydligare struktur vad gäller ansvar och roller. 
Kommunens olika kommunikationskanaler ses över och utvecklingsarbete pågår kring bland annat 
hemsidan, Härryda.se. Sociala medier så som Facebook och Linkedin används mer systematiskt och 
arbetet med pressmeddelanden och presskontakter utvärderas och utvecklas. Nya verktyg för att 
utveckla kommunikationen och nå nya målgrupper prövas, som exempel utvecklas för närvarande 
arbetet med rörlig bild. Kommunikationsenheten har också inlett närmare samarbete med 
personalfunktionen i frågor kring bland annat arbetsgivarvarumärke med syfte att hjälpa till att öka 
kännedomen om kommunen som arbetsplats och på sikt stärka kommunens attraktionskraft. 

Kommunikationspolicyn är ett grundläggande styrdokument för arbetet med kommunikation. Ett 
förslag till ny kommunikationspolicy behandlas i kommunfullmäktige i september. Viktiga hörnstenar 
i den nya policyn är transparens, dialog, delaktighet samt att kommunikation ska vara proaktiv, 
planerad och sammanhållen 
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Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. En strategisk plan för arbetet 
fastställdes i juni. Fokusområden under 2019 är att informera och bygga kunskap om Agenda 2030, att 
integrera det som en del i ordinarie styrprocesser och att söka samverkan med andra. 

Som ett led i att Agenda 2030 ska genomsyra kommunens verksamheter har alla sektorer beskrivit 
åtgärder och aktiviteter i respektive sektorsplan. En lokal handlingsplan för psykisk hälsa har 
fastställts inom ramen för samverkan med hälso- och sjukvården. Av handlingsplanen framgår 
aktiviteter som genomförs både i den lokala vårdsamverkan men också aktiviteter som genomförs av 
sektor Socialtjänst. Bland annat genomförs utbildningsinsatser i metoden MHFA (Mental Health First 
Aid), "Första hjälpen till psykisk hälsa", samt gemensam utbildning för personal både från kommunen 
och regionen i att arbeta med samordnade individuella planer. 

Rutinerna för det interna miljöarbetet i förvaltningen har tydliggjorts och fastställts av 
förvaltningsledningen. Det innebär att kraven på varje enhet när det gäller miljöarbete har tydliggjorts 
vilket förväntas bidra till ökat fokus på miljöfrågorna på enhetsnivå. Sektor Teknik och 
förvaltningsstöd är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas och omdiplomerades under våren. 
Arbetet utgår från en miljöplan och beskriver de områden där sektorn kan påverka och göra skillnad, t 
ex god resurshantering genom minskat matsvinn, energi, bränsle, kemikalier etc samt om att ställa 
krav vid upphandlingar. Arbetet har hittills bland annat lett till minskat matsvinn och att flera 
kemikalier har fasats ut. 

Arbetet med handlingsplanen utifrån strategin för giftfri kommun pågår. Särskilt fokus finns inom 
förskoleverksamheten där alla enhetschefer har utbildats och ett särskilt arbetsmaterial tagits fram till 
stöd för förskolornas arbete. 

Inom sektor Samhällsbyggnad har all personal deltagit i utbildning och workshop kring Agenda 2030 
och i tvärgrupper diskuterat åtgärder och aktiviteter som sektorn kan vidta. Arbetet med ny 
översiktsplan genomsyras av Agenda 2030. 

Härryda kommun är en av de kommuner som ingår i Glokala Sverige, ett projekt som drivs av FN-
förbundet i samverkan med SKL för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, 
landsting och regioner. I maj besökte företrädare för Glokala Sverige Härryda kommun och föreläste 
för chefer, medarbetare och allmänhet, totalt deltog ca 80 personer. 

I september arrangerades en företagsfrukost samt lunchföreläsning med föreläsaren Gustav Stenbeck 
med temat hållbarhet, totalt deltog ca 130 personer. 

Det finns nu nationella nyckeltal som kan användas för att följa upp utvecklingen inom de 17 olika 
målområdena inom Agenda 2030. Arbete pågår för att integrera dessa nyckeltal i kommunens 
styrmodell och uppföljningsprocess. 

Konkurrensutsättning 
All kommunal verksamhet ska kunna konkurrensutsättas, med undantag från ren myndighetsutövning. 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg skall konkurrensutsättning 
övervägas. 

Nämnde och styrelse arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av verksamhet. 
I vissa fall kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i andra fall ett sätt 
att öka valfriheten och mångfalden. 

Inom välfärdsnämndens ansvarsområden pågår förnärvarande en dialog med Fridaskolan inför 
planering av ny gymnasieskola, vilket kommer att innebära en konkurrens om eleverna inom 
upptagningsområdet. Även inom övriga skoldelar pågår diskussioner kring alternativa etableringar. 

På uppdrag av välfärdsnämnden genomförs en upphandling av driftentreprenad för Hjortens 
gruppbostad och Hjortens dagliga verksamhet. Avtalsundertecknande är planerat till januari 2020. 
Sedan tidigare pågår planeringen av ett äldreboende i Mölnlycke där upphandling är genomförd och 
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driften kommer att skötas av Attendo Sverige AB. Här sker också ett samarbete i samband med 
upprättande av detaljplan. 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden används konkurrensutsättning som ett naturligt 
förhållningssätt i vissa driftsfrågor. Under året kommer förnyad konkurrensutsättning bland annat att 
ske inom konsulttjänster, grönyteskötsel och parkeringsövervakning. Infrastrukturentreprenader 
kommer att konkurrensutsättas som partnerskaps-, total- och generalentreprenader Inom samtliga 
områden pågår omvärldsspaning och marknadsundersökningar för att skaffa kunskap och goda 
exempel kring konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. 

1.5 Ekonomi 

Drift 
Resultatutveckling åren 2012-2018 och prognos för 2019 

 
Prognosen för 2019 pekar på ett överskott om 33 mkr vilket är i nivå med budget. I prognosen ingår 
inte eventuella intäkter från exploateringsverksamheten. 

Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfondsmodell. Enligt lag ska 
blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker resultatet med drygt 
22 mkr från 33 mkr till 11 mkr. Detta resultat kallas för balanskravsresultatet. 

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

 
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 0,2 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. 

Av finansverksamhetens överskott om 41,5 mkr beror drygt hälften på att årets anlag 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 
grundskoleverksamheterna. Trots att förskolan har fler barn än budgeterat är antalet barn per avdelning 
lägre till följd av överskott av lokaler. Inför hösten 2019 har åtgärder vidtagits för att minska 
lokalkostnaderna. 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. 

Sektorn för samhällsbyggnads underskott om 0,6 mkr kan hänföras till den avgiftsfinansierade 
verksamheten och beräknas balanseras mot resultatfonden för avgiftsfinansierad verksamhet. 

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

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

 
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 
tidsförskjutningar. 

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

Större vidtagna åtgärder 
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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Finansförvaltning 

Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

Skatteintäkter, utjämning mm -2 208 065 -2 204 765 3 300 -2 099 683 

Pensioner enl fullfond, exkl finansiella 
kostnader -8 478 16 384 24 862 26 806 

Finansiella intäkter o kostnader, inkl fin 
kostnad för pensioner 26 006 28 944 2 938 18 909 

Kalkylerad internränta -42 825 -51 125 -8 300 -42 593 

Kalkylerad löneökning 410 23 810 23 400 0 

Övriga verksamhetskostnader 7 099 2 399 -4 700 8 928 

Nettokostnad -2 225 853 -2 184 353 41 500 -2 087 633 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 41,5 mkr och det finns både negativa och 
positiva avvikelser. 

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. 

Skatteintäkterna väntas, med den nya skatteprognosen från augusti, gå från ett underskott om 1,8 mkr 
till ett överskott om 3,3 mkr. Den senaste prognosen från KPA avseende pensioner visar att 
kostnaderna för 2019 väntas bli lägre än tidigare prognoser visat. Det är fråmst kostnader för 
nyintjänad pension, så kallad Fåp, som minskar. Till följd av sektorernas låga investeringsvolym 
jämfört med budgeterat beräknas intäkten från sektorerna avseende internränta understiga budgeterade 
belopp. Även kostnader för el ökar på grund av prisökning och medför ett underskott om ca 1,4 mkr. 
Semester- och övertidsskulden prognostiseras också visa ett underskott. Utfallet av 2018 års 
lönerevision samt prognosen för 2019 understiger budgeterade nivån (tre procent) och årets resurs för 
lönerevision kommer därför inte att användas fullt ut. 

-varav skatter och bidrag 

Verksamhet, tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

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

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 

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 19:35 (augusti) från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
visar på en positiv budgetavvikelse om 3,3 mkr. SKL beskriver att den inbromsning av 
skatteunderlagstillväxten som började 2017 och fortsatte 2018 kommer att hålla i sig även under 2019. 
Den nya prognosen innebär dock en förbättring jämfört med SKL:s prognos från maj. Detta då 
Skatteverket har gjort en uppdatering av beskattningsutfallet för 2018 och 2019. Anledningen till 
förbättringen är en högre löneökningstakt än vad som tidigare har prognostiserats. 
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Politisk organisation 

tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

Politisk organisation 14 308 12 808 -1 500 11 619 

Nettokostnad 14 308 12 808 -1 500 11 619 

För den politiska organisationen prognostiseras ett underskott på 1,5 mkr, varav 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. 

1.5.1.1 Åtgärder 
För att hålla nere kostnaderna är ambitionen att ha kortare möten under hösten. 

Effektiv resurshantering 
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. De flesta måtten är hämtade från den 
kommungemensamma databasen Kolada. 

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. Ett negativt 
värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. 

 
Diagrammet visar att kostnaderna för grundskola och gymnasieskola är lägre än förväntat däremot 
visar trenden på att kostnaderna ökar. Individ- och familjeomsorg har högre kostnader än förväntat och 
får bära bokförda kostnader för förebyggande åtgärder som tillhör verksamheten. Resultatet av 
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diagrammet redovisar inte kvaliteten i verksamheten. Tolkning av resultaten ska ske med stor 
försiktighet. Bland annat finns det stora regionala skillnader. 

På nästa sida redovisas nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhet. För att relatera kostnaden 
till utfallet redovisas även indikatorer som syftar till att mäta verklig eller upplevd kvalitet. Måtten är 
hämtade från databasen Kolada. 

Samtliga mått, utom nettokostnadsavvikelse, är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett 
genomsnittligt värde är indexerat till 100. Det redovisade måttet nöjd medborgarindex–Förskola är 
109, vilket alltså innebär att medborgarna är 9 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges 
kommuner. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband mellan kostnadsnivån 
och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas. 

1.5.1.2 Utbildning och kultur 

  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
förskola, (%) 0,1 2,1 6,5 

Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år 102,6 101,5 106,7 

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan 108,4  109 

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. 
förskoleklass, (%) -10,4 -8,1 -6,1 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 106,8 111,6 110,9 

Kostnad grundskola inkl. förskoleklass 
hemkommun, kr/elev 82,6 83,7 85,2 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -15,3 -10,1 -2,9 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 105,3 106,3 107,7 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 78,3 82,6 87,2 

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv 112,2 109,3 110 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 110,7  109,5 

Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv 108 109,2 114,9 

Inom utbildning och kultur tyder nettokostnadsavvikelsen på en ökning av kostnader under 
mätperioden. Inom förskoleverksamheten ligger kostnaden över nivån som utjämningssystemet 
beräknar att kostnaden borde vara. Parallellt ligger Nöjd-Medborgar-Index på en hög och stabil nivå 
över hela mätperioden. Även inom grundskolan och gymnasiet tyder nettokostnadsavvikelsen på 
ökade kostnader. Dessa ligger dock fortfarande på en lägre nivå än vad utjämningssystemet beräknar 
att kostnaden borde vara. Även inom dessa områden bedrivs verksamheten med hög och stabil kvalitet 
över mätperioden. Gällande kulturverksamheten är kostnaderna per invånare höga samtidig är Nöjd-
Medborgare-index även det högt. 
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1.5.1.3 Socialtjänst 

  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 4 3,1 0,9 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, 
kr/brukare 117,3 116 104,8 

Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare 130,6 147 139 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 4 6 13,3 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 93,3 96,2 98 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 101,2 100,4 100,5 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 87,2 90 87,7 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 103,5 104,9 108,4 

Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%) 16,3 27,2 28,3 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta 
personer 117,3  110,9 

Inom socialtjänsten tyder nettokostnadsavvikelsen på att kostnaden för verksamheterna inom 
funktionsstöd sjunker och närmar sig den nivå som utjämningssystemet beräknar att kostnaden borde 
vara. Inom vård och omsorg ökar nöjdheten bland brukarna och kostnaderna per insats är relativt låga 
samtidigt som nettokostnadsavvikelsen visar på en högre kostnad än förväntat. Detta kan indikera på 
en frikostig biståndsbedömning inom verksamheten. Medborgarna har en mycket positiv bild av stödet 
till utsatta personer även om det sjunkit, samtidigt som individ- och familjeomsorg har betydligt högre 
kostnader än vad utjämningssystemet beräknar. 

1.5.1.4 Samhällsbyggnad 

  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 

Kostnad avfallshantering, kr/inv 138,1 126,1 141,5 

Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och 
sophämtning 104  102,6 

Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, 
kr/inv 106,3 117,8 121,6 

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp 101,8  98,7 

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, 
kr/inv 128 128,9 118,4 

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar 108,1  109,5 

De avgiftsfinansierade verksamheterna Avfall och VA redovisar höga kostnader per invånare, vilket 
med största sannolikt beror på bebyggelsestrukturen med många småhus och även en högre 
nöjdhetsgrad än genomsnittet. 

Kostnaden för gator, vägar samt parkering är  högre än genomsnittet, samtidigt som nöjdhetsgraden i 
senaste mätningen ökat. En förklaring till höga nettokostnader kan vara en hög ambitionsnivå vid 
utbyggnad av gator och vägar. 

Page 289 of 557



16(32) 

1.5.1.5 Teknik och förvaltningsstöd 

  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, 
kr/elev 86,9 88 87,1 

Kostnader för lokaler i kommunal 
gymnasieskola, kr/elev 50,6 49,5 55,8 

Kostnad för måltider i kommunal grundskola, 
kr/elev 80,2 77,4 79,8 

Kostnad för måltider i kommunal 
gymnasieskola, kr/elev 81,1 86,4 96 

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv 74,4 74,3 75,8 

Inom teknik och förvaltningsstöd visar nettokostnadsavvikelsen för samtliga mått på lägre kostnader 
än genomsnittet för rikets kommuner. En trend som kan utläsas är dock ökade måltidskostnader per 
elev inom gymnasiet vilket kan förklaras av färre elever på Hulebäcksgymnasiet. 

1.5.1.6 Administrativt stöd 

  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 

Administrativ personal/befolkning, (%) 0,6 0,6 0,6 

Den administrativa personalen ökar i motsvarande grad som kommunens befolkning. 

1.6 Personal 
Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom 
ett konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ansvarar för att kommunen som 
arbetsgivare följer lagar, avtal och policyer inom personalområdet, samt följer upp och kontrollerar 
bland annat sjukfrånvaron och personalomsättning. Personalfunktionen handhar även alla 
förhandlingar inom arbetsrättsområdet. Det är dels de MBL-förhandlingar som sker mellan 
arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna och dels tvisteförhandlingar. Därutöver tillkommer 
överläggningar i samband med arbetsrättsliga åtgärder och/eller karriärsväxling. 

Funktionen arbetar med strategiska personalfrågor så som arbetsgivarvarumärke, ledarutveckling och 
kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala förhandlingar och samordning 
av löneöversynen och medarbetarenkäten. Funktionen ansvarar för all lönehantering, 
pensionshantering och personalstatistik av olika slag. Det läggs även ett stort fokus på 
arbetsmiljöfrågor och utbildningar i för cheferna viktiga delar inom personalområdet. 

Den förebyggande och hälsofrämjande personalvårdsenheten Oasen ingår som en del av 
personalfunktionen. Oasen har två huvuduppgifter: dels att arbeta med att förebygga ohälsa, dels att 
arbeta med verksamhetsutveckling och arbetslagsutveckling. Oasen arbetar även med rehabilitering av 
medarbetare i nära samarbete med personalspecialisterna. 

Attraktiv arbetsgivare 
Vid sidan av personalfunktionens löpande arbete har stort fokus under första halvåret av 2019 legat på 
kommunens arbetsgivarvarumärke. De delarna som har prioriteras inom detta arbete är 
implementeringen av arbetet med det personalpolitiska programmet, strategisk kompetensförsörjning 
och digital introduktion. Det ska vara lätt att skapa sig en förståelse för kommunens organisation och 
styrning. Det har därför skapats en ny sida på kommunens interna intranät där medarbetare ska kunna 
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orientera sig i all information man behöver som nyanställd. Det har även skapats nya externa sidor på 
härryda.se som beskriver kommunen som arbetsgivare och där man kan möta våra medarbetare för att 
få en ökad förståelse för hur många olika verksamheter som ryms inom kommunen. Det har inletts ett 
arbete med att ta fram en digital introduktion som kommer att bestå av olika mindre så kallade 
Nanoutbildningar som kommer att belysa viktiga delar av att vara anställd i Härryda kommun allt för 
att skapa en känsla av samhörighet och förståelse för organisationens helhet. 

Personalpolitiska programmet (PPP) 
Oasen har, inom ramen för arbetsgivarvarumärket, lagt störst tyngd på en nylansering av det 
personalpolitiska programmet (PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns 
arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring 
vilken typ av arbetsgivare kommunen vill vara. Programmet ska genomsyra organisationen och 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. 

Oasen har under våren tagit fram en kommunikativ kortlek som ska användas både i ledningsgrupper 
och i medarbetargrupper för att stärka den psykosociala arbetsmiljön. Nylanseringen av PPP kommer 
att ske under hösten 2019 och kommer att kompletteras av kommunens förhållningssätt som också tas 
fram under hösten. 
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2 Kommunstyrelsen 
 

2.1 Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

Kommunledning 111 058 110 404 -654 103 633 

Samhällsbyggnad 87 933 87 358 -575 42 039 

Teknik och förvaltningsstöd 22 625 22 030 -595 61 939 

Nettokostnad 221 616 219 792 -1 824 207 611 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 1,8 mkr. Kommunledningens underskott kan i 
huvudsak förklaras av ökade kostnader för inhyrning av administrativa lokaler. Samhällsbyggnads 
underskott är hänförligt till taxeverksamheten och kommer balanseras mot resultatfonden. Inom 
teknik- och förvaltningsstöds minskar intäkterna inom måltidsverksamheten på grund av färre barn i 
förskoleverksamhet under hösten 2019. Skillnaden mellan bokslut 2018 och prognos 2019 avseende 
samhällsbyggnad förklaras av att intäkter för slutredovisningar ingår i 2018 års bokslutsvärden. 

Investeringsredovisning 

tkr 
Prognos 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019 
Bokslut 

2018 

Kommunledning 1 600 6 073 4 473 0 

Samhällsbyggnad 177 728 381 960 204 232 80 086 

Teknik och förvaltningsstöd 121 005 189 676 68 671 119 551 

Nettoutgift 300 333 577 709 277 376 199 637 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om drygt 277 mkr avseende investeringar vilket beror 
på tidsförskjutningar av projekt. Knappt hälften av överskottet är hänförligt till trafikverksamheten. 
Övriga överskott återfinns inom va-verksamheten och fastighetsfunktionen. 
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3 Kommunledning och stödfunktioner 
 

3.1 Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

Ledning 37 161 34 449 -2 712 34 426 

Ekonomi och upphandling 17 192 18 192 1 000 16 358 

Personal 26 695 26 909 214 23 779 

Utveckling 30 010 30 854 844 29 070 

Nettokostnad 111 058 110 404 -654 103 633 

För kommunledning och stödfunktionerna prognostiseras en nettokostnad på 110,4 mkr, vilket 
motsvarar ett underskott med knappt 0,7 mkr. Underskottet avser kommunledning och beror på 
merkostnader till följd av inhyrning av två nya inhyrda administrativa lokaler. 

Kommunledning 

Prognosen för kommunledning innebär ett underskott med 2,7 mkr. Två administrativa lokaler har 
hyrts in i Mölnlycke till följd av rumsbrist i kommunhuset. Merkostnader för bland annat parkering, 
låssystem, larm och diverse lokalanpassningar redovisas på kommunledning. I dessa kostnader ingår 
även iordningställande av ett större konferensrum vilket minskar behovet av att hyra in externa lokaler. 
Samtidigt innebär en återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänsten ett visst överskott i år. 
Avvikelserna är av engångskaraktär. 

Ekonomi och upphandling 

Ekonomi och upphandling beräknas redovisa ett överskott med 1,0 mkr. Avvikelsen beror på vakanta 
tjänster och lägre kostnader än budgeterat för systemförvaltning. 

Personal 

Överskottet på 0,2 mkr förklaras främst av att tjänsten som enhetschef inom Oasen upphört från och 
med juni i år. Samtidigt tillkommer kostnader utöver budget för systemförvaltare. Uttaget av facklig 
tid är fortsatt högt och kostnaderna beräknas överstiga budget även i år. 

Utveckling 

Utveckling prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 0,8 mkr. Förklaringen är framför allt lägre 
personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster inom Digitalisering och Agenda 2030. 

  

Åtgärder 
Inga ytterligare åtgärder är planerade. 

 

 

Page 293 of 557



20(32) 

Investeringsredovisning 

tkr 
Prognos 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019 
Bokslut 

2018 

Ledning 1 500 4 773 3 273 0 

Ekonomi och upphandling 0 1 200 1 200 0 

Utveckling 100 100 0 0 

Nettoutgift 1 600 6 073 4 473 0 

Investeringsbudgeten består i huvudsak av anslaget för konstnärlig utsmyckning men i år finns också 
budget för införande av e-handelsmodul samt ett mindre anslag för e-arkiv. 

Investeringsutgifterna beräknas uppgå till 6,1 mkr vilket innebär ett överskott på 4,5 mkr. Detta 
förklaras av att större delen av budgeten för konstnärlig utsmyckning inte kommer att användas i år till 
följd av tidsförskjutningar, bland annat när det gäller byggprojekt. 

Överskottet inom ekonomi och upphandling beror på tidsförskjutning av införandet av e-
handelsmodul. 
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4 Sektor för samhällsbyggnad 
 

4.1 Sektorschefen om delåret 
Att säkerställa vattenförsörjningen är avgörande för den fortsatta expansionen av kommunen. Den 28 
februari beslutade kommunfullmäktige att godkänna en investeringsutgift med 547 miljoner kronor för 
ett nytt vattenverk i Hindås, intagsledningar med råvattenpumpstation, högreservoar samt 
överföringsledningar mellan Hindås och Landvetter. Den 16 juli fick den detaljplan för området där 
vattenverket ska uppföras laga kraft. Besluten innebär att det konkreta genomförandet av projektet har 
påbörjats. Projektet genomförs som ett partneringprojekt mellan kommunen och Svevia. Den nya 
anläggningen ska kunna tas i drift kring årsskiftet 2022/2023. 

Under hösten börjar ny sektorchef. En ny trafikchef är rekryterad men tillträder först efter årsskiftet. 
Till dess är en tillförordnad trafikchef utsedd. 

4.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Ökad bostadsbyggnation i kommunen, fler klara detaljplaner, effektivare 
processer och höjd servicegrad 

Ökad bostadsbyggnation: 

Ett av kommunens mål för god ekonomisk hushållning är att bostadsbyggandet utformas så att en 
befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas. Den totala samhällsbyggnadsprocessen, där 
bostadsbyggnationen är en del, är en omfattande process som pågår under 6-10 år. Flera förändringar i 
arbetssätt har genomförts på sektorn, bland annat förhandsbesked på bygglov utom detaljplan och 
exploatörsdrivna detaljplaner. Bostadsbyggnationen förväntas öka och under 2019 beräknas cirka 260 
bostäder byggstarta, den högsta siffran sedan 2011. Förutsatt att omvärlds- planerings- och 
utbyggnadsförutsättningar inte förändras kommer bostadsbyggnationen även fortsättningsvis ligga på 
en för kommunen hög nivå. 

Flera klara detaljplaner: 

Verksamheten har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Framtagandet 
av ny översiktsplan kommer i förlängningen att möjliggöra fler detaljplaner som arbetas fram på 
kortare tid. 

I pågående detaljplaner, som beräknas antas de kommande 1-3 åren, finns i dagsläget drygt 2 200 
bostäder, 235 000 kvadratmeter verksamhetsmark, 20 avdelningar förskola, en skola och ett nytt 
äldreboende. 

Detaljplanen för ett nytt vattenverk och verksamhetsmark i Hindås samt ny skola i Hindås antogs 
under våren och fick laga kraft under sommaren. Ett nytt äldreboende möjliggörs i Säteriet i 
Mölnlycke och förväntas antas under den senare delen av året. Samtliga detaljplaner utgör ett viktigt 
tillskott till kommunens fortsatta tillväxt men framförallt vattenverket kommer möjliggöra att Härryda 
fortsätter att växa på lång sikt. Totalt möjliggör de antagna detaljplanerna ca 90 bostäder, en skola, 54 
äldreboendeplatser och 18 200 kvadratmeter verksamhetsmark. Detta är dock en drastisk minskning 
mot prognosen i mars som framförallt beror på att den exploatörsdrivna detaljplanen för 
Wendelstrand, vars innehåll är runt 1 000 nya bostäder, förskola mm, med stor säkerhet inte kommer 
att antas under 2019. Dock kan arbetet med bland annat ca 180 bostäder och en livsmedelsbutik 
äntligen ta fart då detaljplanen för Idrottsvägen fick laga kraft under årets första halvår. 

Under september 2019 pågick tre exploatörsdrivna detaljplaner med totalt cirka 1 500 bostäder samt 
privat och offentlig service. Sektorn planerar uppstart av ytterligare 4-5 exploatörsdrivna detaljplaner 
under 2020 när de tre första närmar sig antagande. I dessa har positivt planbesked givits och planering 
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för detaljplanestart pågår. På något längre sikt har kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut för 2020 gett 
förvaltningen i uppdrag att planera för uppstart av ytterligare tre exploatörsdrivna detaljplaner. Under 
2019 kommer sektorn att konkretisera hur och när dessa tre detaljplaner kan startas. 

Effektivare processer: 

Sektorn har under året arbetat med att utveckla den projektmodell som infördes för några år sedan och 
som hjälper till att hålla ordning på projekten under den långa processen som ett projekt pågår. 
Projektmodellen förtydligar bland annat ansvar i projektets olika faser samt hur överlämning och 
dokumentation ska ske så att inte viktig information går förlorad. En del av detta har även varit att 
börja föra separat tidredovisning på exploateringsprojekten. 

Under 2019 lägger plan- och bygglovsverksamheten fokus på digitalisering av bygglovsprocessen och 
att behålla de korta handläggningstiderna för bygglovsärenden. I digitaliseringsarbetet genomfördes 
bl.a. en processkartläggning av bygglovsprocessen under våren, något som kommer underlätta 
digitaliseringen men även tvinga organisationen att ställa sig frågor kring om bygglovsprocessen 
verkligen är så effektiv som den bör vara. Insikten om var i processen förenklingar kan göras kommer 
i förlängningen påverka handläggningstider till det positiva. 

Verksamheten fortsätter att korta ner handläggningstiden från komplett bygglovsärende till beslut. 
Bedömningen är att det beror på den höga kompetens som verksamheten lyckats locka till sig samt 
resultatet av processkartläggningen som nämnts ovan. Snittiden för handläggningen av ett 
bygglovsärende har under 2019 hittills varit knappt 3 veckor, det bästa resultatet under de senaste 3 
åren. 

Höjd servicegrad: 

Under året har fler verksamheter infört ett flertal e-tjänster för att förenkla och tillgängliggöra sektorns 
tjänster för fler. Samtidigt pågår arbete med att tydliggöra information på sektorns sidor på harryda.se. 

Bygglov har utsett en person som fungerar som kontaktperson för företag i bygglovsärenden. Den 
löpande mätningen av kundnöjdhet som görs via Insikt visar redan på högre nöjdhet bland företagarna. 

Under året kommer all sektorns personal att ta del av utbildningar i kommunikation vilka kommer att 
bestå av inspirationsföreläsning för all personal, utbildningar för myndighetspersonal samt 
kommunikation i projekt för berörd personal. 

Ny översiktsplan för kommunen – en process med många delar 
Arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan pågår. Under hösten 2018 genomfördes 
kommundelsdialoger i 7 tätorter där kunskap och viljor från boende och verksamma samlades in. 
Samtidigt kartlades de formella kraven som ställs på en översiktsplan och strax innan sommaren 2019 
presenterades ett projektdirektiv för den politiska styrgruppen. Direktivet pekar bl.a. ut en grov tidplan 
samt vilka sakfrågor som översiktsplanen bör adressera fram till dess antagande 2022. Under hösten 
2019 startas ett antal större utredningar upp, bl.a. hur framtida exploateringsområden ska 
klimatanpassas, hur en förstärkt lagstiftning kring skydd av jordbruksmark kommer påverka 
översiktsplanen och en uppdaterad kulturmiljöplan. Utredningarna är antingen lagkrav vid 
framtagandet av en översiktsplan eller så bedömer sektorn att de kommer underlätta framtida 
detaljplaner och bygglov i kommunen. 

Området runt Råda säteri mer tillgängligt och funktionellt för invånarna 
Råda säteri omfattas av eget skötselområde i Rådasjöns naturreservats skötselplan. Skötsel och mål av 
den yttre miljön kring Råda säteri innefattar trädgård och allé och sker enligt särskild plan för Råda 
säteri - Yttre skötsel. Under våren har en cykelparkering iordningsställs vid badplatsen. Röjningar av 
sly och fallna träd längs staket till beteshagar och längs stigar på Labbera har genomfördes under 
våren. Under hösten 2019 förbättras och förstärks grusvägen som går österut från allén, och som är 
viktig för flera av verksamheterna på området. Om frågan om roddcenter aktualiseras behöver frågan 
utredas ytterligare och det kommer att krävas tillstånd från naturreservatets föreskrifter, samråd om 
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riksintresse för friluftsliv och dispensansökningar (ex. strandskyddsdispens). 

Flexibilitet och olika lösningar vid markanvisning 
Kommunfullmäktige antog nya riktlinjer för markanvisningar 2019-05-23. Inom riktlinjerna 
uppmuntras till olika arbetsformer för markanvisning. Miljösmarta lösningar anges kunna vara grund 
för direktanvisning samt utvärderingskriterie vid markanvisningstävling. Arbetssätt och inriktning på 
projekten bedöms med stöd av riktlinjerna i varje enskilt byggprojekt i samarbete mellan politik och 
förvaltning. Såväl i processen för markanvisning som vid exploatering kommer sektorn att i än högre 
grad belysa totalekonomi och genomförbarheten för kommunen och de externa parterna samt 
tydliggöra detta såväl i projektstyrning som i det löpande budgetarbetet. 

Pröva ägarlägenheter 
Förvaltningen fick i uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2019 att vid exploatering försöka 
stimulera till byggnation av ägarlägenheter. Genom beslut i kommunstyrelsen 29 august 2019 fick 
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med JM AB som exploatör av cirka 65 lägenheter upplåtna 
med äganderätt inom detaljplaneområdet Idrottsvägen i Mölnlycke centrum. Sektorn för 
samhällsbyggnad kommer under 2019-2020 att upprätta förslag till avtal med JM AB om byggnation 
av ägarlägenheter inom området. 

Fler trygghetsboenden i kommunen 
I kommunfullmäktiges budget 2019 fick förvaltningen i uppdrag att under 2019 kartlägga efterfrågan 
och behovet samt påbörja arbetet för byggnation av minst 200 trygghetsboenden i kommande projekt 
och planer under 2019-2022. Under våren blev 24 trygghetsbostäder för personer över 65 år 
inflyttningsklara i Roskullen i Hindås. Kommande projektet med trygghetsboende är planerad till cirka 
80 lägenheter i BonTops byggnation inom detaljplan för Idrottsvägen, med byggstart 2020. Därefter 
finns möjligheter för byggnation av trygghetsboenden inom kommande detaljplaner och projekt både 
där kommunen är markägare och inom de exploatörsdrivna detaljplanerna. Initieringen av byggnation 
av trygghetsboenden hanteras vanligtvis inom ramen för upprättande av exploateringsavtal eller 
markanvisningsavtal för respektive projekt. En avstämning med politiken planeras ske under hösten 
kring hur uppdraget ska genomföras. 

Ökad tydlighet i hantering och skötsel av kommunalägd skog, mark, jakt- 
och fiskerätt 

Förvaltningen har under året utrett och arbetat fram förslag på riktlinjer för kommunalägd skog, mark, 
jakt- och fiskerätt. Förslag till riktlinjer för kommunens produktionsskog, arrenden, jakt och fiskerätt 
lämnas för beslut av kommunstyrelsen under hösten 2019. 

Snabbare hantering av lantmäteriärenden 
Förvaltningen fick i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i uppdrag att undersöka 
inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet.  En ansökan om kommunalt lantmäteri ställs till 
Lantmäteriet och beslut tas av regeringen. Sedan 2015 har sex kommuner ansökt om eget lantmäteri 
och samtliga har fått avslag. Då chanserna för Härryda kommun att få en beviljad ansökan just nu är 
små, tillsammans med att en ansökan kräver extern kompetens till en hög kostnad, pågår samtal med 
grannkommunerna för ett utökat samarbete inom lantmäterifrågorna. Samtal förs främst med Mölndals 
stad som har en egen kommunal lantmäterimyndighet. 

Översyn av den kommunala tomt- och bostadskön 
På uppdrag av kommundirektören genomförde KPMG en översyn och utredning av kommunes tomt- 
och bostadskö. Uppdraget slutfördes i april 2019 med rekommendationer hur kommunen fortsatt bör 
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arbeta med dessa två köer. I kommunfullmäktiges beslut för budget/plan 2020-2024 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag och fatta nödvändiga beslut för att avveckla 
kommunens tomt- och bostadskö. Sektorn för samhällsbyggnad avser att föreslå kommunstyrelsen om 
formerna för att avsluta köerna från den 1 januari 2020. Ärendet beräknas hanteras av 
kommunstyrelsen under hösten 2019. 

Fler exploatörsdrivna planer 
Per augusti 2019 pågår tre exploatörsdrivna detaljplaner med totalt cirka 1 500 bostäder samt privat 
och offentlig service. Sektorn planerar uppstart av ytterligare 4-5 exploatörsdrivna detaljplaner under 
2020 när de tre första närmar sig antagande. I dessa har positivt planbesked givits och planering för 
detaljplanestart pågår. På något längre sikt har kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut för 2020 gett 
förvaltningen i uppdrag att planera för uppstart av ytterligare tre exploatörsdrivna detaljplaner. Under 
2019 kommer sektorn att konkretisera hur och när dessa tre detaljplaner kan startas. Vid 
exploatörsdrivna planer ser sektorn behovet att kartlägga totalekonomi för kommunen, 
genomförbarheten, gemensamma ekonomiska knäckfrågor och konsekvenser för hela förvaltningen 
innan eventuellt positivt planbesked ges. 

Plan med inriktning för kommunens orter 
I samband med arbetet med kommunens nya översiktsplan arbetar sektorn fram fördjupade studier för 
kommunens sju tätorter; Rävlanda, Hällingsjö, Hindås, Härryda, Eskilsby, Landvetter och Mölnlycke. 
Sektorns arbete startades upp med kommundelsdialoger under hösten 2018 där input till ortsstudierna 
samlades in från medborgare och företagare. Även tidigare genomförda kommundelsdialoger under 
2016 och 2017 kommer också att utgöra underlag till studierna. Under 2019 och 2020 kommer sektorn 
att arbeta fram ett dokument bestående av dels en faktabeskrivning om respektive tätort med fakta om 
exempelvis företagssamhet, inflyttning, föreningsliv mm, dels en strategisk inriktning för respektive 
tätort där tätortens framtida utveckling preciseras. Dokumentet för respektive tätort kommer utgöra 
underlag till den kommunövergripande översiktsplanen som förväntas antas under 2022. 

Vid sidan av ovan arbetar sektorn med stadsbyggnadsstudier för tätorterna. Under 2019 är 
stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke färdig och under 2020 startas en stadsbyggnadsstudie för 
Landvetter. 

Konkretisera planerna för framtidens Mölnlycke 
Strategier i rapport ”Vi möts i Mölnlycke – stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” utgör underlag för inriktning för Mölnlycke centrums utveckling på både kort och lång sikt. 
Arbetet har under hand redovisats på kommunstyrelsens informationsmöte och för styrgrupp för 
Mölnlycke centrum. Rapporten är lyft till politiken för beslut under hösten 2019. 

Nästa steg i arbetet med att utveckla Mölnlycke centrum fortsätter i både pågående och framtida 
projekt, med stadsbyggnadsstudien som grund; både i prioritering och genomförande av projekt i den 
offentliga miljön och i samverkan och dialog utifrån initiativ från privata fastighetsägare och 
näringsidkare. Dialog om nästa steg sker med politiken under hösten 2019. 

Helhetsgrepp kring el-infrastruktur 
På uppdrag av kommundirektören genomförde konsultfirman Ekan AB under våren en utredning om 
möjligheten och de ekonomiska konsekvenserna om Härryda Energi AB skulle ta ett helhetsgrepp 
kring belysningen och el-infrastrukturen i kommunen och utöver att leverera ström till dem även sköta 
driften av dem. En rapport presenterades för kommunledningen och politiken. Därefter tog 
kommunfullmäktige beslut i samband med budget/plan 2020-2024 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att genomföra en överföring av ägande, drift och underhåll av belysning till Härryda Energi AB. Under 
hösten 2019 påbörjas arbetet med att se hur överföringen ska genomföras. 
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Bolagisera VA-verksamheten 
Konsultfirman Ekan AB genomförde under våren, på uppdrag av kommundirektören, en utredning av 
möjligheten och de ekonomiska konsekvenserna för att bolagisera eller göra en egen verksamhet (med 
egen nämnd) av VA-verksamheten. En rapport presenterades för kommunledning och politiken. 
Därefter tog kommunfullmäktige beslut i samband med budget/plan 2020-2024 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att bolagisera verksamheten för vatten, avlopp och avfall, där bolaget 
initialt ska vara ett eget helägt kommunalt bolag. 

Under hösten 2019 påbörjas arbetet tillsammans med konsulterna där förutsättningar för 
bolagiseringens ska tas fram. 

4.3 Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

 Ledning och administration  9 063 8 093 -1 000 8 018 

 Kommunekolog  1 330 1 430 100 1 193 

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

 Trafik  69 231 70 331 1 100 71 449 

 Mark- och bostad  4 214 314 -3 900 -41 185 

 Plan- och bygglov  -1 609 2 491 4 100 6 238 

 Skattefinansierat  87 358 87 358 0 50 794 

 Vatten  0 0 0 -9 723 

 Avfall  575 0 -575 967 

 Avgiftsfinansierat  575 0 -575 -8 755 

Nettokostnad 87 933 87 358 -575 42 039 
I Bokslut 2018 ingår slutredovisningar och exploateringsbidrag, vilket det inte gör för 2019. 

  

Sektorns helårsprognos är 87,9 mkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 0,6 mkr. Avvikelsen 
beror på att taxeverksamheten, avfall, prognostiserar ett mindre underskott. Den avgiftsfinansierade 
verksamheten beräknar att ha en budget i balans, dock fluktuerar avvikelserna en del inom sektorn. 
Slutredovisningar och exploateringsbidrag ingår inte i prognosen för 2019. 

Skattefinansierat 

Ledning och Administration 

Ledning och administration prognostiserar en negativ avvikelse på 1,0 mkr. Ökade personal- och 
rekryteringskostnader genererar underskott på 1,8 mkr. Verksamheten får in cirka 0,5 mkr för nedlagt 
tid i exploateringsprojekt. En intäkt som inte finns med i verksamhetens budget för 2019. 

Kommunekolog 

Verksamheten prognostiserar en avvikelse på 0,1 mkr eftersom personalkostnaderna inte kommer bli 
lika höga som budgeterat. 

Miljö och hälsoskydd 

Miljö- och hälsoskydd beräknar ett underskott på 0,4 mkr med anledning av obudgeterade 
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personalkostnader för ytterligare en miljöinspektör samt tillfällig utökning med en administratör. 

Trafik 

Trafik prognostiserar ett överskott på totalt 1,1 mkr. Kostnader för vinterväghållning, volymökningar 
för färdtjänst och 65+ korten genererar ett underskott på totalt 4,4 mkr. Med anledning av att  
investeringar blivit senarelagda, framskjutna samt att kommunens komponentindelning av trafiks 
investeringar medför lägre kostnader än budgeterat, beräknas kapitaltjänst lämna ett överskott om 
5,2 mkr. 

Mark och bostad 

Mark och bostad visar ett underskott på 3,9 mkr. Underskottet beror bland annat på att budgeterat 
statsbidrag om 4 mkr för ”Byggbonus” uteblir. Vidare prognostiseras Mät och Gis  generera ett 
underskott på 1,0 mkr jmf mot budget med anledning av lägre intäkter än budgeterat. Räntekostnader 
för kommunens mark samt personalkostnader blir dock lägre än budget och visar ett överskott på totalt 
cirka 3,5 mkr och förbättrar verksamhetens helårsprognos. 

Plan och bygglov 

Plan- och bygglovsverksamheten prognostiserar ett överskott på 4,1 mkr. Verksamheten förväntas 
under året inte upparbeta budget för ny översiktsplan utan en del av kostnader kommer att falla över på 
2020. Även personalkostnader kommer att generera ett överskott och beror bland annat på vakanta 
tjänster. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA 

Vattenverksamheten prognostiserar en budget i balans 

Avfall  

Verksamheten avfall visar en negativ nettoavvikelse på 0,6 mkr. Detta beror delvis på en ökning av 
kostnader för insamling av hushållsavfall. 

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

tkr 
Prognos 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019 
Bokslut 

2018 

Ledning och administration, inkl 
kommunekolog - 60 60 - 

Miljö- och hälsoskydd 500 500 - - 

Trafik 43 142 161 489 118 347 35 755 

Mark- och bostad 1 120 1 500 380 1 592 

Plan- och bygglov - - - - 

Skattefinansierat 44 762 163 549 118 787 37 347 

Avfall 1 652 1 512 -140 327 

Vatten 131 314 216 899 85 585 42 412 

Avgiftsfinansierat 132 966 218 411 85 445 42 739 

Nettoutgift 177 728 381 960 204 232 80 086 

De största projekten i budget på skattefinansierade delen av verksamheten projekteras och 
samfinansieras med vattenverksamheten. Mölnlycke fabriker ska möjliggöra för 600 nya bostäder i 
fabriksområdet med VA-anslutning och kapacitetsåtgärder i trafikmotor men också upprustning runt 
Massetjärn och ett nytt torg framför den kommande Idrottshallen. Etapp 1 inom plan med VA och 
åtgärder på Fabriksvägen projekteras och byggnation planeras att starta 2020. Total budget för 
projektet inom och utom plan är 56,5 mkr under 2019. 

Mölnlycke dagvattenpark, med en total budget på 38 mkr 2019, som också genomförs i samarbete 
med vattenverksamheten, ska minimera risken vid översvämningar och åtgärda dagvattenhantering i 
Mölnlyckes centrala delar. Dagvattenparken ska också knyta samman centrums norra och södra delar 
med broar över ån, nya cykelstråk och åpromenad. De delar av projektet "dagvattenparken" som 
kräver åtgärder i ån är reglerade i vattendom och måste genomföras senast 2021. Upphandling av 
etapp 1 är påbörjad. 

Ett annat stort projekt som projekteras och samfinansieras med VA är överföringsledningar samt gång- 
och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda, där projektering och förhandling med markägare 
pågår. 

Kommunens största projekt, investeringar i nytt vattenverk i Västra Nedsjön med tillhörande 
överföringsledningar, har påbörjats med byggnation under slutet av 2018. Budget för 2019 är totalt 
113 mkr. Etapp 1:1, spillvattenledning med start från Landvettersjön mot Björröd är i stort utbyggd 
och arbetet med kommande etapper mot Hindås pågår, samtidigt som entreprenören har påbörjat 
arbete med intagsstation och högreservoar i Hindås. Detaljplan för vattenverket fick laga kraft i juli. 

Prognosen för sektorn pekar på utgifter om totalt 178 mkr, vilket är en avvikelse mot budget med 
204 mkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande 
och vidare utredningar. Stora delen av denna avvikelse kommer troligtvis att föreslås till 
ombudgetering till 2020 eftersom en större del av projekten planeras att genomföras. 

Överskott finns till största delen i projekten Mölnlycke fabriker, Mölnlycke dagvattenpark, GC- och 
överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda, med totalt avvikelse om 124 mkr. Gärdesområdet och 
Musikvägen om totalt 16 mkr skjuts till nästa år. Backa Västra, provisoriskt P-hus i Mölnlycke, P-hus 
i Landvetter, Klåddegärde och Bocköhalvön om totalt 15 mkr utgår alternativt budgeteras inte om. 
Backa Östra och cirkulation Platå-Boråsvägen beräknas avslutas med överskott om 4,1 mkr respektive 
4,8 mkr. 

Specificerad redovisning av investeringsprojekten återfinns i bilaga Investeringstabell per projekt. 
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Exploateringsredovisning 
I exploateringsbudgeten redovisas de samlade inkomster och utgifter för respektive projek för 2019. 
Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende pågående 
exploateringsprojekt/område redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). Först när 
projektet, efter flera år, är färdigställt bokförs vinsten eller förlusten i resultatet för året. 

Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga 2. Där framgår kommunens 
inkomster och utgifter till och med 190831, utgående balans till och med 190831 samt hur mycket som 
kommer att resultatföras vid årets slut. Utgående balans för hela projektportföljen visar knappt 83 mkr 
i exploateringstillgångar, totala utgifter överstiger inkomsterna. 

Fram till 190831 redovisar sektorn utgifter på totalt 19 mkr och inkomster på totalt 37 mkr. Utgifterna 
hänför sig främst till projekt Landvetters backa (västra) och Landvetter södra och avser projektering av 
Magasinsvägen förlängning. I projekt Hindås skola har utbyggnad av gata och VA påbörjats. Från 
2019 belastar även utgifter för utredningar i planskedet samt kostnader för arbetad tid 
exploteringsprojekten. Inkomsterna avser försäljning av industrimark i Bårhult och Björröd på totalt 
19,5 mkr samt försäljning av bostadstomter i Landvetters Backa, hittills i år för 17,8 mkr. 
Infrastrukturutbyggnaden i Östra backa, som är del av Landvetters backa, är färdigställd och 
försäljning av tomter pågår. Prognosen för helår är utgifter om 36 mkr och inkomster om 50 mkr. 

Förvaltningen beräknar att resultatföra ett överskott om 50 mkr i exploateringsprojekt där kommunal 
infrastruktur är färdigutbyggd samt projekt som är färdigställda till viss del, till exempel utbyggda 
etappvis sedan tidigare, men fortlöper och finns kvar i exploateringsportföljen. 
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5 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
 

5.1 Sektorschefen om delåret 
Effektiviseringen av städservice har så här långt fallit väl ut. Funktionen överträffar det ekonomiska 
målet vilket är positivt. Även sjukfrånvaron sjunker och förhoppningsvis håller den trenden i sig. 
Resultatet av medarbetarenkäten och kundenkäten kommer senare i höst respektive i början på nästa år 
och då först kan effektiviseringen utvärderas fullt ut. Sektorn klarade återigen miljödiplomeringen för 
andra året i rad. Ett av våra fokusområden har varit att få bort farliga kemikalier och givetvis fortsätter 
arbetet med att minska svinnet på våra restauranger. Min bedömning är att de största utmaningarna 
finns framförallt inom IT där flera stora projekt behöver genomföras, allt från att byta ut utrustning 
som är gammal och därmed inte driftsäker till att slutföra ett antal större förändringar som till exempel 
identitetshantering och Windows 10 med Office 365. Men även de krympande ekonomiska ramarna är 
en utmaning. Detta gäller inte minst måltidsservice som prognostiserar ett underskott på grund av att 
ett stort antal förskoleavdelningar stängs på olika förskolor. Detta innebär minskade intäkter men inte 
minskade kostnader i motsvarande grad. 

5.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Miljövänliga energilösningar i kommunens verksamhetslokaler 
Fastighetsfunktionen har inlett diskussion med Härryda Energi kring samarbetsformer vid införandet 
av solcellsanläggningar. 

Arbetet kring avveckling av oljepannor pågår. En oljepanna kommer avvecklas under hösten 2019 och 
ytterligare en kommer var avvecklad till våren 2020. En statusbedömning och prioriteringslista, för 
avveckling av resterande 5 oljepannor, pågår. 

Tillgänglighetsanpassad badplats 
Under våren 2019 har ärendet om en tillgänglighetsanpassad badplats utretts av sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. Under utredningens gång har samråd med både rådet för funktionshinder och 
pensionärsrådet skett. Utredningen visar på tre möjliga ställen för en tillgänglighetsanpassad badplats. 
Denna utredning kommer att lyftas till kommunstyrelsen under hösten för vidare hantering och beslut. 

Tryggt och trivsamt i kommunens alla orter 
Ortsansvarig har i uppdrag att vara en väg in i kommunen för orterna Eskilsby, Härryda, Hindås, 
Rävlanda samt Hällingsjö. Under 2019 har ortsansvarig haft dialog med Eskilsby och Hindås 
samhällsföreningar och hösten 2019 kommer troligen att generera vissa insatser på dessa orter. 

Livsmedelsförsörjning i fokus i arbetet med krisberedskap 
Risk och sårbarhetsanalysen presenterades för kommunstyrelsen 2019-09-12. Av analysen framgår att 
flera verksamheter behöver öka sin förmåga att kunna bedriva sin samhällsviktiga verksamhet även 
när en eller flera samhällsstörningar pågår. Under hösten kommer förvaltningen ta fram förslag på 
åtgärder för att öka robustheten i våra samhällsviktiga verksamheter. I arbetet ingår även att ta fram 
förslag på åtgärder så att måltidsservice få bättre förutsättningar att hålla större lager än vad som är 
fallet i dag. För våra kommuninvånare gäller att på egen hand förbereda sig för att klara sig själva ett 
antal dygn vid en samhällsstörning. 
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Tryggt och trivsamt i kommunens alla orter 
För att få en så bred bild som möjligt av hur kommuninvånarna upplever tryggheten i sin kommundel 
kommer en utredning att genomföras under hösten. I utredningen kommer bland annat följande delar 
att ingå, medborgarundersökning som genomförs under hösten 2018, resultat av trygghetsvandringar, 
medborgarlöfte (tidigare och nuvarande) samt brottsstatistik. Utifrån analysen ska förslag på åtgärder 
arbetas fram tillsammans med berörda delar av förvaltningen och polisen. 

5.3 Ekonomi 

Driftredovisning 

tkr Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Bokslut 
2018 

Ledning 4 340 4 146 -194 2 451 

Fastighet 1 415 2 380 965 1 192 

IT 6 232 5 376 -856 6 013 

Mark och anläggningar - - - 36 450 

Måltidsservice 1 666 -516 -2 182 4 755 

Service 6 344 6 917 573 6 640 

Städservice -446 798 1 244 1 061 

Säkerhet 3 074 2 929 -145 3 378 

Nettokostnad 22 625 22 030 -595 61 939 

Sektorn prognostiserar en nettokostnad på 22,6 mkr, vilket motsvarar ett underskott med 0,6 mkr.  
Detta 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. 

Ledning 

Underskottet på 0,2 mkr beror på ej budgeterade kostnader för nanoutbildningar via mail till 
kommunens anställda samt högre lokalkostnader till följd av nya administrativa lokaler. 

Fastighet 

Det prognostiserade överskottet på 1,0 mkr för fastighet är till stor del en följd av att en budgeterad 
tjänst som administratör (0,6 mkr) inte tillsätts av besparingsskäl. Dessutom beräknas 
kapitalkostnaderna bli lägre än budgeterat (1,2 mkr) vilket främst beror på lägre investeringsutgifter 
för nybyggnad av Backaskolan och Pinntorpshallen. Detta i sin tur förklaras av fördelaktiga 
upphandlingar. Personalkostnaderna väntas också bli lägre än budget (0,9 mkr) som en konsekvens av 
sjukskrivningar och tillfälliga vakanser. Samtidigt beräknas högre energikostnader till följd av högre 
priser än budgeterat (-1,1 mkr). Kostnaderna för fastighetsskötsel beräknas också överstiga budget, (-
0,4 mkr) bland annat till följd av högre kostnader för underhållsmaterial samt eftersatta OVK-
besiktningar som planeras att genomföras under året. 

Om det beslutas att den planerade gymnastik-och trampolinhallen inte ska byggas behöver de hittills 
nedlagda investeringarna utrangeras, detta skulle innebära en engångskostnad på 1,3 mkr som inte 
ingår i prognosen för fastighet. 

IT 
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För IT beräknas ett underskott på knappt 0,9 mkr vilket i huvudsak beror på högre kostnader för inköp 
av ett stort antal datorer som en följd av övergången till ny IT-plattform (Office 365). 

Måltidsservice 

Prognosen innebär ett underskott på 2,2 mkr. Ett flertal förskoleavdelningar stängs från och med 
höstterminen till följd av färre barn vilket innebär lägre intäkter samtidigt som kostnaderna inte 
beräknas kunna minska i samma utsträckning. Detta gäller framför allt personalkostnaderna då en viss 
grundbemanning krävs i köken även om antalet avdelningar blir färre. Lokalkostnaderna förblir 
oförändrade då kökshyrorna inte påverkas om någon eller några avdelningar på en förskola är stängda. 

Underskottet beror också på att heltidsprojektet, som innebär att alla anställda ska erbjudas att arbeta 
heltid, genererar högre personalkostnader än budgeterat. 

Tidigare år har marginalintäkter till följd av volymökningar lett till överskott för funktionen men dessa 
är budgeterade från och med i år. 

Service 

För service prognostiseras ett överskott på 0,6 mkr vilket i huvudsak beror på tillfällig vakans av tjänst 
inom mark och anläggningar samt högre intäkter för fordonscentralen till följd av ett antal sålda bilar 
under året. 

Städservice 

Städservice beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse med 1,2 mkr. Detta förklaras av att 
effektiviseringen av städorganisationen slagit igenom mer än budgeterat. Volymökningar jämfört med 
budget beräknas inte innebära högre personalkostnader. Dessutom väntas materialkostnaderna bli lägre 
än budgeterat till följd av effektivare städmetoder och redskap/maskiner. 

Säkerhet 

Det beräknade underskottet på 0,1 mkr beror främst på kostnader för extrabevakning i Landvetter till 
följd av skadegörelse. 

Åtgärder 
Den budgeterade tjänsten som administratör inom fastighet tillsätts inte. Detta innebär en besparing på 
0,6 mkr. 

Den sista fasen för införandet av Office 365 som gäller inköp av resterande datorer senareläggs delvis 
till år 2020 för att hålla nere kostnaderna i år. 

Investeringsredovisning 

tkr 
Prognos 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019 
Bokslut 

2018 

Ledning 100 100 0 0 

Fastighet 101 996 163 563 61 567 111 504 

IT 8 405 8 770 365 3 176 

Mark och anläggningar - - - 3 860 

Måltidsservice 300 500 200 421 

Service 9 954 16 243 6 289 87 

Städservice 250 500 250 502 

Nettoutgift 121 005 189 676 68 671 119 551 

Sektorns större investeringsprojekt under året omfattar bland annat nybyggnad av Wallenstam arena, 
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utveckling av Råda säteri och den del av det planerade underhållet som utgörs av investeringar. 

Investeringsutgifterna för sektorn prognostiseras till 121,0 mkr vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med 68,7 mkr. Överskottet är främst en följd av tidsförskjutningar för ett antal 
byggprojekt inom fastighet där det totala överskottet väntas bli 61,6 mkr. Tidsförskjutningarna gäller 
framför allt Wallenstam Arena i Mölnlycke där byggnationen kommer igång senare än budgeterat till 
följd av överklagad detaljplan. Även utvecklingen av Råda säteri väntas generera lägre utgifter än 
budgeterat till följd av att tidplanen inte överensstämmer med budget. Återstående arbeten för 
Pinntorps idrottshall kommer inte färdigställas i år vilket också innebär ett visst överskott. Renovering 
av Pixbo förskola uteblir i år, istället ingår ett mindre anslag för renovering av taket i kommande 
budget/plan. Återstående arbeten för ombyggnad av kök och matsal på Lunnaskolan innebär utgifter 
som inte är budgeterade. Samma sak gäller för Näckrosvägens stödboende. Upprustning av 
Ekdalaskolans skolgård beräknas överstiga budget med 1,8 mkr, främst till följd av dyrare 
markarbeten. Upprustningen omfattar bland annat trygghetsbejakande åtgärder då gården ligger i ett 
område av Mölnlycke centrum där skadegörelse och åverkan tidigare skett i hög grad. 

IT beräknas redovisa ett överskott på 0,4 mkr vilket beror på att anslaget för uppgradering av 
kommunens telefonväxel inte kommer att användas fullt ut. 

Överskottet på 6,3 mkr inom service beror framför allt på fördelaktig upphandling avseende byte av 
konstgräsmatta vid Mölnlycke idrottsplats, lägre investeringsbehov avseende inventarier i Pinntorps 
idrottshall samt att den planerade upphandlingen av en lastbil uteblir. 

Måltidsservice och städservice väntas redovisa överskott på 0,2 mkr respektive 0,3 mkr vilket beror på 
lägre investeringsbehov i år. 

Page 306 of 557



Bilaga 1

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

Sammanställning av investeringar 2019

VFN
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Sektor Projekt
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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Sektor Projekt
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
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Sektor Projekt
Budget 

2019
Utfall 2019 

tom aug

Prognos 
2019    

Utgift

Prognos 
2019 

Inkomst
Prognos 

2019 netto
Budget-

avvikelse

 
 

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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Bilaga  2

Exploatering, tkr

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 213 162 296 016 49 831 35 571
Netto

Industrimark
Airport City

Björkåsen

Hindås industriområde

Mölnlyckemotet

Björröd

Bårhults företagspark

Mark för bostäder
Bocköhalvön

Björkelidsvägen

Hindås skola

Idrottsvägen

Enebacken

Landvetter Centrum

Landvetter södra

Landvetters Backa

Solåsen Hindås

Säteriet, Särskilt boende

Roskullen Hindås

Stenbrottet

Wendelstrand (Bråta) BH

Björröd ,Alberts väg BH

Säteriet, (Förbo) BH

Bokslut 2019-08-31
Utgående balans

82 854

Budget 2019 Utfall 190101-190831
2019

-14 260

Valborgs Kulle

Prognos
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 353      Dnr 2019KS660

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 

 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut med anledning av budget och 
verksamhetsplan 2020-2022, den 6 november 2019 § 256.

Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2019 § 93 beslut om budget/plan 2020-2022 
avseende drift och 2020-2024 avseende investeringar. Anslagen fastställdes då på sektorsnivå. 
Välfärdsnämnden ska fatta beslut om budget på verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 
2020-2022.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 16 oktober 2019 § 243, då förvaltningen 
presenterade förslag till verksamhetsplan och budget. Välfärdsnämnden uppdrog åt 
förvaltningen att göra justeringar i verksamhetsplan och budget inför beslut den 6 november, 
samt att genomföra ett antal utredningar.

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor utbildning och kultur:

 Utvärdering av skolpsykologerna
 Redovisning av och fortsatt hantering av utredning av kommunens rektorsorganisation
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem i kulturskolan med externa utförare
 Genomlysning av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och 

studiehandledning inom ”Centrum för flerspråkigt lärande”
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem inom vuxenutbildningen med 

externa utförare
 

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor socialtjänst:

 Genomlysning av kostnader för olika boenden, t.ex. Lss, nyanlända, boenden, Hindås 
camping m.m.

 Härryda framtid – uppföljning av resultat
 Redovisning av tolkkostnader
 Förutsättningar för LOV inom daglig verksamhet
 Uppföljning och utvärdering av familjecentralerna och redovisning av hur 

”Kraftkällan” kan utvecklas i samarbete med andra kommuner.

Page 1 of 2Page 313 of 557



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar information.

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

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 256      Dnr 2019VFN532

Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022 

 
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2019 § 93 beslut om budget/plan 2020-2022 
avseende drift och 2020-2024 avseende investeringar. Anslagen fastställdes då på sektorsnivå. 
Välfärdsnämnden ska fatta beslut om budget på verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 
2020-2022.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 16 oktober 2019 § 243, då förvaltningen 
presenterade förslag till verksamhetsplan och budget. Välfärdsnämnden uppdrog åt 
förvaltningen att göra justeringar i verksamhetsplan och budget inför beslut den 6 november, 
samt att genomföra ett antal utredningar.

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor utbildning och kultur:

 Utvärdering av skolpsykologerna
 Redovisning av och fortsatt hantering av utredning av kommunens rektorsorganisation
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem i kulturskolan med externa utförare
 Genomlysning av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och 

studiehandledning inom ”Centrum för flerspråkigt lärande” 
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem inom vuxenutbildningen med 

externa utförare
 
Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor socialtjänst:

 Genomlysning av kostnader för olika boenden, t.ex. Lss, nyanlända, boenden, Hindås 
camping m.m.

 Härryda framtid – uppföljning av resultat
 Redovisning av tolkkostnader
 Förutsättningar för LOV inom daglig verksamhet
 Uppföljning och utvärdering av familjecentralerna och redovisning av hur 

”Kraftkällan” kan utvecklas i samarbete med andra kommuner.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 oktober 2019 
samt yttrande från Psykologförbundet och från Sacorådet angående Budget 2020-2022.
 
Välfärdsnämndens behandling

Yttrande
Siw Hallbert (S) meddelar att socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet och önskar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

lämna en protokollsanteckning med följande innehåll "Socialdemokraterna väljer att avstå 
från att delta i beslutet. Detta då vi anser att budgeten är underfinansierad. I 
Socialdemokraternas rambudget så fanns det mer pengar både till skola och socialtjänst. Vi 
vägde en liten skattehöjning mot stora nedskärningar i verksamheten och fann att vi anser att 
det är viktigare att bibehålla verksamheten. För att ta del av vår budget i sin helhet besök: 
http://sharryda.se/wp-content/uploads/2019/06/Socialdemokraternas-budget-2020-.pdf 
Eftersom vår rambudget inte vann så finns det inte pengar nog till att göra en budget på 
verksamhetsnivå. Inte med den höga nivå som vi Socialdemokrater anser att vår kommun 
skall hålla. Vi kan därför inte tänka oss att lägga en verksamhetsplan och en budget på 
verksamhetsnivå utifrån dessa förutsättningar."

Ordförande medger att protokollsanteckning får lämnas.

Yrkanden
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-
2022 och budget på verksamhetsnivå och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med 
uppdragsbeskrivningar samt att välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige 
verksamhetsplan 2020-2022.

Inga-Lena Persson (MP) yrkar i första hand att välfärdsnämnden avslår Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande om verksamhetsplan 2020-2022 och budget, i andra hand yrkar Inga-
Lena Persson på följande tillägg till verksamhetsplan 2020-2022 och budget:
"Långsiktig plan för fler skolor i kommunen. Sektorn ser behovet av att:

 Planera för nya grundskolor
 Säkerställa att grundskolans lokaler är ändamålsenliga utifrån verksamhetens uppdrag

Sektorn för utbildning och kultur kommer tillsammans med sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd att göra en kartläggning av befintliga lokaler utifrån två aspekter; möjlighet 
till utbyggnad och behovet av anpassning till mer ändamålsenliga lokaler. Kartläggningen 
ligger till grund för beslut i välfärdsnämnden rörande behov av nya etablering av kommunen 
och var skolorna skall placeras."

Leo Welter (SD) yrkar på följande tillägg till verksamhetsplan 2020-2022 och budget:
1. Kundbegreppet inom omsorgen. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen 

får i uppdrag att inom sektorn för socialtjänst ersätta ordet brukare med kund för den 
som är mottagare av kommunens omsorgstjänster. Syftet är att stärka förvaltningens 
kundfokus och betona kommunens roll som en serviceorganisation för dess invånare.

2. Välfärdsnämndens kvalitetspris. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram ett förslag på inrättande av ett årligt kvalitetspris vars syfte är 
att uppmärksamma den enhet inom välfärdsnämndens ansvarsområde som lyckats bäst 
med förbättringsarbetet under året som gått.

3. Skriftliga ordningsomdömen. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen får i 
uppdrag ta fram ett förslag gällande införande av skriftliga ordningsomdömen för 
elever i grundskolan och gymnasiet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Maria Kornevik Jakobsson yrkar avslag till Inga-Lena Perssons och Leo Welters yrkanden.

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:32-17:40.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa proposition på Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena Perssons yrkande om avslag. Därefter kommer 
ordförande ställa proposition på Leo Welters och Inga-Lena Perssons tilläggsyrkanden var för 
sig.

Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena Perssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena 
Perssons yrkande om avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 1 
voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 1, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej och 4 avstår. Bilaga 2 voteringslista

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 2, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 3 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 3, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 4 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Inga-Lena Perssons yrkande och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons yrkande och Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande om avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 5 
voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Beslut

Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-2022 och budget på verksamhetsnivå.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppdragsbeskrivningar.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige verksamhetsplan 2020-2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) 
och Jonas Andersson (S).

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna väljer att avstå från att delta i beslutet. Detta då vi anser att budgeten är 
underfinansierad. I Socialdemokraternas rambudget så fanns det mer pengar både till skola 
och socialtjänst. Vi vägde en liten skattehöjning mot stora nedskärningar i verksamheten och 
fann att vi anser att det är viktigare att bibehålla verksamheten. För att ta del av vår budget i 
sin helhet besök: http://sharryda.se/wp-content/uploads/2019/06/Socialdemokraternas-budget-
2020-.pdf Eftersom vår rambudget inte vann så finns det inte pengar nog till att göra en 
budget på verksamhetsnivå. Inte med den höga nivå som vi Socialdemokrater anser att vår 
kommun skall hålla. Vi kan därför inte tänka oss att lägga en verksamhetsplan och en budget 
på verksamhetsnivå utifrån dessa förutsättningar.

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Voteringslista: § 256
Ärende: Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022,  2019VFN532

Bilaga 1 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 1 5

Bilaga 2 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 2 4

Bilaga 3 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 8 2 3

Bilaga 4 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 3 3

Bilaga 5 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 1 5
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Ekonomi och upphandlingsfunktionen
Helena Lundqvist

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-25 2019VFN532  042

Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2019 §93 beslut om budget/plan 2020-2022 
avseende drift och 2020-2024 avseende investeringar. Anslagen fastställdes då på 
sektorsnivå. Välfärdsnämnden ska fatta beslut om budget på verksamhetsnivå samt 
verksamhetsplan för 2020-2022. 

Ett förslag till verksamhetsplan och budget presenterades av förvaltningen för 
välfärdsnämnden den 16 oktober 2019. Där uppdrog välfärdsnämnden åt förvaltningen att 
göra justeringar i verksamhetsplan och budget inför beslut den 6 november enligt bifogat 
dokument, samt att genomföra ett antal utredningar. Ett reviderat förslag till 
verksamhetsplan bifogas.

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden 
under innevarande år avseende sektor utbildning och kultur:

 Utvärdering av skolpsykologerna

 Redovisning av och fortsatt hantering av utredning av kommunens 
rektorsorganisation

 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem i kulturskolan med externa 
utförare

 Genomlysning av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och 
studiehandledning inom ”Centrum för flerspråkigt lärande”  

 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem inom vuxenutbildningen med 
externa utförare

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden 
under innevarande år avseende sektor socialtjänst:

 Genomlysning av kostnader för olika boenden, t.ex. Lss, nyanlända, boenden, 
Hindås camping m.m.

 Härryda framtid – uppföljning av resultat

 Redovisning av tolkkostnader
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 Förutsättningar för LOV inom daglig verksamhet

 Uppföljning och utvärdering av familjecentralerna och redovisning av hur 
”Kraftkällan” kan utvecklas i samarbete med andra kommuner. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-2022 och budget på verksamhetsnivå.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppdragsbeskrivningar 

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige verksamhetsplan 2020-2022.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2020-2022

Bilaga 2 Välfärdsnämndens beslut om justeringar av budgetdokument
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1 Välfärdsnämnden 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och 
stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och 
arbetslöshetsnämnd. 

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. 
Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av 
delegation från kommunfullmäktige. 

1.1 Organisation och styrmodell 
Från och med 2019 har kommunen en ny politisk organisation och en ny styrmodell. Under 
kommunfullmäktige finns två verksamhetsnämnder. Välfärdsnämnden är ansvarig för frågor inom 
socialtjänst, utbildning, kultur och fritid medan kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för övriga 
områden. Kommunen har en förvaltning med kommundirektören som förvaltningschef. 

Politisk organisation 
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Förvaltningens organisation 

 

Styrmodell, beskrivning 

 
Sedan 2019 tillämpas en ny styrmodell som fastslogs av kommunfullmäktige efter 
demokratiberedningens förslag 2018. Ovanstående bild redovisar översiktligt styrmodellen. 
Kommunens vision och förhållningssätt beräknas fastställas inför år 2020. 

Under 2019 har den nya modellen börjat tillämpas för att 2020 tillämpas i sin helhet. 

Ekonomistyrningen framgår av gemensamma och sektorsspecifika ekonomiska sammanställningar. 

Respektive verksamhet har beskrivit sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning och 
kvalitetssäkring ska 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 2020. 
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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. 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning varav tre 
ligger under välfärdsnämndens ansvarsområde. Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamheten, 
grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan 
redovisas de fastställda verksamhetsmålen som faller under välfärdsnämndens ansvarsområde.   

  Indikator/mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Full behovstäckning 
inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

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

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får 
förstahandsval beträffande 
verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

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

Andel elever behöriga till 
gymnasieskolan, % 

92,1 92,2 93,4 93,1 

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

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

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

4,7 3,3 2,5 2,5 

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

6,7 6 5,1 4,6 

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 

11 4 7 19 

Behov av särskilt boende, personer. 274 286 307 338 

Antal platser särskilt boende 263 276 288 288 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, personer 

100 121 116 129 

Antal lägenheter för 
funktionsnedsatta. 

92 107 115 124 

I den strategiska planen förtydligas de långsiktiga avsikterna med målen ytterligare. 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 
Förskolan lever upp till lagkravet att alla vårdnadshavare som är berättigade till och önskar 
förskoleplats erbjuds detta inom fyra månader. Alla vårdnadshavare kommer att kunna erbjudas den 
verksamhetsform man önskar för sitt barn. 
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Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 
Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller 
fortsatta studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn 
pågår ett arbete med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- 
och huvudmannanivå. Särskilt riktade statliga satsningar som Lågstadielyftet, Matematiklyftet och 
Läslyftet bör på sikt ge möjlighet till ökad måluppfyllelse. Fler nyanlända barn och ungdomar gör att 
behoven av studiehandledning ökar. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 
I förvaltningens arbete med lokalresursplaneringen (LRP) utformas planer för att tillgodose behov av 
särskilt boende för äldre enligt en modell som är baserad på kommunens befolkningsprognos. Antalet 
äldre i kommunen ökar kontinuerligt, vilket innebär krav på fler boenden. Under 2022 planeras ett nytt 
särskilt boende med 54 platser att stå klart i Mölnlycke och ytterligare ett särskilt boende med cirka 50 
platser planeras mot slutet av perioden för att möta kommande behov. I Mölnlycke centrum kommer 
även ett trygghetsboende med cirka 120 lägenheter byggas under planperioden. 
 
Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer 
individanpassad och utgår främst ifrån LSS-handläggarnas kännedom om stödinsatser som 
kommunens invånare med funktionsnedsättning har. Informationen och den samlade bedömningen av 
behovet ligger till grund för lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-
lagstiftningens målsättning. Under perioden finns både servicebostäder och andra 
tillgänglighetsanpassade lägenheter fördelade på Landvetter och Mölnlycke inlagt i plan. För personer 
under 19 år köper kommunen platser av annan utförare. 

 

1.3 Kommunens gemensamma områden 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att 
bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i arbetet med att vara ett föredöme när det 
gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med 
Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)."  I detta avsnitt beskrivs övergripande om arbetet med 
näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska 
utvecklingsområden; service, kommunikation, digitalisering och konkurrensutsättning. 

Serviceorganisation 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Målbilden är att varje enskilt möte mellan invånare/företagare och medarbetare i kommunen ska 
präglas av service och kvalitet. 

Härryda kommun har idag goda resultat i den serviceundersökning som görs samtidigt som den visar 
på förbättringsområden. För att ta ytterligare steg i att utveckla servicen har en handlingsplan för 
förbättrad service utarbetats och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts. 

Insatser sker inom områdena kultur, struktur och kunskap. Att ta fram styrdokument så som policy för 
service och riktlinje för telefoni och e-post ingår som första steg, därefter kommer informations- och 
utbildningsinsatser att genomföras. Förvaltningen kommer även utreda och genomföra åtgärder för att 
tydliggöra och förenkla kontaktvägarna in till kommunen. Att använda digitaliseringens möjligheter 
blir en viktig del för att öka service och tillgänglighet. Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete 
för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i organisationen varför projektet som nu genomförs får 
ses som en start på ett arbete som ska pågå under lång tid framöver. 
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Kommunikation 
Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område och ska vara grunden för 
förhållningssättet till medborgare och näringslivet. Den nyligen fastställda kommunikationspolicyn 
sätter ramar och ger inriktning för arbetet. Viktiga hörnstenar är transparens, dialog, delaktighet samt 
att kommunikation ska vara proaktiv, planerad och sammanhållen. 

Arbetet med att utveckla den kommunikativa organisationen fortgår. Det är ett strategiskt 
ledningsverktyg och det är viktigt att chefer i organisationen ser sin roll som bärare av 
kommunikationsperspektivet i alla frågor och processer. En utbildningssatsning för alla chefer har 
genomförts och under året utvecklas arbetet vidare utifrån den nya gemensamma plattform som 
utbildningen gett. 

Kommunikationsinsatser ska vara planerade och finnas med i förändringsprocesser och större beslut. 
Utvecklingen av kommunens externa och interna kanaler fortsätter, både vad gäller innehåll, form och 
funktion. Vi tar fram strategier för hur kanalerna ska användas. Vi har idag ett större flöde än tidigare 
och når brett med information genom exempelvis nyheter på hemsida och via pressmeddelanden, men 
arbetet med att använda kanaler och verktyg på ett smart och effektivt sätt behöver fortsätta. 

Kommunikationsstödet till sektorerna har blivit mer strukturerat och vi fortsätter att utveckla formen 
för hur kommunikationsenheten ska kunna stötta chefer och medarbetare med kommunikationsbehov. 

Digitalisering 
Syftet med digitalisering är att hitta effektivare, bättre och enklare lösningar, det vill säga 
digitalisering som skapar effektiviseringar. Kommunens digitala agenda med huvudrubriken "digitalt 
först" anger inriktning och vägledande principer. Arbetet ska vara systematiskt och hållbart, baseras på 
delaktighet och skapa förändring. Hela kommunens IT- och digitaliseringsverksamhet kommer att ses 
över under år 2020. 

Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med konkreta 
åtgärder, bland annat fortsatt utveckling av e-tjänster, nyttjande av LoRa-teknikens möjligheter inom 
flera områden, digitalisering av bygglovsprocessen samt hantering av försörjningsstöd. Varje sektor 
ska där till utforma en egen plan för arbetet med digitalisering. 

Näringsliv 
Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun sker långsiktigt och uthålligt. 
Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och bedrivs på strategisk nivå och med tydlighet 
i mål, åtgärder och uppföljning. 

Härryda kommun ska vara attraktivt för nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i 
befintligt näringsliv. Kommunen verkar i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. 
Som en del i så väl det regionala som lokala arbetet har kommunfullmäktige antagit ett 
näringslivsstrategiskt program för 2019-2035. Programmet bygger på Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program som innehåller målbild och strategier som hela regionen står bakom. 

Arbetet med att utveckla och förbättra företagsklimatet sker förvaltningsövergripande och med tydlig 
gemensam riktning där näringslivsfrågorna är angelägna för hela organisationen. En konkret 
handlingsplan är utarbetad för att varaktigt uppnå positionen som Sveriges bästa näringslivskommun. I 
den kommunala planeringen uppmuntras olika driftsformer. 

Kommunen samverkar med näringslivet genom företagarföreningar och andra samverkansorgan, 
företagsbesök görs kontinuerligt och information till företagare från kommunen sker via tidning, 
nyhetsbrev och regelbundna frukostmöten med mera. 
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Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 är sedan 2018 prioriterat för Härryda kommun. Inriktningen ska vara att 
arbeta med de områden där kommunen kan göra störst skillnad och där det är möjligt att följa upp 
insatserna. 

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2019 en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030. Planen tar 
utgångspunkt i det omfattande arbetet som redan görs inom kommunens olika verksamheter, pekar ut 
viktiga principer för det fortsatta arbetet, adderar ytterligare konkreta insatser samt lyfter fram de 
målområden där kommunen kan bidra mest i arbetet med agendan. Agenda 2030 ska genomsyra 
kommunens verksamheter och inom respektive sektor utarbetas särskilda planer och genomförs 
insatser. 

Exempel på områden där Agenda 2030-arbetet kommer till uttryck är arbetet med att utveckla 
Landvetter Södra, ny översiktsplan för kommunen, samverkansprojektet med Homa Bay i Kenya, 
projekt där elever i årskurs 8 möter företagare för att stötta hållbarhetsarbete, arbetet med minskat 
matsvinn inom måltidsservice, utfasning av dubbdäck från kommunens fordon, uppdaterad resepolicy, 
klimat- och energirådgivning till företag och privatpersoner, arbetet med psykisk hälsa för såväl barn 
och unga som vuxna med mera. 

För att ytterligare förtydliga inriktning och ambitionsnivå kommer en strategisk plan för arbetet med 
Agenda 2030 i version 2.0 att föreläggas fullmäktige för beslut. Ett viktigt nästa steg i arbetet är att 
söka samverkan och partnerskap med andra aktörer, så väl företagare som föreningar och 
civilsamhället. 

Miljö - en del av Agenda 2030-arbetet 

Härryda kommun ska ligga i framkant när det gäller miljö och klimatarbete på kort och lång sikt. Det 
interna miljöarbetet i kommunens verksamheter, bland annat med miljödiplomering av sektor teknik 
och förvaltningsstöd, ger en grund för arbetet. 

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer, bland annat 
kommuner, som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Målet är att 
regionen 2030 ska vara en fossiloberoende region. Härryda kommun är en av många kommuner som 
deltar i kraftsamlingen. Fokusområdena är hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och 
lokaler. En del i arbetet med "Klimat 2030" är att utarbeta en plan för hur kommunens egen 
verksamhet ska vara fossilfri till 2030. 

Folkhälsa - en del av Agenda 2030-arbetet 

Arbetet för god hälsa, delaktighet och trygghet sker brett och i alla delar av förvaltningens 
verksamheter. En viktig del utgörs av det främjande och generella folkhälsoarbetet, bland annat via 
avtal och samverkan med hälso- och sjukvården. Det främsta fokusområdet för 2020 är olika insatser 
för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Det sker bland annat genom utbildningar i 
"första hjälpen vid psykisk ohälsa" för medarbetare i förvaltningen, utbildning för alla elever i årskurs 
8 om psykisk hälsa, handlingsplan för suicidpreventivt arbete, föräldraskapsstöd och insatser kring 
hedersrelaterat våld. 

Konkurrensutsättning 
Verksamheter ska prövas om de kan utföras mer ekonomiskt på annat sätt eller av annan utförare med 
bibehållen eller högre kvalitet. Det kan ske både i samband med uppstart av ny verksamhet och i 
samband med översyn av befintlig verksamhet. Privata initiativ är välkomna inom alla områden och de 
ekonomiska förutsättningarna skall vara så förutsägbara och rättvisa som möjligt mellan olika utförare. 
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1.4 Arbetsgivarvarumärke 

Attraktiv arbetsgivare 
För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida 
personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla 
och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. 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. Det personalpolitiska programmet kommer att kompletteras av förhållningssätt som ska 
prägla vår organisation och tillsammans kommer detta arbete att implementeras och bli levande i 
kommunen under 2020. Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning. 

Kompetensförsörjning sticker ut som en viktig strategisk fråga eftersom det blir allt svårare att 
rekrytera och behålla behörig personal inom kommunens olika verksamheter. Att arbeta med 
införandet av alternativa kompetenser inom särskilt konkurrensutsatta verksamheter kommer vara en 
framgångsfaktor för en fortsatt god kompetensförsörjning i framtiden. 

Det ska vara lätt för nya medarbetare att skapa sig en förståelse för kommunens organisation och 
styrning. Det har därför inletts ett arbete med att ta fram en digital introduktion som kommer att bestå 
av olika mindre så kallade Nanoutbildningar som kommer att belysa viktiga delar av att vara anställd i 
Härryda kommun allt för att skapa en känsla av samhörighet och förståelse för organisationens helhet 
och det gemensamma uppdraget. 

Personalpolitiska programmet 
Kommunen kommer, inom ramen för arbetsgivarvarumärket, lägga störst vikt vid en nylansering av 
det personalpolitiska programmet (PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns 
arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring 
vilken typ av arbetsgivare kommunen vill vara. Programmet ska genomsyra organisationen och 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. 

 

1.5 Ekonomi 

Driftsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Utbildning och kultur 1 169 501 1 246 786 1 262 284 1 302 080 1 330 939 

Socialtjänst 667 865 672 212 692 999 695 942 709 333 

Nettokostnad 1 837 366 1 918 998 1 955 283 1 998 022 2 040 272 

Välfärdsnämndens anslag ökar med 121 mkr mellan 2019 och 2022. 

Utbildning och kultur ökar sin budget med 85 mkr trots att anpassningar görs inom 
förskoleverksamheten. 64 mkr av ökningen beror på elevökningar inom utbildningsverksamheterna 
och fritidsverksamheten ökar sina lokalkostnader med drygt 13 mkr. 

Socialtjänst ökar med 36 mkr. Den främsta anledningen till nettokostnadsökningen är nya boenden och 
volymförstärkningar inom sektorn. 
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Investeringsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Utbildning och kultur 12 850 16 667 12 660 16 900 12 570 11 600 14 810 

Socialtjänst 2 093 9 298 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 

Nettokostnad 14 943 25 965 14 760 19 200 15 070 13 700 16 910 

Välfärdsnämndens totala investeringsbudget för perioden 2020-2024 uppgår till 80 mkr. Merparten av 
investeringsbudgeten är avsedd för inventarier, upprustning av befintliga lokaler och utrustning av 
nya. Budget för nybyggnation av skolor och boenden redovisas i fastighetsfunktionens 
investeringsbudget. 

Det största enskilda projektet under perioden är inventarierinköp till nya Fagerhultskolan i Hindås och 
skolan planeras stå klar höstterminen 2021. 
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2 Sektor för utbildning och kultur 
Sektorns organisation 

 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan     
2021 

Plan        
2022 

Taxor och avgifter 44 353 41 719 43 424 40 894 41 134 

Hyror och arrenden 2 112 4 710 4 710 4 710 4 710 

Bidrag 88 954 55 636 51 636 51 636 51 636 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 118 330 120 877 121 843 124 650 127 308 

Övriga intäkter 2 294 1 379 1 379 1 379 1 379 

Summa intäkter 256 043 224 321 222 992 223 269 226 167 

Lönekostnader 858 735 853 962 847 072 859 406 865 663 

Köp av huvudverksamhet 203 562 241 694 260 750 283 758 300 409 

Lokalhyror och markhyror 116 344 125 105 126 319 131 507 137 571 

Avskrivningar och internränta 14 523 15 919 16 019 16 469 16 469 

Övriga kostnader 232 344 234 427 235 116 234 209 236 994 

Summa kostnader 1 425 508 1 471 107 1 485 276 1 525 349 1 557 106 

Nettokostnader 1 169 501 1 246 786 1 262 284 1 302 080 1 330 939 
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Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Ledning 10 662 13 329 12 983 13 854 17 418 

Förskoleverksamhet 309 184 304 767 290 256 297 562 298 314 

Grundskoleverksamheten 586 963 614 622 633 079 640 364 650 104 

Ungdomsgymnasium 153 863 159 687 175 680 190 488 201 778 

Vuxenutbildning 20 689 23 856 23 847 23 847 23 847 

Kultur och Fritid 44 437 94 505 93 628 103 629 107 622 

Utveckling och Flerspråkighet 43 704 36 020 32 811 32 336 31 856 

Nettokostnad 1 169 501 1 246 786 1 262 284 1 302 080 1 330 939 

Driftbudget/plan för sektorn för utbildning och kultur innebär en nettokostnadsökning på 84,2 mkr 
under planperioden. Detta förklaras främst av fler barn och elever i sektorn motsvarande 63,8 mkr 
samt två nya idrottshallar motsvarande 13,5 mkr. 

Volymförändringar enligt befolkningsprognos 

Antalet barn i förskoleålder ökar med ca 75 barn under planperioden. Barnantalet är dock fortsatt lågt 
jämfört med tidigare perioder och beräknas vara åter på 2015 års nivå först under 2025. Antalet elever 
i grundskole- och gymnasieålder ökar under planperioden. Mellan åren 2019 och 2022 väntas antalet 
öka med närmare 240 respektive 275 elever. Ökningen inom gymnasieverksamheten kommer 
framförallt att märkas på köpta platser. 

Övriga verksamhetsförändringar 

Till följd av det lägre barnantalet inom förskola lämnar verksamheten lokalerna för Högadals förskola 
i Mölnlycke och Stommens förskola i Landvetter. Samtidigt ökar elevantalet inom grundskola och 
verksamheten flyttar därför in i Högadals förskola. För enheten Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, 
planeras en flytt från Mölnlycke till Landvetter, då de nuvarande lokalerna i Ekdalaskolan kommer att 
användas av grundskolan från hösten 2020. Från 2020 slås förskolans bemanningsenhet ihop med 
socialtjänstens bemanningsenhet. 

Under planperioden genomförs även andra organisationsanpassningar inom förskolan så som tillfälliga 
stängningar av hela förskoleavdelningar, vilka sedan öppnar upp när barnantalet ökar. Effekten av 
stängningarna blir främst minskade personalkostnader samt minskad kostnad för måltider till ett 
belopp av 8,9 mkr. Under planperioden genomförs en minskning inom pedagogisk omsorg med tre 
dagbarnvårdartjänster motsvarande 1,3 mkr. Denna samlade kostnadsminskning får även effekten att 
bidraget till de fristående aktörerna minskar. 

Öppna förskolan genomför en minskning av en årsarbetare (åa) motsvarande 0,5 mkr under 
planperioden, vilket medför en reducering av öppethållandet. Inom förskoleverksamheten genomförs 
även en taxejustering där avdraget för allmän förskola reduceras samt att en avgift på loven börjar tas 
ut, vilket innebär en årlig intäktsökning om ca 2,5 mkr. 

Genom volymförändringen utökas grundskolans ram med 19,3 mkr till år 2022. I takt med det ökande 
elevantalet inom grundskola ökar även antalet elever inom särskolan, vilket innebär ökade kostnader 
för verksamheten om 3,3 mkr till år 2022. Fagerhultsskolan i Hindås väntas stå klar inför läsårsstart 
hösten 2021 med en lokalkostnad om 11,7 mkr per helår. 

Pris- och elevökningen inom gymnasiet utgör verksamhetens största budgetförändring och innebär en 
ökning med 37 mkr till år 2022. Under planperioden återförs också de 4 mkr som flyttades från 
gymnasiet till grundskola inför år 2018 i sin helhet. År 2022 planeras för en tillbyggnad av matsalen 
på Hulebäcksgymnasiet till en kostnad om ca 1 mkr. 
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Inom kultur och fritid märks framförallt ökade lokalkostnader för idrottshallar, vilka ökar med 
14,9 mkr till år 2022. Under våren 2021 väntas Wallenstam Arena i Mölnlycke stå klar. Även den nya 
gymnastik- och trampolinhallen i Mölnlycke är planerad att stå klar 2021. År 2022 uppgår 
lokalkostnaderna för dessa idrottshallar till 13,5 mkr. Vid sidan av dessa större projekt finns även 
mindre förändringar så som till exempel ökade kapitalkostnader, byggnation av en omklädningslokal 
samt att de tillfälliga tälthallarna tas ur bruk. År 2022 uppgår nettokostnadsökningen av dessa 
förändringar till 1,4 mkr. 

Anslaget för det treåriga projektet Föreningsnavet utgår enligt plan från och med år 2020. Arbetet 
kommer dock att drivas vidare i viss mån inom ramen för Fritidsbanken. Vidare tas budget för 
investeringsbidrag om 1 mkr bort, vilket inte ska förväxlas med övriga föreningsbidrag om 4,2 mkr 
som kommer att finnas kvar. 

Kulturverksamheten ansvarar för två kulturhus i Mölnlycke respektive Landvetter, bibliotek i fyra 
delar av kommunen samt kulturskola för elever i både Härryda och Bollebygd. Från och med år 2020 
minskar budgeten med 1 mkr motsvarande en bibliotekarie och en kulturskollärartjänst. 

Vuxenutbildningens anslag minskar med 0,3 mkr under planperioden. Verksamheten erbjuder 
utbildning för vuxna på flera olika nivåer och med olika inriktning, där delar är helt eller delvis 
statsbidragsfinansierade. Det finns en flexibilitet i organisationen och möjlighet att ställa om vid 
behov. 

Inom verksamheten utveckling och flerspråkighet (UF), som arbetar sektorsövergripande med fokus 
på för- och grundskola, finns ett antal förändringar. Verksamheten minskar med sammanlagt sex 
tjänster, varav tre verksamhetsutvecklare och två psykologer samt en talpedagog och en förskollärare 
som tillsammans utgör en heltid. Lokalerna på Åvägen i Mölnlycke som använts av 
återanvändningscentret ÅterC och resurscentret Tellus sägs upp. Totalt innebär dessa förändringar en 
minskning av ramen med 5,4 mkr år 2022. 

Sektorn har en utbytesplan för IKT-verktyg till pedagoger och verksamhet i form av en rullande 
budget mellan förskola, grundskola och gymnasium. År 2020 tillfaller 4,5 mkr grundskola, år 2021 får 
förskola 1,3 mkr och år 2022 går 1,5 mkr till gymnasiet. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan     
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 

Utgift 12 850 1 667 12 660 16 900 12 570 11 600 14 810 

Nettoutgift 12 850 1 667 12 660 16 900 12 570 11 600 14 810 

Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden uppgår till 68,5 mkr. Huvuddelen av 
investeringarna består av utbyte av inventarier. Övriga investeringar har anknytning till de objekt som 
finns upptagna i lokalresursplanen. Det största objektet under planperioden utgörs av inventarier till 
Fagerhultsskolan i Hindås. Inventarier till idrottshallar finns under sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
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Den bästa utbildningen i Sverige ska erbjudas. Viktigt är också att arbeta med att stärka barns och 
unga vuxnas psykiska hälsa. 

Plan för genomförande 
Sektorn samverkar med fristående aktörer, både på regelbunden basis med de som funnits länge i 
kommunen och vid behov i samband med till exempel nyetablering. Sektorn samarbetar också med 
andra aktörer, både kommunala och privata, för att bland annat säkerställa alla gymnasieelevers 
skolgång samt för att tillmötesgå studerandes önskemål om vuxenutbildning.  
 
För att nå målet om att sektorn ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige har ett antal faktorer 
identifierats. En förutsättning är ökad likvärdighet mellan kommunens grundskolor. Två 
fokusområden för utveckling av verksamheten under planperioden är kvaliteten i undervisningen och 
ledarskapet i klassrummet. Utbildningen ska vara evidensbaserad.  
 
Inom gymnasiet bedrivs skolutveckling för att ständigt förbättra verksamheten och säkerställa att 
pedagogiken bygger på vetenskaplig grund. Dessutom lyfts kompetensutveckling av personal fram 
som en nyckelfaktor. Även vuxenutbildningen arbetar med omvärldsanalys och vidareutbildning av 
personal för att kunna erbjuda bästa möjliga undervisning.  
 
En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. Utveckling och flerspråkighet har 
ett särskilt uppdrag att främja barn och ungas psykiska hälsa. Verksamheten arbetar utifrån VästKoms 
handlingsplan för psykisk hälsa och erbjuder bland annat föräldraskapsstöd och närvarofrämjande 
insatser för elever med hög skolfrånvaro. 

 

2.1 Förskola 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. 
Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö) för förskolan, samt de kommunala 
politiska målen för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och är det 
första steget i barnens utbildning. Förskolan vilar på demokratins grund och ska erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
 
I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet och ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (Skolverket, 98/16). 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheten ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi 4,6 4,7 4,7 4,7 5 

Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, 
egen regi 3,7 4,5 4,9 4,2 4,3 

Heltidstjänster med 
förskollärarlegitimation, kommunal regi, 
andel (%) 

 47 48 52 50 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Invånare i kommunen, 1-5 år 2 610 2 516 2 516 2 576 2 591 

Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år 118 121 113 113 112 

Inskrivna barn förskolan, egen regi 2 098 1 972 1 950 1 996 2 008 

Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen 
regi 129 135 135 135 135 

Köpta platser 263 285 285 290 290 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska verka för att både verksamhetsform (förskola/familjedaghem) och driftsform (egen 
regi/extern regi) är valbar för vårdnadshavaren. I den egna verksamheten ska barngruppsstorlekarna 
för de minsta barnen inte öka, helst minska. 

Plan för genomförande 
I Härryda kommun kan vårdnadshavare fritt välja verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) och 
driftsform (fristående eller kommunal) för sitt barn. I kommunen finns kommunala förskolor och 
familjedaghem samt sju fristående förskolor och ett fristående familjedaghem. Utöver detta kan 
vårdnadshavare välja fristående eller kommunal verksamhet som bedrivs i någon närliggande 
kommun. Inom de kommunala verksamheterna kan samtliga barn ges plats i den verksamhetsform 
(förskola eller familjedaghem) som vårdnadshavarna har önskat. På Härryda kommuns webbsida kan 
vårdnadshavarna hitta information om samtliga verksamheter, både kommunala och fristående som 
finns i kommunen. 
Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Antal barn per pedagog är 
ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är möjlig. Med rådande ekonomi har 
vi inte möjlighet att minska barngruppernas storlek eller minska antalet barn per pedagog utan det är 
en organisationsfråga på enheten. 
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2.2 Grundskola 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. 
Styrdokumenten är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 med sina kursplaner, 
samt de kommunala politiska målen för verksamheten. 
 
Verksamhetens uppdrag är att främja lärande där eleven ska stödjas, stimuleras och utmanas att 
inhämta kunskaper för att nå gymnasiebehörighet. Verksamheten ska uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt arbeta för en hög och likvärdig kvalitet. I 
samarbete med hemmen ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen. 
 
Verksamheten har i uppdrag att främja demokratiska värden och förbereda eleverna för att leva och 
verka i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med 
andra. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Verksamhetens uppdrag är att arbeta för att eleverna utvecklar sin förmåga 
till kritiskt tänkande och att kunna analysera ur olika perspektiv. 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheterna ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel 92,1 92,2 93,4 93,1 91,3 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, andel 87 87 82 82,3 84 

Lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i minst 
ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala 
skolor, andel. 

78,2 79,3 80 77,8 78 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen, andel 49,7 45 47 47,7 48 
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Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Invånare i kommunen, 6-15 år 5 986 6 051 6 197 6 240 6 337 

Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år 98 98 102 102 102 

Elever i kommunal grundskola inkl 
förskoleklass 5 196 5 340 5 498 5 583 5 662 

-varav sålda platser 87 95 80 79 81 

Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-
3, % 93 93 93 93 93 

Köpta platser, grundskola och 
förskoleklass 727 699 678 658 650 

Elever mottagna i särskola 44 51 57 64 63 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska sträva mot att bli Sveriges bästa grundskola och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas och kunskapsresultaten ska öka. Arbetet med skolutveckling 
ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare. Verksamheten ska också 
verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i kommunen. 

Plan för genomförande 
För att nå Sveriges bästa grundskola måste likvärdigheten i kommunens skolor öka. Grundskolan har 
tagit fram två utvecklingsfokus för 2019-2021. Dessa är kvalitet i undervisningen och ledarskapet i 
klassrummet. Fokusområdena har tagits fram utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som visar behov 
av mer utmanande, kreativ och anpassad undervisning samt ett tydligare ledarskap i klassrummet. 
Detta för att skapa goda förutsättningar för elevens lärande och öka måluppfyllelsen. Undervisningen 
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 
Rektorerna har påbörjat en utbildningsinsats med skolforskare från Göteborgs universitet för att 
ytterligare öka sin kompetens att styra och leda sin skolenhet. Rektorerna fördjupar sig i sin skolas 
utvecklingsområden och tar fram ledarhandlingar som styr och leder skolans arbete i rätt riktning.  
 
En gemensam elevhälsoplan kommer att tas fram med ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning 
för att säkerställa ett likvärdigt elevhälsoarbete. Arbetsmiljön för elever och personal ska ge god 
studiero.  
 
Vid etablering av nya fristående grundskolor ska kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete 
och goda samverkansformer kring gemensamma frågeställningar. 
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2.3 Gymnasium 

Grunduppdrag 
Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella 
program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett 
om dessa erbjuds i egen regi eller inte. Utöver de nationella programmen erbjuds även utbildningar 
med av regeringen bestämt riksintag. Kommunen har tecknat samverkansavtal inom GR 
(Göteborgsregionens kommunalförbund) för att möjliggöra ett brett utbildningsutbud för kommunens 
ungdomar. Gymnasieskolan regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplan 2011 (Gy 
11) samt ämnes- och kursplaner. 
 
Gymnasieverksamhetens övergripande uppdrag i Härryda kommun är att förmedla kunskaper och 
stödja elever så att de kan nå gymnasieexamen inom högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 
år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på 
ungdomsgymnasiet ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara av sina studier och nå målen för sin 
utbildning. För att nå dit krävs att verksamheten skapar förutsättningar så att eleven: 
 
•Lär sig att se helheten i sina studier 
•Är delaktig och har inflytande 
•Utvecklar en social kompetens 
•Blir medveten om sitt lärande 
 
Det kommunala ungdomsgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram och fem högskoleförberedande 
program. Vidare erbjuder gymnasiet utbildning för de elever som inte är behöriga genom 
introduktionsprogrammen, där till exempel språkintroduktion är ett av alternativen. Målsättningen är 
att den obehöriga eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller komma ut i arbete. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret 
innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförd i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljer ett nationella program på 
gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att starta 
upp eller fullfölja gymnasial utbildning. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
andel (%) 82,9 79,2 78 81,3 81,3 

Lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne, andel (%) 94,4 95,9 94,9 95,5 95,5 

Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola 
som helhet, andel positiva svar (%)  88,4  89,9 89,9 
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Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet 1 716 1 729 1 719 1 700 1 700 

Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, 
Härryda kommun 1 406 1 448 1 546 1 651 1 725 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Andelen elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, 
ska fortsätta att öka. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning 
och personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att skolor med annan huvudman kan 
etableras i kommunen. 

Plan för genomförande 
För att nå målet om att verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige behöver 
verksamheten ligga i framkant med skolutveckling och använda pedagogiska metoder som bygger på 
vetenskaplig grund. Därför har Hulebäcksgymnasiet ett skolutvecklingsråd där förstelärare och 
skolledning möts för att diskutera och vidareutveckla skolan. Tillsammans med arbetslagen skapas en 
kompassriktning där verksamheten arbetar med att ta fram en plan för hur skolan ska se ut år 2040 och 
vad verksamheten måste göra för att komma dit. Planen utgår från de politiska inriktningsmålen, 
forskning från SKL med avseende på kompetensförsörjning samt den nationella 
digitaliseringsstrategin. Hulebäcksgymnasiet har även målsättning att starta upp ett samarbete med 
Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg för att kvalitetssäkra den vetenskapliga grunden genom att 
spegla oss mot annan likvärdig aktör inom utbildningssektorn.  
 
För att Härryda kommun ska kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige krävs förutom en 
kompassriktning ett väl fungerande samarbete med näringslivet, högskolor och universitet. Vi vill via 
samarbeten säkerhetsställa att våra elever får den kunskap de behöver ha med sig efter avslutade 
gymnasiestudier. Skolan arbetar för att andelen elever som tar examen ska öka.  
 
För att vår utbildning ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på 
Hulebäcksgymnasiet. Detta vill verksamheten säkerställa genom att satsa på kompetensutveckling i 
linje med vår kompassriktning samt tillsammans med personalfunktionen arbeta för att renodla 
läraruppdraget. På Hulebäcksgymnasiet ska det vara lätt att vara lärare och rektor ska ha tillgång till 
stödfunktioner som underlättar uppdraget för både lärare och elevhälsans personal. Arbetsmiljön för 
elever och personal ska ge god studiero.  
 
Gymnasieverksamheten i Härryda kommun har vid sidan av Hulebäcksgymnasiet även ett ansvar i att 
säkerställa att alla ungdomar 16-20 år folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial 
utbildning. För att säkerställa detta samarbetar verksamhetschefen för gymnasiet både med 
kommunala och fristående aktörer i regionen. Fridaskolan har ansökt om att starta gymnasieskola HT-
2020 och verksamhetschef och sektorchef har tillsammans med skolledningen på Fridaskolan haft 
flera möten för att möjliggöra ett gott samarbete skolorna emellan. 
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2.4 Vuxenutbildning 

Grunduppdrag 
Vuxenutbildningens övergripande uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja elever och studerande 
så att de kan arbeta och verka i samhället eller fortsätta studera under hela sin yrkesverksamma tid. 
Medborgarna ska ha möjlighet att skola om sig med hjälp av gymnasial vuxenutbildning, både 
teoretiska och praktiska kurser. Rättigheten gäller även behörighetsgivande kurser för högskolestudier 
samt för vissa yrkeshögskoleutbildningar. 
 
Uppdraget är att möta kommuninvånarnas och övriga sökandes behov av studie- och yrkesvägledning 
och utbildning på olika nivåer. Verksamhetens målgrupp är heterogen och eleverna/de studerande är 
individer med mycket olika bakgrund och varierande ålder (från 20 år och uppåt). Verksamheten ska 
alltid möta varje elev/studerande utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Skollagen reglerar de skolformer som finns för den kommunala vuxenutbildningen. Skolformerna är 
följande: vuxenutbildning på grundläggande (gruv) och gymnasial nivå, utbildning i svenska för 
invandrare (SFI), samt särskild utbildning för vuxna (särvux). 
 
Vuxenutbildningen bedriver verksamhet inom samtliga dessa skolformer. Utöver detta anordnas 
yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Yrkeshögskolan regleras av lagen om 
yrkeshögskolan. Kommunen ingår även i ett samverkansavtal med Göteborgsregionen gällande 
vuxenutbildning (yrkesvuxutbildningar, yrkesvuxutbildningar med språkstöd samt lärlingsutbildning). 
Dessa utbildningar regleras av förordning om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning och fokus 
för utbildningarna är arbetsmarknadens behov av arbetskraft. 

Kvalitetsindikatorer 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal studerande, individer 1 339 1 250 1 250 1 280 1 300 

Antal heltidsplatser gymnasial utbildning 182 200 205 215 235 

Antal deltagare SFI 334 250 210 170 140 

Antal deltagare Gruv 182 180 200 225 260 

Antal deltagare inom GR 80 70 70 70 70 

Antal studerande i annan kommun 47 70 70 70 70 

Antal deltagare inom YH 320 350 250 280 320 

Antal deltagare inom uppdragsutbildning 0 30 25 25 25 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Detta ska bidra till det prioriterade uppdraget om en låg 
arbetslöshet och ett lågt försörjningsstöd i kommunen, i enlighet med arbetet inom Härryda framtid. 
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Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att delar av utbildningen kan bedrivas i annan 
regi. 

Plan för genomförande 
Vuxenutbildningen i Härryda kommun ger lärarna de förutsättningar de behöver för att vara en 
vuxenutbildning i toppklass. En strukturerad fortbildning av personalen i för skolan aktuella ämnen 
håller kunskapsnivån hos lärarna på en hög nivå, vilket borgar för en god undervisning. 
Vuxenutbildningen arbetar för att ta fram utbildningar som ska leda till jobb. Ett gott exempel är vår 
utbildning till fordonsmekaniker med språkstöd som riktar sig till nyanlända med erfarenhet inom 
fordonsbranchen. I utbildningen är svenskundervisningen inkorporerad i utbildningens alla moment. 
Efter avklarad utbildning går ca 93 procent direkt till arbete. Utifrån Härryda kommuns storlek 
samarbetar vuxenutbildningen med privata aktörer för att bredda vårt utbud av undervisning så att 
kommunens invånare ska ha möjlighet att läsa det de efterfrågar. 

 

2.5 Kultur och fritid 

Grunduppdrag 
Kulturverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja kulturens ställning i kommunen 
och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten bidrar genom 
ett brett och professionellt kulturutbud till en god livskvalitet för medborgarna. 
 
Verksamheten ska vara väl känd och tillgänglig så att alla medborgare erbjuds goda möjligheter att 
delta. Kulturen ska vara en självklar och tydlig del av samhällsbygget och präglas av ett innehåll som 
utifrån en demokratisk värdegrund fokuserar på frågor om öppenhet, tolerans och om allas lika värde. 
 
Kulturskolan ska skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga rätt till kulturella upplevelser och 
konstnärligt utövande. Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa genom konst och kultur. 
Kulturskolan omfattar kursverksamhet för åldrarna 5-20 år och samverkar med grund- och 
gymnasieskolan samt deltar i regionala och internationella samarbeten. 
 
Kulturhusen och biblioteken är platser med rum för upplevelser, inspiration, skapande, lärande och 
möten. I kulturhusen samsas bibliotek med ateljé, utställningsytor, dansgolv, plats för föreningsliv och 
scener. Kulturhusen och biblioteken ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för 
människors kulturliv. De ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och ge utrymme för var och 
en att utveckla sina skapande förmågor. 
 
Den offentliga konsten är en viktig del av kommunens identitet och i samhällsbygget. Verksamhetens 
arbete med den offentliga konsten sker i bred samverkan med andra sektorer i kommunen och i dialog 
med medborgarna. 
 
Den lagstiftning som är särskilt inriktad mot verksamheten är bibliotekslagen. 
 
Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens 
ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.  
 
Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom konsultation och samverkan, 
bidragsgivning samt administrativt stöd via Föreningsnavet. Enheten ansvarar för fördelning och 
uthyrning av träningstider i idrottsanläggningar till föreningar, uthyrning av anläggningar och lokaler 
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till privatpersoner samt handläggning av lotteritillstånd utifrån lotterilagen. Sommartid tillhandahåller 
enheten simskoleverksamhet i kommunens olika delar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal kursplatser i kulturskolans 
terminskurser 1 726 1 720 1 650 1 650 1 650 

Antal utlån biblioteken 380 000 440 000 40 000 40 000 40 000 

Antal besök kulturhuset 496 690 500 000 500 000 500 000 500 000 

Antal ungdomar 7-20 år, Härryda 
kommun 7 589 7 767 7 800 7 800 7 800 

Antal mötesplatser som Fritid ungdom 
ansvarar för eller stödjer 8 9 7 7 7 

Antal bidragsberättigade föreningar  130 132 132 130 

Antal barn som deltar i simskolan  260 250 250 250 

Antal deltagartillfällen (LOK-stöd)  281 000 280 000 280 000 280 000 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Det är viktigt med öppenhet och transparens avseende arbetet med konstnärlig utsmyckning i 
offentliga miljöer och att möjlighet till inflytande ges till kommuninvånarna. Verksamheten ska också 
verka för att långsiktigt tillse tillgången till idrotts- och föreningsanläggningar och möjligheten för 
medborgarnas möjlighet till rekreation och aktiv fritid. 
 
Genom att i varje fråga beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och 
hälsosam fritid befäster Härryda kommun sin plats som det självklara valet för nyinflyttning och 
etablering. 

Plan för genomförande 
Offentlig konst 
En viktig och betydelsefull del av arbetet med den offentliga konsten är medborgarnas delaktighet och 
insyn i arbetet. Enligt den ordning för hantering av den offentliga konsten som kommunen har beslutat 
om och som verksamheten följer, görs varje gång konst upphandlas en bedömning om i vilken del av 
processen en medborgardialog kan föras. Inför de konstprojekt som påbörjats från och med hösten 
2018 har olika typer av dialog med medborgare och brukare skett utifrån projektens differentierade 
förutsättningar. Dels har öppna dialoger med medborgare förts i konstprojekten vid Mölnlycke 
fabriker – Skulptur vid Massetjärn och Ny idrottsarena – och dels har samverkan med brukare skett 
inför det påbörjade projektet på Säteriets bostadsområde genom skola och fastighetsägare 
(dialogprocess). Inför kommande konstprojekt är ambitionen att starta dessa i ett tidigt skede av 
byggprocessen, i samband med planarbetet, för att på så sätt kunna få fler involverade i projekten.  
 
Rekreation och fritid 
I syfte att maximera beläggningen av de idrotts- och föreningsanläggningar som finns tillgängliga i 
Härryda kommun kommer fritidsverksamheten att se över bokningsrutiner och marknadsföring av 
anläggningarna. Detta för att säkerställa en tydlig kommunikation som gör det enkelt för medborgarna 
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att utnyttja idrotts- och föreningsanläggningarna på bästa vis. Då ambitionen är att verka för alla 
medborgares möjlighet till rekreation och en aktiv och hälsosam fritid, kommer verksamheten se över 
tillgängligheten utifrån ett likabehandlingsperspektiv och särskilt undersöka tillgänglighet och 
fritidsutbud för personer med funktionsvariationer. Kultur- och fritidsverksamheten kommer också att 
arbeta med att utveckla några av de fritids- och rekreationsytor som finns i kommunen, bland annat 
genom att ta en aktiv roll i utvecklingen av området kring Råda säteri. 

 

2.6 Utveckling och flerspråkighet 

Grunduppdrag 
Verksamheten Utveckling och flerspråkighet (UF) består av två enheter: Utvecklings- och stödenheten 
(USE) och Centrum för Flerspråkigt lärande (CFL). Både USE och CFL stödjer och samverkar med 
för- och grundskola i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet. 
 
USE har i uppdrag att utifrån behov erbjuda och organisera handledning och professionsutveckling. 
Inom enheten finns specialistkompetens inom elevhälsa samt verksamhetsutveckling med inriktning 
på bland annat digitalisering, hälsa, kommunikation, demokrati och inflytandefrågor.  
 
CFL har i uppdrag att introducera, kartlägga och undervisa nyanlända barn, elever och familjer på 
mottagningsenheten Välkomsten. I detta ingår även att stödja ledare och pedagoger i arbetet med 
mottagandet av nyanlända. CFL erbjuder också studiehandledning och modersmål. Syftet är att ge 
goda förutsättningar för nyanlända barn och elever att klara sin skolgång. 
 
Arbetet inom UF utgår från den gemensamma helhetsidén - Rötter och Vingar. Målet är trygga barn 
och unga som lär och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal elever som erbjuds 
modersmålsundervisning 320 340 360 370 380 

Antal språk som erbjuds inom 
modersmålsundervisning 18 18 21 22 23 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas 
och arbeta med att stärka barns och unga vuxnas psykiska hälsa. 

Plan för genomförande 
Utifrån dialog med sektorchef/skolchef ges riktade uppdrag för att utveckla kvaliteten i sektorn. 
 
Verksamheten ska bidra till att utveckla effektiva lösningar med hjälp av digitaliseringens möjligheter. 
En plan för arbetet med digitalisering kommer att utarbetas under perioden i samverkan med övriga 
verksamheter i sektorn. 
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Ett uppdrag under planperioden är att stödja och utveckla skolornas analys av elevernas resultat och 
måluppfyllelse så att det systematiska kvalitetsarbetet leder till utveckling av undervisningen. 
Kommunens förstelärare är en viktig del i skolutvecklingen och ett omtag ska ske i dialog med 
rektorerna för att öka möjligheterna att använda förstelärarna på ett mer effektivt sätt. 
 
För att säkerställa ett likvärdigt främjande och förebyggande elevhälsoarbete kommer en gemensam 
elevhälsoplan tas fram under 2020. Planen kommer ta sin utgångspunkt i genomlysningen av barn- 
och elevhälsan som genomfördes under våren 2019. 
 
En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. UF arbetar med förebyggande och 
främjande arbete riktade till skolorna utifrån gällande styrdokument och utifrån VästKoms 
handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Exempel på insatser är arbetet för tillgängliga, kreativa 
och anpassade lärmiljöer, föräldraskapsstöd, närvarofrämjande åtgärder, tidiga samordnade insatser i 
samverkan med socialtjänst och vården, ANDTS och införandet av SIP (samordnad individuell plan). 
 
För att ytterligare stärka barn och ungas psykiska hälsa och uppmärksamma att Barnkonventionen blir 
lag kommer insatser att genomföras under 2020. Ett särskilt fokus kommer att vara barn och elevers 
möjlighet till delaktighet och inflytande. 
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3 Sektor för socialtjänst 
Sektorns organisation 

 
  

Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda och jämlika livsvillkor hela livet för 
människor som bor och vistas i Härryda kommun. Detta uppnås genom att erbjuda äldreomsorg, stöd 
till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. 

Socialtjänsten ska genom en rättssäker och samlad myndighetsutövning säkerställa att brukare får den 
hjälp och det stöd de är i behov av. Insatserna ska vara kvalitetssäkrade och evidensbaserade samt 
utföras med respekt för människors självbestämmande och integritet. 

Sektorn ska omvärldsbevaka och resurserna ska användas på ett effektivt sätt utifrån lagstiftningens 
krav och anpassas vid nya förutsättningar och förändrade behov. Sektorn ska sträva mot att vara en 
serviceorganisation med myndighetsansvar, där varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i 
sektorn präglas av service och kvalitet. 

Sektorn ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar långsiktigt för att skapa stabilitet i 
organisationen. 
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Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan     
2021 

Plan        
2022 

Taxor och avgifter 23 723 21 787 25 642 25 642 27 317 

Hyror och arrenden 33 626 24 720 26 390 26 590 26 915 

Bidrag 86 578 39 421 37 939 37 939 37 939 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 83 913 432 432 432 432 

Övriga intäkter 608 102 102 102 102 

Summa intäkter 228 448 86 462 90 505 90 705 92 705 

Lönekostnader 488 948 413 453 404 139 403 628 404 527 

Köp av huvudverksamhet 209 232 173 058 210 376 213 921 227 665 

Lokalhyror och markhyror 56 362 54 901 52 866 52 975 54 266 

Avskrivningar och internränta 4 093 5 290 5 290 5 290 5 290 

Övriga kostnader 137 679 111 972 110 833 110 833 110 290 

Summa kostnader 896 313 758 674 783 504 786 647 802 038 

Nettokostnader 667 865 672 212 692 999 695 942 709 333 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Ledning och administration 35 647 43 859 79 563 80 898 91 810 

Vård och omsorg 184 253 195 099 197 630 198 173 193 719 

Hälsa och bistånd 146 054 161 394 162 703 165 303 166 200 

Funktionsstöd 158 255 155 101 138 010 137 723 143 759 

Integration och arbetsmarknad 34 284 38 973 39 016 37 768 37 768 

Barn och familj 109 372 77 786 76 077 76 077 76 077 

Nettokostnad 667 865 672 212 692 999 695 942 709 333 

Driftbudget/plan för sektorn socialtjänst innebär en kostnadsökning på 43,4 mkr och en intäktsökning 
på 6,2 mkr, jämfört med budget 2019. Det innebär en nettokostnadsökning på 37,1 mkr under 
planperioden. Den främsta anledningen till nettokostnadsökningen är nya boenden och 
volymförstärkningar inom sektorn. 

Nya boenden och volymökning 

Det planerade särskilda boendet på Säteriet som var planerat att driftsättas i slutet av 2019 är 
framskjutet till 2022. Tidigare planerades för 40 platser men nu planeras för 54 platser och därför 
utökas budgeten för ytterligare 14 platser 2022. De budgeterade medlen för denna verksamhet kommer 
fram till öppnandet 2022 att användas till alternativ kostnad för köpta platser, köpt korttidsvård, 
hemtjänst och en tillfällig utökning av permanentplatser på Ekdalagården. 

I lokalresursplanen (LRP) ligger utökning av boenden inom funktionsstöd. Enligt plan ska ett nytt 
serviceboende driftsättas i Landvetter 2021 och ytterligare två nya boenden öppnas i Mölnlycke 2022. 
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Med anledning av volymökningar baserat på befolkningsprognosen förstärks budgeten inom personlig 
assistans från 2020 med 0,5 mkr och ytterligare 0,5 mkr 2021. Även hemtjänst förstärks med 
anledning av volymökning, 2,1 mkr 2021 och ytterligare 3,4 mkr 2022. Vidare förstärks budgeten 
tillfälligt för ledsagare och avlösare under planperioden med 1,0 mkr. 

Med anledning av ett ökat behov av skyddat boende och handläggning av ärenden gällande våld i nära 
relation förstärks verksamheten tillfälligt under planperioden med 1 åa socialsekreterare samt ett 
budgettillskott för skyddade boenden, med start 2020. 

Under planperioden utökas kostnadsramen för socialtjänst tillfälligt för att underskotten inom bland 
annat försörjningsstöd, placeringskostnader av barn och unga och köpta platser inom funktionsstöd. 

Ytterligare verksamhetsförändringar 

Under planperioden genomförs förändringar inom dagverksamhet för äldre genom att minska 
kostnadsbudgeten 1 åa på dagverksamheten Liljan. Vidare tas samtliga 2 metodhandledare bort inom 
vård och omsorg. Enligt flerårsplanen förstärks verksamheten med 1 åa metodhandledare 2021. 

Från 2020 görs kostnadsminskningar inom funktionsstöd. Inom boende i egen regi minskas 
kostnadsbudgeten med 2,7 mkr främst genom minskad personalbudget. Inom daglig verksamhet 
minskas budgeten med 3,8 mkr. Kostnadsminskningen innebär ett förändrat innehåll i den dagliga 
verksamheten och en minskad personaltäthet. En ytterligare kostnadsminskning genomförs 2021 
genom omfördelning av platser och resurser mellan befintliga boenden i egen regi och det nya 
serviceboendet i Landvetter. 

Inom verksamheten barn och familj förstärks barn- och ungdomsenheten med 1 åa socialsekreterare. 
Inom förebyggande arbete barn och unga görs kostnadsminskningar under planperioden, där 
Kraftkällan minskas med 1,5 åa socialsekreterare från 2020 och 1,6 åa socialsekreterare på 
kommunens familjecentraler. Den tillfälligt höjda kostnadsramen för köpta platser inom HVB minskas 
med 4,0 mkr 2020. 

2019 inrättades en tjänst inom socialpsykiatri och ytterligare en tjänst inrättas 2020 för att möta 
behovet inom det socialpsykiatriska området. 

Inom försörjningsstöd infördes 2019 två tjänster under en projekttid av två år för att aktivt arbeta med 
långvariga försörjningsstödsärenden. Denna tillfälliga förstärkning tas bort 2021. Inom 
arbetsmarknadsenheten görs en besparing på 0,7 mkr genom att kommunen går ur 
Samordningsförbundet Insjöriket. 

Utifrån tidigare plan justeras budgeten för administrativa assistenter. Enligt tidigare plan finns en 
utökning av assistenter med totalt 2 åa för sektorn 2020. 1,5 åa av dessa tas bort och 0,5 åa skjuts fram 
till 2021. Inom vård och omsorg minskas dessutom befintlig budget med 1 åa assistent från 2020. 

Vidare budgeteras för ökade taxor och avgifter inom äldreomsorgen med 0,7 mkr och den borttagna 
hyressubvention som beslutades under 2019 har budgeterats med helårseffekt 2020. 

Med anledning av pågående upphandling och planerad extern drift av ett gruppboende och en daglig 
verksamhet flyttas befintlig budget för denna verksamhet till ledning. 

Budget för 1,0 åa sjuksköterska flyttas från ledning till sjuksköterskeenheten för att svara upp mot 
behovet av specialistkompetens inom psykiatri och demens. 
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Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan     
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Inkomst 122 0 0 0 0 0 0 

Utgift 2 215 9 298 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 

Nettoutgift 2 093 9 298 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 

I investeringsbudgeten finns anslag för it-inventarier och reinvesteringar (förnyelse av inventarier) 
samt investeringar med anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen. 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska arbeta med  
• fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa  
• förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas 
• att utöka möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva verksamhet för att långsiktigt tillse att det 
finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov 
• att införa lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO) 

Plan för genomförande 
Sektorn för socialtjänst har lång erfarenhet av att upphandla enstaka vårdplatser i exempelvis HVB-
hem, LSS-boende, familjehem men mindre erfarenhet av entreprenadupphandling och LOV. En plan 
för införande av LOV i särskilt boende kommer att tas fram under 2020. Arbetet ska bedrivas i nära 
samarbete med närliggande kommuner då det underlättar för företag som vill etablera sig i området om 
det finns en samstämmighet i förutsättningar och villkor. Sektorn behöver öka sin 
upphandlingskompetens generellt och skapa en mer ändamålsenlig organisation för uppföljning av 
egenregiverksamhet såväl som verksamhet som bedrivs av annan utförare. Det arbetet är påbörjat och 
kommer att fortsätta under 2020. 
 
En handlingsplan för psykisk hälsa är framtagen genom vårdsamverkan på nationell, regional och på 
lokal nivå. Handlingsplanen fokuserar på fem områden; förebyggande och främjande arbete, tidiga 
insatser, enskildas delaktighet, insatser för utsatta grupper och ledning och styrning. Sektorn planerar 
för fortsatt genomförande av handlingsplanen. 
 
Härryda kommun gjorde 2017 en översyn av det förebyggande arbetet för barn och unga. Utredningen 
gav förslag på förändrat arbetssätt och förändrad organisation. Under 2018 genomfördes förändringen 
med målsättning att minska antalet ungdomar som riskerar att inte fullfölja sin utbildning och att 
hamna utanför samhällets normer och värderingar. Det förebyggande arbetet fortsätter med nuvarande 
plan som grund. Arbetet sker i många fall nära andra aktörer så som polisen, skolan och hälso-
sjukvården. Arbetet sker i miljöer där barn och unga vistas både i och utanför hemmet. 
Fältverksamheten finns tillgänglig på kvällar och helger. Samverkansformen SSPF, samverkan mellan 
skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, är en stabil och etablerad samverkansform som främjar 
ett långsiktigt strukturellt förebyggande arbete. 
Under 2020 planerar verksamheten att utveckla samarbetet med polisen genom att inrätta sociala 
insatsgrupper. 
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3.1 Vård och omsorg 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom Vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), 
nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för 
Vård 
och omsorg. 
 
Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den 
enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom Vård och omsorg ska ges möjlighet att 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på självbestämmande, trygghet, integritet och 
bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt stödja närstående. 
 
Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, delaktighet, meningsfullhet, inflytande, 
rättssäkerhet och en ansvarsfull resursanvändning. Verksamheten ska tillhandahålla högkvalitativ, 
evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och sjukvård med upplevd hög 
kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer. 
 
Medarbetare inom Vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska 
läggas vid gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik 
och bemötandefrågor. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras och ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. 
 
Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre och särskilt boende. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Brukares upplevelse av bemötande  97 98 97 98 

Brukares upplevelse av trygghet  88 87 88 90 

Brukares upplevelse av delaktighet och 
inflytande  91 90 86 90 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  14 15 17 15 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal permanenta platser särskilt boende 
(mätdatum 31/12) 261 261 269 269 269 

Antal korttidsplatser särskilt boende, egen 
regi (mätdatum 31/12) 27 27 27 27 27 

Antal besök dagverksamhet (totalt under 
året) 4 419 5 000 5 000 5 000 5 000 
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Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Äldreomsorgen ska präglas av ett innovativt framåtsyftande tankesätt i en vård och omsorg som 
bedrivs med mänsklighet och omtanke. Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett 
aktivt och meningsfullt liv. En god uppföljning är viktig för varje individ. 

Plan för genomförande 
Vård och omsorg ska skapa förutsättning för utveckling och innovation av vården och omsorgen 
genom en god organisatorisk och social arbetsmiljö, stöd från chefer och kompetensutveckling. 
Verksamheten kommer kontinuerligt att arbeta för att brukare ska ha ett reellt inflytande över sitt liv 
med goda möjligheter till en aktiv vardag med meningsfullhet, välbefinnande och ett bemötande 
präglat av mänsklighet och omtanke.  
 
Systematisk utbildning och handledning ska fortsätta att genomföras regelbundet för att skapa 
medvetenhet hos medarbetare kring hur värdegrundens intentioner omsätts i varje möte med brukaren.  
 
Kvalitet skapas i brukarens upplevelse av bemötande, kontinuitet och hur stödet utförs, därför 
genomför verksamheten regelbundet brukarundersökningar. På individnivå sker uppföljning av den 
individuella genomförandeplanen (IGP) regelbundet och systematiskt. Resultatet av dessa 
undersökningar ligger till grund för det ständiga förbättringsarbetet. 

 

3.2 Hälsa och bistånd 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom Hälsa och bistånd utgår från Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), nationell lagstiftning, gällande avtal och överenskommelser inom Hälso- och 
sjukvårdens område samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för Hälsa och bistånd. 
 
Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. 
Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt 
för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla 
individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. 
Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL och 
LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. 
 
För målgruppen utsatta vuxna med beroende och samsjuklighet ges insatserna huvudsakligen på 
frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Verksamheten ska arbeta aktivt 
med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. 
 
En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan med andra aktörer inom sektorn samt 
med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartner inom regionen och med 
brukar- och anhörigorganisationer. 
 
Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet och 
hälsofrämjande enhet. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 

88 85 88 78 92 

Andel överklagade till 
förvaltningsdomstol som bifallits,(%) 75 10 0 40 20 

Andel brukare som avlider med mänsklig 
närvaro, (%)  87,8 94 91,4 94 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt 
år) 930 900 920 940 940 

Antal personer med beslut om LSS-
insats/månad (mätmånad oktober) 279 290 300 300 300 

Antal timmar hemtjänst (mätmånad 
oktober) 13 187 12 000 12 100 12 200 12 300 

Antal personer med hemtjänst (mätmånad 
oktober) 705 730 730 740 740 

Antal vuxna placerade enligt SoL och 
LVM 28 26 27 29 30 

Antal vuxna som har kontakt med 
vuxenenheten 255 260 275 290 300 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Det ska finnas goda möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också träffpunkter för 
personer som bor i ordinärt boende. Det ska finnas en god samverkan med hälso- och sjukvården och 
en sammanhållen vårdkedja när det gäller rehabilitering och medicinering efter en sjukhusvistelse. 

Plan för genomförande 
Hälsa och bistånd planerar att under 2020 ytterligare utveckla samverkan mellan verksamhetens 
enheter, med sektorns övriga enheter och med regionen. Lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård ställer ökade krav på samtliga parter vilket medför behov av nya 
samverkansformer. Samverkan behöver även utvecklas inom områdena samsjuklighet, psykisk ohälsa 
och beroendeproblematik.  
 
De tvärprofessionella teamen inom områdena demens, psykiatri och palliativ vård samt 
vårdplaneringsteamet ska befästa sina respektive uppdrag, och evidensbaserade arbetsmetoder ska 
förankras inom hela sektorn genom utbildningsinsatser.  
Ny teknik effektiviserar verksamheterna; exempelvis digital signering av medicinlistor frigör 
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brukarnära tid samtidigt som dokumentationen rättssäkras och avvikelser gällande medicinering 
hanteras effektivare.  
 
I kommunen erbjuds sociala och/eller rehabiliterande aktiviteter för medborgare i alla åldrar och 
fritidsverksamheten för äldre kommer att utvecklas. För äldre personer i ordinärt boende ska under året 
en rutin tas fram för att säkerställa att information om dessa aktiviteter når fram till målgruppen. Det 
gäller även de träffar som arrangeras av hälsofrämjande enheten i Mölnlycke, Landvetter och Hindås 
och som specifikt riktas mot målgruppen äldre i ordinärt boende. 

 

3.3 Funktionsstöd 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamhetsområdet funktionsstöd syftar till att skapa social trygghet och öka 
möjligheten till ett självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen 
verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL). 
 
Stödet riktas till personer med funktionsnedsättning, inom alla åldersgrupper, som omfattas av 
lagstiftningen. Individuellt anpassat stöd ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. 
Enligt lagstiftningen ska stödet utformas utifrån den enskildes egna resurser för att stärka den 
enskildes möjlighet till att leva som andra, till att ha ett självständigt liv, till delaktighet i 
samhällslivet, till att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, till en meningsfull 
sysselsättning samt till avlastning för anhöriga i omvårdnaden av den enskilde. 
 
Verksamheten ska säkerställa att insatserna är av god kvalitet. Insatserna ska ges i enlighet med mål 
och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt att stödet tillgodoser den enskildes 
behov och uppnår verksamhetens syfte. Verksamheten ska tillförsäkra den enskildes delaktighet och 
inflytande. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. Helhetssyn och 
samordning ska utgå från den enskildes samlade livssituation med samordnade insatser som ska 
präglas av kontinuitet. Insatserna ska vara trygga och rättssäkra med möjlighet till insyn och inflytande 
för den enskilde. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning 
och erfarenhet. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt för att uppnå verksamhetens mål och 
uppdrag. 
 
Funktionsstöd består av LSS-boenden, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, 
ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson samt boendestöd. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande 
och trivsel, gruppbostad LSS, andel % 

 77 89 70 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande 
och trivsel, servicebostad LSS, andel % 

 78 76 83 90 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande 
och trivsel, daglig verksamhet LSS, 
andel % 

 80 79 76 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande 
och trivsel, boendestöd SoL, andel % 

 80 89 87 90 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal personer med beslut om bostad med 
särskild service enligt LSS 111 130 130 142 166 

Antal personer med daglig verksamhet 117 133 138 138 138 

Antal personer med boendestöd  105 105 105 100 

3.4 Integration och arbetsmarknad 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområde Integration och Arbetsmarknad tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag 
vilket är att stärka varje individs resurser och förmåga till självständigt liv. Detta görs genom att arbeta 
med ett tydligt fokus på arbete och självförsörjning med förhållningssättet att alla vill och kan arbeta.  
Verksamheten styrs av lagstiftning från förvaltningslagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) samt övriga föreskrifter, riktlinjer och politiska 
inriktningar som berör målgruppen. 
 
Integration och arbetsmarknad arbetar sedan 2018 i enlighet med projektplanen Härryda framtid som 
bygger på en strukturerad samverkan med interna och externa aktörer såsom näringslivet, 
vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Inom ramen för Härryda framtid har en översyn gjorts av 
verksamhetens arbetsmetoder för en ökad effektivisering, snabbare processer samt en tydlig koppling 
mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Verksamheten 
präglas av rättssäker handläggning. För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det 
svenska samhället erbjuds arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden. De arbetsmetoder som 
används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en 
viktig del inom verksamhetsområdet. 
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Verksamhetsområdet består av enhet för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), samt enhet 
för nyanlända/stödboende. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Antal personer som erhållit stöd via AME 
och kommit i sysselsättning genom arbete 
eller studier 

  18 39 24 

Antal hushåll inom enhet för 
försörjningsstöd som blir självförsörjande 
genom arbete, studier och/eller andra 
bidrag 

  102 114 100 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal hushåll som beviljas 
försörjningsstöd 419 420 470 470 470 

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt 
bistånd 199 220 220 220 220 

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder 
exkl. feriepraktik 144 180 180 180 180 

Antal kommunanvisade nyanlända 103 76 68 68 68 

Antal hushåll med ett boendebeslut, 
enheten för nyanlända 155 145 170 150 150 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll 
beroende av försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda framtid. 

Plan för genomförande 
Integration och arbetsmarknad arbetar genom strukturerad samverkan med att utveckla 
arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad egen försörjning genom ett tydligt fokus 
på arbete. Aktiviteterna sker i enlighet med Härryda Framtid och handlar bland annat om att utveckla 
kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella 
handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Arbetsmetoderna ska vara effektiva och personer som 
ansöker om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogade ska inom en vecka vara 
inskrivna på arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten arbetar med att utveckla 
arbetsmarknadsinsatser i form av gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler 
arbetstränings- och praktikplatser på kommunala och externa arbetsplatser. 
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3.5 Barn och familj 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamheten Barn och familj är att utreda, skydda och hjälpa samt ge service till 
utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. Barn och familj ska främja social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och 
vistas i Härryda kommun. I den uppsökande verksamheten ska socialnämnden upplysa om 
socialtjänstens stöd och insatser, och erbjuda barn och unga sin hjälp. I verksamhetens uppdrag ingår 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i kommunen. Arbetet ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras 
sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla målgruppens egna resurser. Människor ska 
bemötas på ett respektfullt sätt och mötena ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Insatserna ska vara stödjande och individuellt utformade efter den enskildes behov. 
Verksamheten ska hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. 
De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade. 
 
Verksamheten styrs av lagstiftning inom förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) samt föräldrabalken (FB). Lagstiftningen 
kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) och prejudicerande domar och 
beslut. Verksamheten styrs även av överenskommelser om samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Utöver detta tillkommer kommunens policyer och 
riktlinjer för verksamheten. 
 
Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och familjerättsenheten samt 
familjestödsenheten. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom 
barn och ungdom 0-20 år, medelvärde 

 78 94 107 95 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård 
IFO - helhetssyn, andel (%)    75 85 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats, andel 
(%) 

 87 72 81 85 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år 
ett år efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%) 

 91 81 81 85 
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Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Aktualiseringar avseende barn 0-20 år 
inom socialtjänst, antal 1 110  1 250 1 300 1 350 

Antal barn och unga 0-20 år som var 
föremål för individuellt biståndsbedömda 
öppna insatser 

144  135 140 145 

Antal barn och unga placerade utanför det 
egna hemmet 0-20 år 84 80 80 80 80 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska ha fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa samt utveckla 
förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. 

Plan för genomförande 
Verksamheten kommer att fortsätta utveckla arbetssätt och driva samverkan för att tidigt identifiera 
barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och 
Sektorn för utbildning och kultur genom den gemensamma handlingsplan som finns upprättad för åren 
2019-2020. 
 
Under 2020 kommer lokala avtal att upprättas om samarbete med Barn och ungdomspsykiatrin, Barn 
och ungdomsmedicin, Ungas psykiska hälsa samt Ungdomsmottagningen i syfte att tydliggöra 
processerna för samverkan och respektive huvudmans ansvar. Till grund finns de regionala 
överenskommelserna om samverkan mellan Västra götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland. Verksamheten kommer fortsätta att aktivt delta i projektet Tidiga och samordnade insatser, 
ett gemensamt projekt med sektor Utbildning och kultur och Ungas psykiska hälsa samt Närhälsan 
som drivs med statliga medel genom Socialstyrelsen och Skolverket på uppdrag av regeringen.  
 
Barn och familj medverkar även under 2020 i projektet Barn och ungdomsmedicinska mottagningen 
som syftar till att stödja de föräldrar vars barn riskerar att utvecklas ogynnsamt och att utveckla 
ytterligare samverkan kring tidiga och samordnade insatser mellan huvudmän som har uppdraget att 
arbeta med barn och unga. 
 
Samarbetet med polisen och kommunens skolor är prioriterat på fältet genom att vistas i samma 
miljöer och på skolorna för att fånga upp ungdomar som är kriminella och/eller på väg att utveckla ett 
kriminellt beteende. Planering pågår för att utveckla arbete med sociala insatsgrupper ihop med 
polisen när behov uppstår. 
 
Planen är att utveckla arbetet med stödgrupper för barn till föräldrar med psykisk sjukdom, missbruk 
eller i allvarliga vårdnadskonflikter genom att ta initiativ till samarbete med verksamheter såsom 
elevhälsan, kyrkan, Ungas psykiska hälsa, Närhälsan och Vuxenpsykiatrin. 
 
Nya arbetssätt kring hemmaplanslösningar som ska resultera i färre placeringar av barn och unga 
kommer att arbetas fram i linje med tidigare framtagen plan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-16

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 243      Dnr 2019VFN532

Information om välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-
2022 

 
I samband med antagande av budget den 17 juni 2019 § 93 beslutade kommunfullmäktige att 
uppdra åt kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att besluta om verksamhetsplan för 2020 
inom givna sektorsramar, samt att delge dessa till kommunfullmäktige senast i december 
2019. Välfärdsnämndens arbetsgrupp för budget och verksamhetsplan 2020 har under 
hösten diskuterat förslag till verksamhetsplan.

Bo Ekström, ekonomichef, Lena Lager sektorschef för socialtjänst, och Päivi Malmsten, 
sektorschef för utbildning och kultur, informerar om förslag till välfärdsnämndens budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 som bygger på förvaltningens bedömning. Maria Kornevik 
Jakobsson (C) informerar om majoritetens förslag till justeringar av verksamhetsplan och 
övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen.

Välfärdsnämnden behandlar den slutliga verksamhetsplanen den 6 november 2019. 

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 18:02-18:10.

Välfärdsnämndens behandling

Yrkande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdnämnden uppdrar åt förvaltningen att justera 
verksamhetsplan och övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen enligt nedan bilaga 
1 till protokollet "ordförandens förslag till beslut".

Proposition
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobsson yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet.
 

Beslut

Välfärdsnämnden noterar informationen samt uppdrar åt förvaltningen att justera 
verksamhetsplan och övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen enligt bilaga 1 till 
protokollet "ordförandens förslag till beslut".

Mot beslutet reserverar sig Inga-Lena Persson (MP).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-16

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), 
Jonas Andersson (S), Leo Welter (SD) och Boris Leimar (SD).

----------------------
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Bilaga 1 till välfärdsnämndens protokoll 2019-10-16 § 243

Ordförandens förslag till beslut

Välfärdnämnden uppdrar åt förvaltningen att justera verksamhetsplan och övriga dokument i 
anslutning till flerårsplaneringen enligt nedan

SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR

Välfärdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till bedömning och de åtgärder 
som föreslås för att nå en budget enligt kommunfullmäktiges beslut för sektorn med följande 
undantag:

BESPARINGAR

 Tellus avvecklas, ger 2020 +1,5 miljoner

 Minska med två psykologer av åtta i grundskolan, ger 2020 +1,4 miljoner

 Andra redan tagna beslut som Satelliten m.m, ger 2020 +0,2 miljoner

KOSTNADSÖKNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FÖRVALTNINGENS BEDÖMNING

 Behålla nivån på fritidsverksamheten, kostnad 2020 -2,5 miljoner

Prioriterade mål för utbildning och kultur

Förskolan
Full behovstäckning inom förskoleverksamheten. Vårdnadshavare ska kunna välja 
verksamhetsform.

Grundskolan
Prioriterade mål för grundskolan är att kunskapsresultaten ska öka och att arbetet för lärare 
skall koncentreras på lärande. Kunskap först!

Arbetsmiljön för elever och personal skall ge god studiero.

Gymnasiet
Andelen elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM skall fortsatt öka.

Arbetsmiljön för elever och personal skall ge god studiero.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen skall prioritera att hjälpa fler att gå från bidragsberoende till egen 
försörjning.

Uppdrag

 Utvärdera skolpsykologerna

 Rektorsutredningen

 Förutsättningar för LOV i kulturskolan

 Genomlysning av välkomsten/ Hemspråksundervisning

 Förutsättningar för LOV i Vuxenutbildningen.

----
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SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST
Välfärdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till bedömning och de åtgärder 
som föreslås för att nå en budget enligt kommunfullmäktiges beslut för sektorn med följande 
undantag:

BESPARINGAR

 Slå ihop bemanningsenheterna, ger 2020, +0,25 miljoner

 Avsluta samordningsförbundet Insjöriket, ger kanske 2020, +0,7 miljoner

 Avsluta friskvårdsbidraget, ger 2020 ca +1 miljon (Detta är främst nyttjat av UTK och 
SOC personal, därför lägger vi beloppet här)

KOSTNADSÖKNINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FÖRVALTNINGENS BEDÖMNING

 Kvitta en fritidsassistent riktat mot SÄBO mot en metodhandledare, ger 2020 +/-0

 Behålla fältassistenter, kostnad 2020 -2,1 miljoner

Prioriterade mål för sektorn för socialtjänst

Arbetet med Härryda framtid skall leda till att antalet personer som är bidragsberoende skall 
minska, samt få större andel personer till egen försörjning.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd skall minska.

Nya arbetssätt kring hemmaplanslösningar, ska resultera i färre placeringar av barn och unga.

Utveckla fritidsverksamheten för äldre.

Uppdrag

 Genomlysning av kostnader för olika boenden, t.ex. Lss, nyanlända, boenden, Hindås 
camping m.m.

 Härryda framtid – uppföljning av resultat

 Redovisning av tolkkostnader

 Förutsättningar för LOV inom daglig verksamhet

 Följ upp och utvärdera familjecentralerna

 Utveckla ”kraftkällan” i samarbete med andra kommuner.

----

Page 4 of 4Page 364 of 557
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 308      Dnr 2019KS10

Godkännande av verksamhetsplan och driftbudget 2020-2022 samt 
investerings- och exploateringsbudget 2020-2024 

 
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2019 § 93 beslut om budget/plan 2020-2022 
avseende drift och 2020-2024 avseende investeringar och exploateringar. Anslagen 
fastställdes på sektorsnivå. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om driftbudget 2020-2022 på 
verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 2020-2022. Investeringar och exploateringar 
fastställs på projektnivå för åren 2020-2024.

Ett förslag till verksamhetsplan och budget presenterades av förvaltningen för 
kommunstyrelsen den 10 oktober 2019. Där uppdrog kommunstyrelsen åt förvaltningen att 
göra justeringar i verksamhetsplan och budget inför beslut den 7 november enligt bifogat 
dokument, samt att genomföra ett antal utredningar. Ett reviderat förslag till verksamhetsplan 
bifogas.

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år:
 

 Redovisa en komplett bild på status när det gäller skicket, underhålls- och 
renoveringsbehov av alla kommunens fastigheter med primärt fokus på grundskolor 
och förskolor.

 Redovisning av en grundlig belysning av hela kommunens organisation av IT- och 
digitaliseringsverksamhet för att belysa effektivitet och kostnadskontroll och 
eventuella dubbla funktioner, samt kvaliteten på upphandlad IT-support.

 Genomlysning av samtliga stödfunktioner under kommunledning. 
 Redovisning av effekterna av om samtliga upphandlingar administreras av 

upphandlingsenheten.
 Utredning av en central inköpsfunktion i syfte att avlasta kärnverksamheterna, få 

högre avtalstrohet och lägre priser.
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 1 oktober 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling 

Yttrande 
Patrik Linde meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet och önskar lämna 
en protokollsanteckning enligt bilaga 5. Ordföranden medger att protokollsanteckning får 
lämnas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Yrkande
Per Vorberg (M) yrkar att:
- Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för 2020-2022, driftbudget per 
verksamhetsnivå 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget på projektnivå 
avseende åren 2020-2024.
- Kommunstyrelsen noterar att Lokalresursplanen 2020-2024 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppdragsbeskrivningar.
- Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsplan för 2020-2022.
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra 
tekniska justeringar av sektorernas ramar avseende avslutad lönerevision.
 
Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra tekniska justeringar av sektorernas 
ramar avseende avslutad lönerevision.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för 2020-2022, driftbudget per 
verksamhetsnivå 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget på projektnivå 
avseende åren 2020-2024.
 
Kommunstyrelsen noterar att Lokalresursplanen 2020-2024 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget.
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppdragsbeskrivningar.

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsplan för 2020-2022.

Följande avstår från att delta i beslutet: Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert 
Langholz (S), Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD). 

Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från socialdemokraterna finns i bilaga 5.

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

Sammanträdesdatum
2019-11-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande
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Bilaga 5 till protokollet. Kommunstyrelsen 2019-11-07 § 308

Ärende 5 Godkännande av verksamhetsplan och driftbudget 2020-2022 samt investerings- 
och exploateringsbudget 2020-2024

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna väljer att avstå från att delta i beslutet. Detta då vi anser att budgeten är 
underfinansierad. I Socialdemokraternas rambudget så fanns det mer pengar till verksamhet. 
Vi vägde en liten skattehöjning mot stora nedskärningar i verksamheten och fann att vi anser 
att det är viktigare att bibehålla verksamheten. För att ta del av vår budget i sin helhet besök:
http://sharryda.se/wp-content/uploads/2019/06/Socialdemokraternas-budget-2020-.pdf 
Eftersom vår rambudget inte vann så finns det inte pengar nog till att göra en budget på 
verksamhetsnivå. Inte med den höga nivå som vi Socialdemokrater anser att vår kommun 
skall hålla. Vi kan därför inte tänka oss att lägga en verksamhetsplan och en budget på 
verksamhetsnivå utifrån dessa förutsättningar.

Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S)
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen
Helena Lundqvist

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-01 2019KS10  042

Godkännande av verksamhetsplan och driftbudget 2020-2022 samt 
investerings- och exploateringsbudget 2020-2024

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2019 § 93 beslut om budget/plan 2020-2022 
avseende drift och 2020-2024 avseende investeringar och exploateringar. Anslagen 
fastställdes på sektorsnivå. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om driftbudget 2020-2022 
på verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 2020-2022. Investeringar och 
exploateringar fastställs på projektnivå för åren 2020-2024.

Ett förslag till verksamhetsplan och budget presenterades av förvaltningen för 
kommunstyrelsen den 10 oktober 2019. Där uppdrog kommunstyrelsen åt förvaltningen 
att göra justeringar i verksamhetsplan och budget inför beslut den 7 november enligt 
bifogat dokument, samt att genomföra ett antal utredningar. Ett reviderat förslag till 
verksamhetsplan bifogas.

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden 
under innevarande år:

 Redovisa en komplett bild på status när det gäller skicket, underhålls- och 
renoveringsbehov av alla kommunens fastigheter med primärt fokus på 
grundskolor och förskolor.

 Redovisning av en grundlig belysning av hela kommunens organisation av IT- 
och digitaliseringsverksamhet för att belysa effektivitet och kostnadskontroll och 
eventuella dubbla funktioner, samt kvaliteten på upphandlad IT-support. 

 Genomlysning av samtliga stödfunktioner under kommunledning. 

 Redovisning av effekterna av om samtliga upphandlingar administreras av 
upphandlingsenheten. 

 Utredning av en central inköpsfunktion i syfte att avlasta kärnverksamheterna, få 
högre avtalstrohet och lägre priser.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för 2020-2022, driftbudget per 
verksamhetsnivå 2020-2022 samt investering och exploateringsbudget på projektnivå 
avseende åren 2020-2024.

Kommunstyrelsen noterar att Lokalresursplanen 2020-2024 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppdragsbeskrivningar 

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsplan för 2020-2022.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2020-2022 inkl drift 2020-2022 samt investeringar och 
exploateringar 2020-2024

Bilaga 2 Lokalresursplan 2020-2024

Bilaga 3 Kommunstyrelsens beslut om förändringar i budgethandlingar

Page 371 of 557



H
K2

60
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

12
-1

6 
 

Lokalresursplan 
2020-2024 
Kommunstyrelsen 2019-11-07

Page 372 of 557



  
 

Innehåll 
1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN ...................................... 2 

1.1. LOKALER ............................................................................................................................. 2 

1.2. PLANERINGSUNDERLAG ................................................................................................. 4 

1.3. SEKTORERNAS LOKALPLANER ..................................................................................... 4 

2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR ..................................................... 5 

2.1. BEFOLKNINGSPROGNOS ................................................................................................. 5 

2.2. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD .......................................................................... 5 

2.3. LOKALPLAN 2020-2024 UTBILDNING OCH KULTUR ............................................... 14 

3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST .......................................................................... 15 

3.1. BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE ................................................................................. 15 

3.2. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE ................................................. 16 

3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING ................................................................................................... 18 

3.4. BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER ................................................ 20 

LOKALPLAN 2020-2024 SOCIALTJÄNST .............................................................................. 22 

 

 

 

 

Page 373 of 557



 

 Lokalresursplan 2020-2024 
  – 2 – 

1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN 
 
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för 
den kommunala verksamheten. Planen revideras årligen i samband med att förvalt-
ningen upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan komma att flyttas 
mellan åren om förutsättningarna ändras. Lokalresursplanen redovisar: 

• Redovisning av verksamheter under respektive sektor 
• Behovet av lokaler inom respektive sektor under planperioden 2020-2024 samt 

med utblick för åren 2025-2029. 
Utifrån att antalet tillkommande lokaler varierar mellan sektorerna har förvaltningen 
valt att redovisa behovet av lokaler i nedanstående dokument. 

Sektor Lokalresursplan Investeringsbudget 
 

Utbildning och kultur Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Socialtjänst Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Samhällsbyggnad  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Teknik och förvaltningsstöd  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Kommunledning  Lokaler och övriga inve-
steringar 

 

1.1. LOKALER 
 
Politiska inriktningar 

Den politiska majoriteten har som inriktning att all nytillkommande verksamhet ska 
prövas om den kan utföras av annan utförare för att komplettera befintlig verksamhet. 
Detta innebär att planering av lokaler och mark för lokaler måste ha en framförhållning 
så att försäljning kan ske till annan utförare eller entreprenör som ska bygga åt annan 
utförare. Fram till dess att det finns en alternativ utförare redovisas projekten i 
krysslistorna som nybyggnad i egen regi.  
  
En annan inriktning den politiska majoriteten har är att förvaltningen, i de fall 
kommunen lämnar/flyttar verksamhet från lokaler, ska undersöka om det finns annan 
utförare som vill bedriva motsvarande verksamhet i lokalen och om intresse finns att i 
så fall köpa lokalen av kommunen.  
 
Kommunens ansvar för särskilt boende 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra 
bostäder. Ansvaret gällande boendeformer för kommunens äldre medborgare samt 
personer med funktionsnedsättning har förtydligats i socialtjänstlagen (SoL) och i 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 

 

Page 374 of 557



 

 Lokalresursplan 2020-2024 
  – 3 – 

 

Samhällets ansvar för bostäder till flyktingar 

Enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) har Migrationsverket 
huvudansvaret för mottagande av flyktingar och ett av uppdragen är att erbjuda boende 
för alla som söker asyl i Sverige. Kommunernas ansvar för boendefrågor i detta 
sammanhang tydliggörs i sin tur genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning. Syftet är att förbättra nyanländas möjligheter att 
komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Kommunernas ansvar för mottagandet 
av ensamkommande barn och ungdomar gäller både under tiden som Migrationsverket 
prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.  
I lokalresursplanen redogörs endast för planeringen av kommunens egna boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar. Lägenheter till nyanlända vuxna och familjer 
hanteras löpande inom förvaltningen i samband med markanvisning av nya områden.  
 
Befintliga lokaler år 2018 

Kommunens kostnad för lokaler uppgick 2018 till 271 mkr och det motsvarar 11 % av 
bruttokostnaderna i kommunen. I summan ingår då alla lokaler oavsett om kommunen 
äger dem (91 %) eller om de är förhyrda (9%). Andelen lokalkostnader varierar inom 
sektorerna. För Utbildning och kultur är 8 % lokalkostnader och motsvarande andel för 
Socialtjänst är 6 %.  

För den kommunala verksamheten finns 218 989 m2. I nedanstående diagram redovisas 
hur stor andel av lokalerna som används av respektive kategori. Siffrorna avser 2018.  
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1.2.  PLANERINGSUNDERLAG 
 
Lokalresursplanen bygger på underlag från befolkningsprognosen. Prognosen bygger 
på statistik från SCB samt bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

1.3.  SEKTORERNAS LOKALPLANER 
 
De samlade lokalplanerna för sektorerna beskriver behovet av tillkommande lokaler 
under planperioden 2020-2024 med utblick för 2025-2029. Planen revideras årligen i 
samband med att sektorn upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan 
komma att omprövas alternativt flyttas mellan åren om förutsättningarna ändras. För att 
tydliggöra hur behoven är framräknade finns det därför hos sektorerna ett detaljerat 
underlag. 
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2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS 
 
Antalet barn i åldersgruppen 0-5 år är betydligt färre än i tidigare års prognoser. I 
början av planperioden sjunker antalet barn, för att sedan öka i slutet av perioden. För 
barn i skolåldern 6-15 år visar prognosen på en ökning särskilt i de högre åldrarna. 
Antalet elever i gymnasieåldern förväntas öka under planperioden.  
 
2.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD 

2.2.1.  Förskola 

Allmän beskrivning 
Förskolan är reglerad i skollag och läroplan. Utöver förskola bedrivs i kommunen 
barnomsorg i form av pedagogisk omsorg, det vill säga familjedaghem och öppen 
förskola. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola till barn vars 
föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Barnets 
vårdnadshavare får betala en avgift för platsen på förskola eller familjedaghem. 
Avgiften baseras på hushållets inkomst upp till ett maxbelopp. Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år har ett barn rätt till allmän förskola. Det betyder att 
barnet har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året oavsett vad barnets föräldrar 
har för sysselsättning.  
Familjedaghem är en verksamhet som bedrivs i respektive dagbarnvårdares hem. 
Antalet barn per familjedaghem varierar beroende på barnens ålder och vistelsetid. Det 
vanligaste är att en dagbarnvårdare har 4-6 barn från 1-5 år.   
Den öppna förskolan är en kompletterande form av förskola som riktar sig till barn som 
inte är inskrivna i förskola eller familjedaghem. Det finns öppna förskolor i Mölnlycke, 
Landvetter, Hindås och Rävlanda. 
 
Befolkningsutveckling 
Prognosen för antal barn i kommunen i åldersgruppen 0-5 år stämmer överens med 
förra årets prognos. Från 2022 och framåt är prognosen något högre än tidigare och 
under planperioden förväntas antalet barn i åldersgruppen 0-5 år att öka med cirka 330 
barn. Ökningen sker framförallt under 2023 och 2024. 
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Beräkningsgrunder för förskola 

Behov av lokaler baseras på en genomsnittlig gruppstorlek på 18 inskrivna barn per 
avdelning samt efterfrågan på plats i förskola (så kallad efterfrågansgrad). Efterfrågan 
baseras på utfallet av efterfrågansgraden föregående år. I beräkningsgrunderna är 
hänsyn tagen till allmän förskola från 3 års ålder. Efterfrågansgraden uppskattas till 55 
% för 1-åringar, 95 % för 2-åringar och 100 % för åldersgruppen 3-5 år. Sektorn gör 
kontinuerligt fördjupade analyser, både av kommunal och fristående verksamhet samt 
över antalet köpta och sålda platser.  
 
Behov av lokaler 

MÖLNLYCKE 
Prognosen gällande antal barn i förskoleålder är högre i Mölnlycke än tidigare års 
prognos. I Mölnlycke minskar antalet barn i åldersgruppen 1-5 år med cirka 75 barn 
fram till och med 2020 och ökar sedan med cirka 130 barn till och med 2024. Den 
största ökningen av barn förväntas ske mellan 2022 och 2024. I plan finns inlagt en ny 
förskola i centrala Mölnlycke 2023.  
 
LANDVETTER/ESKILSBY 
I Landvetter minskar antalet barn i åldersgruppen 1-5 år med cirka 50 barn till och med 
2020 och ökar sedan med cirka 50 barn till och med 2024. Över hela planperioden sker 
ingen ökning av antal barn i åldersgruppen 1-5 år i Landvetter. I Eskilsbyområdet ökar 
barnantalet med cirka 15 barn till och med 2024.  
 
HÄRRYDA  
I Härryda ökar under planperioden antalet barn i åldersgruppen 1-5 år med cirka 35 
barn. Boende i Härryda väljer ofta förskola i Landvetter och utbyggnaden för 
Härrydabarn har redan skett i Landvetter.  
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HINDÅS  
Prognosen för antalet barn i Hindås är lägre än tidigare års prognos. Barnantalet i 
Hindås ökar med cirka 40 barn i åldern 1-5 år under planperioden. Sektorn bedömer att 
det behövs en ny förskoleavdelning hösten 2023.  
 
RÄVLANDA 
Antal barn i åldern 1-5 år ökar i Rävlanda med cirka 25 barn under planperioden, denna 
ökning bedöms rymmas inom befintliga lokaler.  
 
HÄLLINGSJÖ  
Barnantalet i Hällingsjö ökar under planperioden med cirka 45 barn i åldern 1-5 år. 
Björkängens förskola kan öppna fler platser om det behövs. Boende i Hällingsjö väljer 
till viss del förskola i andra kommundelar. Sektorn bedömer att det behövs en ny 
förskoleavdelning hösten 2023. 

2.2.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Allmän beskrivning 

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. Undervisnings-
grupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. När elevantalet är för 
litet för att göra åldershomogena klasser görs åldersblandade med till exempel årskurs 
1-2 i samma klass. Åldersblandade klasser kan även skapas av pedagogiska skäl.  

Förskoleklass är en egen obligatorisk skolform som omfattar 525 timmar per år. För-
skoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri.  

Fritidshem eller fritidsklubb ska erbjudas alla barn i förskoleklass och skolelever till 
och med vårterminen det år de fyller 13 år. I fritidshemsverksamheten är eleverna 
inskrivna och vårdnadshavare betalar en avgift till och med årskurs 3. Fritidshemmen 
finns i skolornas lokaler. Från årskurs 4 erbjuds en öppen verksamhet, så kallad 
fritidsklubb. Vårdnadshavare betalar en terminsavgift för denna verksamhet.   
 
Befolkningsutveckling 

Under planperioden ökar antalet barn i åldern 6-15 år i hela kommunen med cirka 100 
barn. I Mölnlycke ökar antalet barn i skolåldern fram till 2022 för att sedan minska 
med ca 100 barn till planperiodens slut. I Landvetter ökar antalet skolbarn med cirka 50 
barn och i Björketorp med cirka 80 barn under denna period. I diagrammet nedan 
redovisas befolkningsutvecklingen för åldersgruppen 6-11 år respektive 12-15 år. 
Ökningen sett över hela planperioden finns i åldersgruppen 12-15 år, medan 
åldersgruppen 6-11 minskar under perioden. 
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Beräkningsgrunder 

Klasstorlek samt skolorganisation utgör två viktiga parametrar vid beräkning av 
lokalbehov. Vid planering av skolor tas även hänsyn till att lokalerna måste utformas 
utifrån åldersgrupper samt att fritidshemsverksamhet ska inrymmas i byggnaderna.  
 
Fristående skolor 
Under läsåret 2018/19 har 12 % av kommunens elever valt att gå i fristående grund-
skola eller i grundskola i annan kommun, vilket är i linje med föregående år.  
 
Behov av lokaler  

MÖLNLYCKE  
Antalet elever i Mölnlycke ökar med cirka 70 elever fram till och med 2022 för att 
sedan minska. 
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Över hela perioden minskar antalet elever mellan 6-11 år med cirka 180 elever. 
Åldersgruppen 12-15 år ökar istället under planperioden med cirka 140 elever. I plan 
finns inlagt tillfälliga lokaler i Mölnlycke motsvarande två klasser 2020 för att klara 
denna ökning av elever i årskurserna 6-9. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en 
avsiktsförklaring med syfte att verka för att Internationella Engelska Skolan ska kunna 
etablera sig i Mölnlycke.  

 
LANDVETTER  
Antalet elever ökar i Landvetter under planperioden med cirka 50 elever.  

 
Åldersgruppen 6-11 år minskar med cirka 50 barn under planperioden. Över hela 
perioden ökar åldersgruppen 12-15 år med cirka 100 elever, en ökning som bedöms 
rymmas i befintliga skolor. I Härryda förväntas elevantalet öka under planperioden. 
Denna ökning bedöms rymmas i befintliga skolor i Landvetterområdet. Åldersgruppen 
6-8 år varierar i Eskilsbyområdet mellan 13 och 27 barn under planperioden, vilket 
bedöms rymmas på Eskilsbyskolan.  
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BJÖRKETORP 
 
Antalet elever ökar i Björketorp under planperioden med cirka 80 elever.  
 

 
 
Fagerhultsskolan i Hindås som finns inlagd i plan 2021 kommer att ersätta tillfälliga 
lokaler dels i Hindås, dels i Rävlanda. Fagerhultsskolan planeras med kapacitet för 450 
elever i årskurs 4-9. Nuvarande Hindåsskolan kommer därmed rymma elever från 
förskoleklass till årskurs 3. Hällingsjöskolans elevantal ökar under perioden och skolan 
bedöms klara denna ökning. 

 

Grundsärskola  

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som möjligt 
motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer 
grundsärskolans kursplan. De elever som inte uppfyller kunskapskraven följer särskilda 
kursplaner för ämnesområden.  

Mottagande i grundsärskolan görs på vårdnadshavarnas begäran i samverkan mellan 
förskola/skola, barnhälsovård/skolhälsovård samt barnhabilitering i Västra Götalands-
regionen. Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för ett mottagande. Grund-
särskolans verksamhet ska så långt som möjligt inkluderas i kommunens övriga skol-
verksamhet. Grundsärskola med tillhörande fritidshem/LSS-verksamhet finns i Land-
vetter och i Mölnlycke. 

Elevutveckling för grundsärskolan 

Vårterminen 2019 är det 44 elever inom grundsärskolan i Härryda kommun. Antalet 
elever antas öka under planperioden. Beräkning av antal tillkommande elever inom 
särskolan är alltid osäker eftersom det finns barn som före skolåldern inte har någon 
kontakt med barnhabilitering, LSS-handläggare eller barn- och ungdomsmedicin.  
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Behov av lokaler  

Särskola i kommunen finns nu på Lunnaskolan, Önnerödsskolan samt Djupedalsskolan. 
Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP 

2.2.3. Gymnasieskola 

Allmän beskrivning 

En gymnasieskola är en avgiftsfri och frivillig utbildning för ungdomar som har gått ut 
grundskolan. Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre 
studier, med det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar.  

I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, som erbjuder sex 
nationella program, fyra yrkesprogram, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola.  

Utveckling av elevantal 

Antalet elever i gymnasieålder i Härryda kommun beräknas 2020 till ca 1560. Över 
hela planperioden ökar antalet elever med cirka 340 elever.  

Beräkningsgrunder 

Läsåret 2019/2020 beräknas drygt 1750 elever studera på Hulebäcksgymnasiet, 
inklusive introduktionsprogrammen och gymnasiesärprogrammet. Av dessa beräknas 
cirka 60 procent komma från andra kommuner och 40 procent från Härryda kommun.  

Behov av lokaler 

I plan finns inlagt en ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök 2022.  

2.2.4. Vuxenutbildning 

Allmän beskrivning 
Inom den kommunala vuxenutbildningen i Härryda kommun finns följande utbild-
ningar. Vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå syftar till att ge vuxna 
sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv 
samt möjliggöra fortsatta studier. Svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna 
nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Särvux, syftar till att 
ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som 
ungdomar kan få i särskolan. I samverkan med Göteborgsregionen, GR, erbjuds ett 
stort antal yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen bedriver också yrkeshögskoleutbild-
ningar (Yh). Dessa utbildningar är eftergymnasiala och finansieras i sin helhet av 
statsbidrag. Uppdragsutbildningen skräddarsyr kurser för personal inom privat och of-
fentlig tjänst och finansieras genom kursavgifter.  
 
Utveckling av elevantal  

Elevantalet inom vuxenutbildningen har varierat under senare år. I april 2019 studerade 
totalt 720 individer vid vuxenutbildningen. Detta är en ökning från föregående år. 
Antal elever på grundläggande- och gymnasial nivå har ökat, medan antalet elever 
inom SFI och Yh har minskat. Från hösten ökar Yh-utbildningarna och elevantalet 
väntas stiga från 160 till 270. På sikt kommer SFI att minska i omfattning och Yh 
kommer att öka i omfattningen. Ökningen beräknas vara större än minskningen. 

Page 383 of 557



 

 Lokalresursplan 2020-2024 
  – 12 – 

Beräkningsgrunder 

Varje år ansöker vuxenutbildningen om att få tillstånd att bedriva Yh-utbildningar. 
Antalet beviljade utbildningar har varierat kraftigt mellan åren vilket försvårar elevpro-
gnoserna. Platserna på Yh kommer att öka något kommande år. 2020 beräknas cirka 
330 elever delta i Yh. Under våren 2020 bedöms sfi att minska något och omfatta 200 
elever.  Antalet elev inom SFI och grundläggande- och gymnasial nivå är svåra att 
förutspå på sikt. Konjunkturläget i Sverige påverkar antalet studerande vid 
grundläggande- och gymnasial nivå samt att SFI:s elevtillströmning styrs av händelser i 
vår omvärld. 

Behov av lokaler 

Vuxenutbildningen har permanenta lokaler på 2 adresser centralt i Mölnlycke. Våra 
lokaler är idag något för små då vi under hösten hyr 3 klassrum av Hulebäcksgymnasiet 
eftersom vi utökar Yh från 2 helfartsutbildningar till 5. Om elevantalet ökar på 
grundläggande- samt gymnasialvuxenutbildning inom de närmsta åren kommer vi 
behöva fler lokaler. Sektorn utreder behov av ytterligare lokaler inför nästa års 
revidering av LRP. 

2.2.5. Utveckling och flerspråkighet 

Allmän beskrivning 

Verksamheten består av enheterna:  

Utvecklings- och stödenheten erbjuder specialkompetens till personal som tar hand om 
barn inom förskola och grundskola. Enheten har även personal som arbetar direkt med 
barn och elever som har behov av olika typer av stöd.  

Centrum för flerspråkigt lärande tillhandahåller specialkompetens inom flerspråkighet 
och nyanländas lärande. Mottagningsenheten Välkomsten är vägen in för samtliga 
nyanlända barn och ungdomar mellan 1-16 år i kommunen med uppdrag att i 
samverkan med mottagande skola ge nyanlända elever bästa möjliga introduktion. 
Modersmålslärare och studiehandledare arbetar stödjande och utvecklande med elevens 
språk- och ämneskunskaper.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.6. Kultur och fritid 

Allmän beskrivning 

Kulturverksamheten består av tre enheter; Mölnlycke kulturhus, Landvetter kulturhus 
med de två biblioteken i Hindås och Rävlanda samt Kulturskolan.  

Kulturverksamheten arbetar med program som konserter, bio, föreläsningar och teater, 
med utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor. Merparten 
av evenemangen äger rum i Mölnlycke och Landvetter kulturhus. Även lokaler i övriga 
kommundelar används eftersom målet är att erbjuda kultur för alla medborgare. 
Kulturverksamhet drivs också i föreningsregi i Hindås station samt i fler andra orter i 
kommunen. 
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Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, upp-
lysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Mölnlycke bibliotek har ett 
uppdrag att vara gymnasiebibliotek för Hulebäcksgymnasiet. I Rävlanda är biblioteket 
ett integrerat folk- och skolbibliotek. 

Kulturskolan ska erbjuda alla elever som önskar, tillgång till en plats i Kulturskolan. 
Flest elever finns inom instrumentalundervisning. Skolan har egna lokaler i Ekdala-
skolan i Mölnlycke och i Landvetters kulturhus, men en stor del av undervisningen 
äger rum i skolor och lokaler över hela kommunen.  

Fritidsverksamheten består två avdelningar; Föreningsservice och Fritid ungdom.  

Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom samverkan och 
bidrag. Avdelningen ansvarar även för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar 
och handläggning av föreningslotteri. 

Fritid ungdom ansvar för den kommunalt drivna fritidsverksamheten för ungdomar. 
Fritidsledare möter ungdomar på deras fria tid i skolan och på olika mötesplatser 
kvällstid. Avdelningen ansvarar för att stödja ungdomsinitiativ och metodutveckling av 
ungdomsinflytande i kommunen.  

Idrottsanläggningar 

I takt med att kommunen växer och befolkningen ökar så ökar också antalet 
föreningsaktiva och idrottsutövare. Flera föreningar har idag kö till sin verksamhet och 
har svårt att ta emot alla de barn och unga som vill bli medlemmar. Förutom redan 
etablerade inomhusidrotter tillkommer dessutom nya idrotter som bland annat frisbee 
och futsal. Fler och nya inomhusidrotter kräver fler idrottsanläggningar, främst i 
Mölnlycke och Landvetter. 

I plan 2021 finns inlagt en sporthall och en träningshall i Mölnlycke fabriker samt en 
gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke. Utanför planperioden ligger inlagt en 
idrottshall i Härryda samt ytterligare en idrottshall någonstans i Härryda kommun fram 
till år 2028. 

Landvetter ishall är drygt trettio år gammal och mycket nedsliten. I budget finns 8 Mkr 
för underhåll och renovering år 2020. Dessa medel kommer inte att räcka till för alla de 
åtgärder som krävs för att rusta upp befintlig anläggning. Det vore bättre och mer 
ekonomiskt fördelaktigt att bygga en helt ny anläggning någon annanstans i kommunen 
och låta riva den befintliga ishallen. Den befintliga ishallen kan på så sätt användas av 
föreningslivet till dess att en ny står på plats.  
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2.3. LOKALPLAN 2020-2024 UTBILDNING OCH KULTUR 
 

 
 
 

   

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR UTBILDNING OCH KULTUR
Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet
Verksamhet Omfattning Lokal: Kommentar
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20 21 22 23 24 25-29

Mölnlycke
Pixbo förskola x ht Renovering tak
Förskola centralt 4 avdelningar x ht
Tillfälliga paviljonger 2 avdelningar x ht
Förskola 4 avdelningar x ht
Förskola 6 avdelningar x x Ersätter 5 avdelningar
Landvetter
Förskola 3 avdelningar x ht
Hindås
Förskola 1 avdelning x ht
Hällingsjö
Förskola 1 avdelning x ht

Mölnlycke
Högadalsskolan x x ht 2 klassrum, ersätter paviljonger
Ny skola x ht
Tillfällig utökning
skola 50 elever x ht Årskurs 6-9
Hindås
Fagerhultsskolan 450 elever x ht Årskurs 4-9

Mölnlycke
Hulebäcksgymnasiet Kök x vt Ombyggnad kök

Mölnlycke
Sporthall/träningshall x vt Sporthall samt träningshall i Mölnlycke fabriker
Gymnastik- och trampolinhall x ht
Omklädningsbyggnad, klubblokal x ht Idrottsvägen, ersättningslokaler Mölnlycke IP
Landvetter
Ishall x ht Ersätter befintlig ishall
Härryda samhälle
Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall
Härryda kommun
Simhall x x Uppdrag i budget 2018-2022
Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall

Nybyggnad:

FÖRSKOLEVERKSAMHET

GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS/FRITIDSHEM

GYMNASIEVERKSAMHET

IDROTTSANLÄGGNINGAR
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3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 
 

3.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE 
 
Av tabellerna ovan framgår att åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med ca 9 % 
fram till år 2024 och att den största ökningen sker i Råda. Under samma period 
förväntas kommunens totala befolkning öka med ca 11 %. 

 

Ålder 2018-12-31 2024-12-31 Förändring 
2018-2024 

65-74 3 404 3 159 - 245 
75-79 1 208 1 530 322 
80-84 743 1 059 316 
85-89 489 568 79 
90- 235 308 73 

65- 6 079 6 624 545 
 

Kommundel 2018-12-31 2024-12-31 Förändring 
2018-2024 

Råda 3 070 3 582 512 
Landvetter 1 460 1 530 70 
Härryda 382 359 -23 
Björketorp 1 164 1 153 -11 

Härryda kommun 6 079 6 624 545 
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3.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE 

3.2.1.  Särskilt boende för äldre 

Allmän beskrivning 

Särskilt boende för äldre erbjuds personer med stora vård- och omsorgsbehov, och 
omfattar både permanentboende och korttidsboende. Alla särskilda boenden i 
kommunen ska flexibelt kunna vara tillgängliga och i första hand användas av de 
personer som har störst omsorgs- och omvårdnadsbehov. Detta innebär att boendena 
kan växla mellan inriktning mot somatik eller demens samt permanent- eller 
korttidsboende utifrån aktuellt behov.  

Till ett permanentboende flyttar man för ett stadigvarande boende. Den boende har ett 
eget hyreskontrakt och hyreslagstiftningen gäller. Korttidsboende tar emot personer 
som har stort omvårdnadsbehov och som är i behov av rehabilitering och 
funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i särskilt 
boende. Behovet av särskilt boende för äldre fortsätter att öka i takt med 
befolkningsökningen. Under planperioden planeras för ytterligare ett särskilt boende i 
Mölnlycke, vilket kommer att ägas och drivas i extern regi. Kommunen kommer att 
köpa platser i boendet. 

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Prognosen för hur många lägenheter i särskilt boende som behövs framöver bygger på 
ett genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år bakåt i tiden. Behovet räknas 
därefter ut utifrån kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. Det framtida 
behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas genom bland annat 
bostadsåtgärder som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet och genom 
att det i samhället finns olika typer av bostäder med god tillgänglighet.  

 

3.2.1. Trygghetsboende för äldre – med och utan bistånd 

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte kräver biståndsbeslut enligt 
särlagstiftning. Trygghetsboenden kan byggas av såväl kommuner som övriga aktörer, 
och den enskilde som uppfyller fastighetsägarens kriterier på exempelvis ålder kan 
ställa sig i kö alternativt köpa en bostad i en sådan byggnad. Biståndsbeslut krävs inte. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personer som beräknas vara i 
behov av plats

306 319 332 349 361 370

Befintliga platser (januari): 288 288 288 288 342 342
Varav :   - särskilt boende 261 261 261 261 315 315
               - korttidsboende 27 27 27 27 27 27
Planerad utbyggnad: 0 0 0 54 0 25
Mölnlycke, 54 köpta platser 54
Nytt SÄBO Mölnlycke/Landvetter 
(halvår 2024)

25

Kvarstående behov 18 31 44 7 19 3
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En del äldre bor i ett bostadsbestånd där den fysiska miljön är dåligt lämpad för 
kvarboende när man blir beroende av hjälp och vård. Ett annat bekymmer är kontakt- 
och tillsynsbehovet som många ensamboende har men som inte som enskild faktor 
innebär ett behov av särskilt boende. Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på 
grund av normalt åldrande samt övriga med fysisk funktionsnedsättning har vissa 
gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande 
hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med hissar, ordentliga 
dörrbredder, låga trösklar, stadiga handtag osv. Närhet till affärer, kommunal service 
och kulturutbud är betydelsefullt.  

Trygghetsboende innebär bostäder för äldre personer, vanligtvis med tillgång till 
gemensamhetslokal och där möjlighet till gemensamma måltider, trygghetsskapande 
teknik och personal som stöd för trygghet och aktiviteter kan förekomma. Det är 
aktören som driver trygghetsboendet som styr över vilket utbud av tjänster som finns, 
vilket kan variera stort enligt den praxis och det regelverk som finns idag för begreppet 
trygghetsboende. De som bor i en trygghetsbostad får vid behov av vård och omsorg 
detta genom hemtjänst och hemsjukvård, det vill säga på samma villkor som den som 
bor i en vanlig privatbostad. 

Efter en lagändring, 2018/19 SOU:4, tydliggörs kommunernas möjlighet att inrätta en 
särskild boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende. Målgruppen är äldre personer 
som kan ha behov av visst stöd i hemmet och/eller upplever otrygghet i hemmet, fast 
utan behov av särskilt boende med heldygnsomsorg. Den nya boendeformen bedöms 
kunna öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. I boendet ska 
finnas ”lättåtkomlig service”; ”i regel är det fråga om behov av sådan omsorg som 
kan ges inom ramen för hemtjänst” (Ds 2017:12).  

Härryda kommun kan redan erbjuda denna boendeform under beteckningen bostäder 
med god tillgänglighet (BGT). Då denna boendeform nu införts som ny bestämmelse i 
Socialtjänstlagen finns en möjlighet för kommunen att ändra beteckningen till 
biståndsbedömt trygghetsboende. 

 

3.2.2. Träffpunkter och dagverksamheter 

Träffpunkter och dagverksamheter bedrivs i kommunens regi men kan även 
förekomma på trygghets- och seniorboende. Syftet med verksamheterna är att erbjuda 
social samvaro, träning, kulturella aktiviteter etcetera. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov. I 

TRYGGHETSBOENDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Biståndsbedömt trygghetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende Landvetter 29 29 29 29 29 29
Biståndsbedömt trygghetsboende Mölnlycke 36 36 36 36 36 36
Biståndsbedömt trygghetsboende Hindås 5 5 5 5 5 5
Trygghetsboende 
Trygghetsboende Hindås 15 15 15 15 15 15
Trygghetsboende Mölnlycke 85 85 85
TOTALT 85 85 85 170 170 170
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kommunen finns fem träffpunkter belägna i Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke 
och Rävlanda som är öppna för alla äldre som önskar delta. Dagverksamhet är en 
biståndsbedömd aktivitet och finns med inriktningarna funktionsbevarande aktiviteter 
(somatik) och för personer med minnessvikt (demens). Kommunens två 
dagverksamheter ligger i Mölnlycke.  

 
3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

3.3.1. Boende för personer med funktionsnedsättning 

Allmän beskrivning 

Kommunen ska tillhandahålla boende för personer med funktionsnedsättning i enlighet 
med LSS. Målsättningen i lagstiftningen är att främja goda levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och den enskilde ska 
ges möjlighet att leva som andra. Den fysiska utformningen av bostaden är av stor 
betydelse för att främja självständighet och oberoende för personer med funktions-
nedsättning. Det finns idag tre former av bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad.  

Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Bostaden består av en enskild fullvärdig lägenhet på vanligtvis ett rum och kök. 
Därutöver finns tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Antalet lägenheter i 
gruppbostaden anpassas efter målgruppens behov. Det finns 8 gruppbostäder i 
kommunen med sammanlagt 46 lägenheter.  

Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till 
personal men som i varierad utsträckning klarar ett enskilt boende. Personerna har 
vanligen inget behov av tillsyn nattetid. Servicebostaden består av lägenheter som ofta 
ligger i ett vanligt hyreshus. Gemensamma utrymmen saknas eller finns i annan form 
än i gruppbostaden t ex som en kontaktlägenhet varifrån personalen utgår. I nuläget 
finns det sammanlagt 67 lägenheter i servicebostad i kommunen. Till en servicebostad 
knyts ibland servicebostadsliknande lägenheter som kommunen förfogar över, så 
kallade satellitlägenheter. De boende kan vid behov få hjälp av personal från 
servicebostaden. I kommunen finns 6 satellitlägenheter knutna till Lindbackens 
servicebostad i Mölnlycke.  

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) är en bostad med viss grundanpassning till 
funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behovet av stöd och 
service i anslutning till boendet kan ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå 
enligt LSS, t.ex. personlig assistans. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte 
heller fritidsverksamhet, gemensamhetslokal eller kulturella aktiviteter. Idag används 
14 lägenheter i kommunen som annan särskild anpassad bostad. 

För tillfället pågår en översyn av LSS-lagstiftningen som medför viss osäkerhet kring 
framtida boendebeslut. Samtidigt finns ett tydligt behov av fler lägenheter för 
målgruppen under planperioden. Därav kommer i vissa fall endast 
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tillgänglighetsanpassade lägenheter för målgruppen att reserveras i tillkommande 
nybyggnationer, utan mer specificerad inriktning.  

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är prognostiserat dels utifrån idag 
kända behov, beräknade nytillkommande behov samt med hänsyn tagen till övriga 
förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet av bostad. 
Kommunen är skyldig att skyndsamt tillhandahålla boende enligt LSS när den enskilde 
har fått beslut om insatsen, och en svårighet i planeringen av bostäder är att uppskatta 
när den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den enskilde 
har bedömda behov av. Verksamheten följer på olika vis behovet löpande för att kunna 
verkställa beslut om boende inom lagstadgad tidsram. De senaste åren har det 
tydliggjorts en obalans i utbud och efterfrågan mellan olika typer av boendeformer och 
arbete pågår med att hitta flexibla lösningar för att kunna tillgodose varierade behov 
inom befintligt boendebestånd. För vissa individer räknar verksamheten med att fortsatt 
behöva köpa boende externt, främst beroende på krav på specialkompetens. 

 

3.3.1. Korttidsboende/korttidshem 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt LSS för personer med 
funktionsnedsättning i syfte att erbjuda miljöombyte och rekreation, samt att anhöriga 
kan få avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem 
eller i en stödfamilj. I kommunen finns ett korttidshem, Björkhaga, med 6 platser som 
vänder sig till barn, ungdomar och yngre vuxna. 

3.3.2. Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning, stimulans och utveckling 
för personer som är i arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier. Daglig 
verksamhet erbjuds inom Härryda kommun både som en rättighet för de personer som 
tillhör målgrupperna inom LSS och för dem som beviljats insatsen som bistånd enligt 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personer som beräknas vara i behov av 
plats

135 144 153 159 165 166

Befintliga platser (januari) 127 127 127 139 163 163
Gruppbostäder 46 46 46 46 46 46
Servicebostäder 67 67 67 66 66 66
ASAB 14 14 14 14 14 14
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 0 0 0 13 37 37
Planerad om-/utbyggnad: 0 0 25 24 0 0
Landvetter centrum sb 12
Anpassad inriktning befintligt bestånd 13
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 24
Kvarstående behov 8 17 14 -4 2 3
Komplettering köpta platser 4 4 4 2 2 2
Kvarstående behov 4 13 10 -6 0 1
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SoL. Sektorn följer kontinuerligt behovet för att på bästa sätt kunna planera för 
framtida objekt. Idag finns sju olika dagliga verksamheter i kommunen.  

 
3.4.  BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER   

3.4.1. HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar 

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ung-
domar efter anvisning från Migrationsverket. Andelen barn per kommun som anvisas 
är beslutade av Migrationsverket efter samråd med Länsstyrelserna. Under 2018 
minskade behovet av denna boendeform i kommunen och med anledning av detta har 
det tidigare HVB-hemmet för ensamkommande barn och ungdomar på Kabelvägen 
avvecklats. Anvisade barn och ungdomar placeras i första hand i interna eller 
upphandlade familjehem. För barn och ungdomar med andra behov finns alternativet 
stödboende eller upphandlade HVB-boende. 

3.4.1. Stödboende 

Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat 
stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en 
placering i HVB, ska kunna erbjudas stödboende. Barn och unga kan placeras i 
stödboende av flera olika skäl. En del kan på grund av föräldrarnas situation inte bo 
kvar hemma, andra kanske har bott i familjehem utan möjlighet att flytta tillbaka hem, 
medan några kan komma från ett boende för ensamkommande barn och ungdomar. 

Stödboende utgörs av små lägenheter om ett rum och kök med egen ingång och utan 
gemensamhetsutrymmen. Lägenheterna kan antingen ligga i en gemensam fastighet 
eller utspridda i ett ordinarie hyreshus. Stöd av och tillgång till personal anpassas till de 
boendes individuella behov. I kommunen finns ett stödboende med upp till 10 
lägenheter i Mölnlycke. Då behovet av stödboende minskat jämfört med tidigare 
prognos, planeras i dagsläget inga ytterligare. 

3.4.2. Träningsbostäder 

Vuxenenheten är lokaliserad i Mölnlycke. I anslutning till verksamhetslokalerna finns 
åtta lägenheter för träningsboende för vuxna missbrukare vilka har svårt att få boende 
på den reguljära bostadsmarknaden.  

3.4.1. Kommunala kontrakt 

De personer som enligt socialtjänstlagen bedöms ha särskilda svårigheter att på egen 
hand ordna sitt boende kan få biståndshjälp till ett kommunalt kontrakt. Detta innebär 
att Härryda Kommun antingen äger lägenheten eller står som förstahandshyresgäst på 
hyresavtal med annan hyresvärd och därefter hyr ut lägenheten i andra hand till en 
enskild person eller familj.   
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Nyanlända personer eller familjer som genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning skall beredas boende, kan också komma att få 
detta via ett kommunalt kontrakt.  

 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lägenheter till socialtjänstens 
målgrupper

10 % per år i nybyggnadsområden, 
hyresrätter
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LOKALPLAN 2020-2024 SOCIALTJÄNST 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR SOCIALTJÄNST
Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet
Verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar
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20 21 22 23 24 25-29

Mölnlycke
Trygghetsboende 80-90 lgh X vt Idrottsvägen, privat aktör

Landvetter

Trygghetsboende
X X Enligt bostadsförsörjnings-

programmet

Mölnlycke
Särskilt boende 54 lgh X vt Säteriet, privat aktör

Särskilt boende 50 lgh X ht Privat aktör

Mölnlycke
Tillgänglighetsanpassade 
lägenheter 10-15 lgh

X ht Mölnlycke fabriker

Landvetter
Servicebostad 12 (+1) lgh X vt Landevi gårdar, Förbo

Härryda kommun
Tillgänglighetsanpassade 
lägenheter 10-20 lgh

X X Enligt bostadsförsörjnings-
programmet

Landvetter

Bostäder till socialtjänstens 
målgrupper

X
10 % lgh/år i 
nybyggnadsområden, 
hyresrätter

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE

TRYGGHETSBOENDE FÖR ÄLDRE

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

ÖVRIGT
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1 Härryda kommun 
 

1.1 Övergripande om kommunen och KS roll 
Härryda kommun är en förortskommun i göteborgsregionen och ingår i det regionala samarbetet. 
Kommunen har historiskt haft en hög och jämn befolkningstillväxt och antalet invånare är ca 38 000. 
Strävan är att ha hög kvalitet i den verksamheten som finansieras av medborgarna och att ha det bästa 
näringslivsklimatet. 

Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 
ansvarar för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Kommunstyrelsen är också nämnd för 
samhällsbyggnadsfrågor och för frågor som inte ligger under någon annan nämnds ansvarsområde så 
som näringsliv, fastighet/lokaler, hållbarhetsfrågor, krisledning och arbetsgivarfrågor. 

 

1.2 Organisation och styrmodell 
Från och med 2019 har kommunen en ny politisk organisation och en ny styrmodell. Under 
kommunfullmäktige finns två verksamhetsnämnder. Välfärdsnämnden är ansvarig för frågor inom 
socialtjänst, utbildning, kultur och fritid medan kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för övriga 
områden. Kommunen har en förvaltning med kommundirektören som förvaltningschef. 

Politisk organisation 
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Förvaltningens organisation 

 

Styrmodell, beskrivning 

 
Sedan 2019 tillämpas en ny styrmodell som fastslogs av kommunfullmäktige efter 
demokratiberedningens förslag 2018. Ovanstående bild redovisar översiktligt styrmodellen. 
Kommunens vision och förhållningssätt beräknas fastställas inför år 2020. 

Under 2019 har den nya modellen börjat tillämpas för att 2020 tillämpas i sin helhet. 

Ekonomistyrningen framgår av gemensamma och sektorsspecifika ekonomiska sammanställningar. 

Respektive verksamhet har beskrivit sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning och 
kvalitetssäkring ska 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 2020. 
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1.3 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. 

Finansiella mål 
Kommunallagen anger att mål och riktlinjer för verksamheten ska beaktas och att finansiella mål ska 
anges. De finansiella målen utgör ett verktyg för att kunna bedöma den finansiella situationen och 
utvecklingen, och därmed fastslå om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv. Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland annat till att klara av framtida 
pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet. Målen mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder. 

   Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Budge
t 2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Soliditeten ökar med 
en procentenhet per år 

Förändring av soliditet 1 0 -2 2 -1 0 

Soliditet, rullande fyra 2,5 1 0,3 0,3 -0,3 -0,3 

Resultatet är 2,5 
procent av 
verksamhetens 
nettokostnader 

Resultatets andel av 
verksamhetens 
nettokostnader 

4,8 1,5 1,5 2,5 2,6 2,8 

Resultatandel, rullande 
fyra 

6,3 4,8 3,6 2,6 2 2,4 

I den strategiska planen konkretiseras förhållningssätt och ett antal åtgärder i syfte att bibehålla en god 
finansiell utveckling. Den finansiella utvecklingen förutsätter att nettokostnaderna i kommunen kan 
finansiera minskade intäkter från den mellankommunala kostnadsutjämningen. 

Soliditeten ökar med en procentenhet per år 
I bokslut 2018 var kommunens soliditet 29 procent, vilket var samma soliditet som 2017. För 2019 
beräknas soliditeten minska till 27 procent för att 2020 öka till 29 procent igen. Sett ur ett rullande 
fyraårsperspektiv uppnås inte målet om en procents ökning någon gång under planperioden. 
Genomsnittliga ökningen 2017-2020 beräknas bli 0,25 procent. För planperiodens sista år beräknas 
soliditeten till 28 procent. Orsaken till svårigheten att nå soliditetsmålet är den höga planerade 
investeringstakten, och därmed ökande upplåning, i kombination med förhållandevis svaga resultat. 

Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 
För varje enskilt år nås målet om att resultatet ska vara minst 2,5 procent av verksamhetens 
nettokostnader. Sett ur ett rullande fyraårsperspektiv kommer målet inte att nås under 2021 och 2022. 
Detta beror på förhållandevis svaga resultat under 2018 och 2019. 
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Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen med utfallet per 
indikator. 

  Indikator/mått Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

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

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

Antal färdigställda lägenheter 118 140 81 197 

Andel av större exploateringsområden 
med alla tre upplåtelseformerna, %. 

100 66 50 60 

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, % 

92,1 92,2 93,4 93,1 

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

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

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

4,7 3,3 2,5 2,5 

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

6,7 6 5,1 4,6 

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 

11 4 7 19 

Behov av särskilt boende, personer. 274 286 307 338 

Antal platser särskilt boende 263 276 288 288 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, personer 

100 121 116 129 

Antal lägenheter för 
funktionsnedsatta. 

92 107 115 124 

I den strategiska planen förtydligas de långsiktiga avsikterna med målen ytterligare. 
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Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med 
alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer 
Bostadsförsörjningsprogrammet upprättas med en genomförandetid på fem år och med en årlig 
revidering av programmet. Programmet är det planeringsverktyg som utgör grunden för 
befolkningstillväxten och ett planeringsunderlag för övriga sektorer. Genom exploateringsavtal med 
olika aktörer kan kommunen skapa ett varierat utbud av bostäder och utnyttja konkurrensen bland 
bostadsproducenterna. 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 
Förskolan lever upp till lagkravet att alla vårdnadshavare som är berättigade till och önskar 
förskoleplats erbjuds detta inom fyra månader. Alla vårdnadshavare kommer att kunna erbjudas den 
verksamhetsform man önskar för sitt barn. 

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 
Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller 
fortsatta studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn 
pågår ett arbete med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- 
och huvudmannanivå. Särskilt riktade statliga satsningar som Lågstadielyftet, Matematiklyftet och 
Läslyftet bör på sikt ge möjlighet till ökad måluppfyllelse. Fler nyanlända barn och ungdomar gör att 
behoven av studiehandledning ökar. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 
I förvaltningens arbete med lokalresursplaneringen (LRP) utformas planer för att tillgodose behov av 
särskilt boende för äldre enligt en modell som är baserad på kommunens befolkningsprognos. Antalet 
äldre i kommunen ökar kontinuerligt, vilket innebär krav på fler boenden. Under 2022 planeras ett nytt 
särskilt boende med 54 platser att stå klart i Mölnlycke och ytterligare ett särskilt boende med cirka 50 
platser planeras mot slutet av perioden för att möta kommande behov. I Mölnlycke centrum kommer 
även ett trygghetsboende med cirka 120 lägenheter byggas under planperioden. 
 
Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer 
individanpassad och utgår främst ifrån LSS-handläggarnas kännedom om stödinsatser som 
kommunens invånare med funktionsnedsättning har. Informationen och den samlade bedömningen av 
behovet ligger till grund för lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-
lagstiftningens målsättning. Under perioden finns både servicebostäder och andra 
tillgänglighetsanpassade lägenheter fördelade på Landvetter och Mölnlycke inlagt i plan. För personer 
under 19 år köper kommunen platser av annan utförare. 

 

1.4 Kommunens gemensamma områden 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att 
bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i arbetet med att vara ett föredöme när det 
gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med 
Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)."  I detta avsnitt beskrivs övergripande om arbetet med 
näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska 
utvecklingsområden; service, kommunikation, digitalisering och konkurrensutsättning. 
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Serviceorganisation 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Målbilden är att varje enskilt möte mellan invånare/företagare och medarbetare i kommunen ska 
präglas av service och kvalitet. 

Härryda kommun har idag goda resultat i den serviceundersökning som görs samtidigt som den visar 
på förbättringsområden. För att ta ytterligare steg i att utveckla servicen har en handlingsplan för 
förbättrad service utarbetats och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts. 

Insatser sker inom områdena kultur, struktur och kunskap. Att ta fram styrdokument så som policy för 
service och riktlinje för telefoni och e-post ingår som första steg, därefter kommer informations- och 
utbildningsinsatser att genomföras. Förvaltningen kommer även utreda och genomföra åtgärder för att 
tydliggöra och förenkla kontaktvägarna in till kommunen. Att använda digitaliseringens möjligheter 
blir en viktig del för att öka service och tillgänglighet. 

Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i 
organisationen varför projektet som nu genomförs får ses som en start på ett arbete som ska pågå 
under lång tid framöver. 

Kommunikation 
Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område och ska vara grunden för 
förhållningssättet till medborgare och näringslivet. Den nyligen fastställda kommunikationspolicyn 
sätter ramar och ger inriktning för arbetet. Viktiga hörnstenar är transparens, dialog, delaktighet samt 
att kommunikation ska vara proaktiv, planerad och sammanhållen. 

Arbetet med att utveckla den kommunikativa organisationen fortgår. Det är ett strategiskt 
ledningsverktyg och det är viktigt att chefer i organisationen ser sin roll som bärare av 
kommunikationsperspektivet i alla frågor och processer. En utbildningssatsning för alla chefer har 
genomförts och under året utvecklas arbetet vidare utifrån den nya gemensamma plattform som 
utbildningen gett. 

Kommunikationsinsatser ska vara planerade och finnas med i förändringsprocesser och större beslut. 
Utvecklingen av kommunens externa och interna kanaler fortsätter, både vad gäller innehåll, form och 
funktion. Vi tar fram strategier för hur kanalerna ska användas. Vi har idag ett större flöde än tidigare 
och når brett med information genom exempelvis nyheter på hemsida och via pressmeddelanden, men 
arbetet med att använda kanaler och verktyg på ett smart och effektivt sätt behöver fortsätta. 

Kommunikationsstödet till sektorerna har blivit mer strukturerat och vi fortsätter att utveckla formen 
för hur kommunikationsenheten ska kunna stötta chefer och medarbetare med kommunikationsbehov. 

Digitalisering 
Syftet med digitalisering är att hitta effektivare, bättre och enklare lösningar, det vill säga 
digitalisering som skapar effektiviseringar. Kommunens digitala agenda med huvudrubriken "digitalt 
först" anger inriktning och vägledande principer. Arbetet ska vara systematiskt och hållbart, baseras på 
delaktighet och skapa förändring. Hela kommunens IT- och digitaliseringsverksamhet kommer att ses 
över under år 2020. 

Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med konkreta 
åtgärder, bland annat fortsatt utveckling av e-tjänster, nyttjande av LoRa-teknikens möjligheter inom 
flera områden, digitalisering av bygglovsprocessen samt hantering av försörjningsstöd. Varje sektor 
ska där till utforma en egen plan för arbetet med digitalisering. 

Näringsliv 
Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun sker långsiktigt och uthålligt. 
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Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och bedrivs på strategisk nivå och med tydlighet 
i mål, åtgärder och uppföljning. 

Härryda kommun ska vara attraktivt för nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i 
befintligt näringsliv. Kommunen verkar i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. 
Som en del i så väl det regionala som lokala arbetet har kommunfullmäktige antagit ett 
näringslivsstrategiskt program för 2019-2035. Programmet bygger på Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program som innehåller målbild och strategier som hela regionen står bakom. 

Arbetet med att utveckla och förbättra företagsklimatet sker förvaltningsövergripande och med tydlig 
gemensam riktning där näringslivsfrågorna är angelägna för hela organisationen. En konkret 
handlingsplan är utarbetad för att varaktigt uppnå positionen som Sveriges bästa näringslivskommun. I 
den kommunala planeringen uppmuntras olika driftsformer. 

Kommunen samverkar med näringslivet genom företagarföreningar och andra samverkansorgan, 
företagsbesök görs kontinuerligt och information till företagare från kommunen sker via tidning, 
nyhetsbrev och regelbundna frukostmöten med mera. 

Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 är sedan 2018 prioriterat för Härryda kommun. Inriktningen ska vara att 
arbeta med de områden där kommunen kan göra störst skillnad och där det är möjligt att följa upp 
insatserna. 

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2019 en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030. Planen tar 
utgångspunkt i det omfattande arbetet som redan görs inom kommunens olika verksamheter, pekar ut 
viktiga principer för det fortsatta arbetet, adderar ytterligare konkreta insatser samt lyfter fram de 
målområden där kommunen kan bidra mest i arbetet med agendan. Agenda 2030 ska genomsyra 
kommunens verksamheter och inom respektive sektor utarbetas särskilda planer och genomförs 
insatser. 

Exempel på områden där Agenda 2030-arbetet kommer till uttryck är arbetet med att utveckla 
Landvetter Södra, ny översiktsplan för kommunen, samverkansprojektet med Homa Bay i Kenya, 
projekt där elever i årskurs 8 möter företagare för att stötta hållbarhetsarbete, arbetet med minskat 
matsvinn inom måltidsservice, utfasning av dubbdäck från kommunens fordon, uppdaterad resepolicy, 
klimat- och energirådgivning till företag och privatpersoner, arbetet med psykisk hälsa för såväl barn 
och unga som vuxna med mera. 

För att ytterligare förtydliga inriktning och ambitionsnivå kommer en strategisk plan för arbetet med 
Agenda 2030 i version 2.0 att föreläggas fullmäktige för beslut. Ett viktigt nästa steg i arbetet är att 
söka samverkan och partnerskap med andra aktörer, så väl företagare som föreningar och 
civilsamhället. 

Miljö - en del av Agenda 2030-arbetet 

Härryda kommun ska ligga i framkant när det gäller miljö och klimatarbete på kort och lång sikt. Det 
interna miljöarbetet i kommunens verksamheter, bland annat med miljödiplomering av sektor teknik 
och förvaltningsstöd, ger en grund för arbetet. 

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer, bland annat 
kommuner, som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Målet är att 
regionen 2030 ska vara en fossiloberoende region. Härryda kommun är en av många kommuner som 
deltar i kraftsamlingen. Fokusområdena är hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och 
lokaler. En del i arbetet med "Klimat 2030" är att utarbeta en plan för hur kommunens egen 
verksamhet ska vara fossilfri till 2030. 

Folkhälsa - en del av Agenda 2030-arbetet 

Arbetet för god hälsa, delaktighet och trygghet sker brett och i alla delar av förvaltningens 
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verksamheter. En viktig del utgörs av det främjande och generella folkhälsoarbetet, bland annat via 
avtal och samverkan med hälso- och sjukvården. Det främsta fokusområdet för 2020 är olika insatser 
för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Det sker bland annat genom utbildningar i 
"första hjälpen vid psykisk ohälsa" för medarbetare i förvaltningen, utbildning för alla elever i årskurs 
8 om psykisk hälsa, handlingsplan för suicidpreventivt arbete, föräldraskapsstöd och insatser kring 
hedersrelaterat våld. 

Konkurrensutsättning 
Verksamheter ska prövas om de kan utföras mer ekonomiskt på annat sätt eller av annan utförare med 
bibehållen eller högre kvalitet. Det kan ske både i samband med uppstart av ny verksamhet och i 
samband med översyn av befintlig verksamhet. Privata initiativ är välkomna inom alla områden och de 
ekonomiska förutsättningarna skall vara så förutsägbara och rättvisa som möjligt mellan olika utförare. 

 

1.5 Arbetsgivarvarumärke 

Attraktiv arbetsgivare 
För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida 
personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla 
och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. 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. Det personalpolitiska programmet kommer att kompletteras av förhållningssätt som ska 
prägla vår organisation och tillsammans kommer detta arbete att implementeras och bli levande i 
kommunen under 2020. Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning. 

Kompetensförsörjning sticker ut som en viktig strategisk fråga eftersom det blir allt svårare att 
rekrytera och behålla behörig personal inom kommunens olika verksamheter. Att arbeta med 
införandet av alternativa kompetenser inom särskilt konkurrensutsatta verksamheter kommer vara en 
framgångsfaktor för en fortsatt god kompetensförsörjning i framtiden. 

Det ska vara lätt för nya medarbetare att skapa sig en förståelse för kommunens organisation och 
styrning. Det har därför inletts ett arbete med att ta fram en digital introduktion som kommer att bestå 
av olika mindre så kallade Nanoutbildningar som kommer att belysa viktiga delar av att vara anställd i 
Härryda kommun allt för att skapa en känsla av samhörighet och förståelse för organisationens helhet 
och det gemensamma uppdraget. 

Personalpolitiska programmet 
Kommunen kommer, inom ramen för arbetsgivarvarumärket, lägga störst vikt vid en nylansering av 
det personalpolitiska programmet (PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns 
arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring 
vilken typ av arbetsgivare kommunen vill vara. Programmet ska genomsyra organisationen och 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. 
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1.6 Ekonomi 

Finansiell utveckling 

Resultatbudget 

Belopp i mkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Verksamhetens nettokostnader exklusive 
avskrivningar 1 925,2 2 010,4 2 064,8 2 143,8 2 252,2 

Avskrivningar 128,8 132,7 137,2 148,7 162,6 

Verksamhetens nettokostnader 2 054,0 2 143,1 2 202,0 2 292,5 2 414,8 

Skatteintäkter 1 942,4 2 011,5 2 058,4 2 137,6 2 231,9 

Generella statsbidrag och utjämning 161,6 193,3 219,3 243,1 280,1 

Finansiella intäkter 5,3 3,4 13,4 13,4 13,4 

Finansiella kostnader -6,6 -9,4 -12,2 -15,2 -15,2 

Finansiella kostnader för pensioner -17,7 -23,0 -22,7 -27,7 -27,7 

Resultat 31,0 32,8 54,3 58,6 67,7 
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Balansbudget 

Belopp i mkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella tillgångar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Materiella tillgångar 2 457,6 2 985,2 2 987,7 3 239,0 3 476,4 

Finansiella tillgångar 74,9 73,6 74,9 74,9 74,9 

Summa anläggningstillgångar 2 532,6 3 058,9 3 062,7 3 314,0 3 551,4 

Tomtmark för försäljning, förråd och lager 161,8 100,6 71,8 126,8 103,8 

Fordringar 150,0 154,6 150,0 150,0 150,0 

Likvida medel 176,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 487,8 255,2 271,8 276,8 253,8 

SUMMA TILLGÅNGAR 3 020,4 3 314,1 3 334,5 3 590,8 3 805,2 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER      

Eget kapital 865,1 904,0 952,2 1 010,8 1 078,5 

varav årets resultat 31,0 32,8 54,3 58,6 67,7 

Skulder      

Avsättningar för pensioner 784,6 799,1 803,9 825,5 846,3 

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 
1998 595,5 591,2 567,1 555,3 542,6 

Övriga avsättningar 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Långfristiga skulder 868,2 1 120,3 1 076,0 1 252,0 1 377,9 

varav anslutningsavgifter 168,20 125,0 171,2 173,2 174,2 

Kortfristiga skulder 492,9 481,1 492,9 492,9 492,9 

SUMMA SKULDER 2 155,3 2 410,1 2 382,4 2 580,0 2 726,6 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 3 020,4 3 314,1 3 334,5 3 590,8 3 805,2 

SOLIDITET 29 % 27 % 29 % 28 % 28 % 

Resultat 
Resultaten för perioden ökar vilket är nödvändigt för att närma sig målen för god ekonomisk 
hushållning. Under 2019 har regeringen aviserat en förändring av modellen för kostnadsutjämning 
vilket kommer påverka resultatet. För Härryda kommun innebär förändringen en minskning av 
bidraget för kostnadsutjämning om ca 23-25 mkr. För 2020 kompenseras kommuner som förlorar på 
nya modellen med ett införandebidrag vilket gör att Härryda kommun påverkas marginellt första året. 
Bidraget fasas ut under 2021 och upphör helt 2022. Hänsyn till effekten av bland annat ny 
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kostnadsutjämning har inte tagits i beskrivningen, men en motsvarande kostnadsminskning kommer 
sannolikt att bli nödvändig. 

 
 

Skatteintäkter och förändring av nettokostnader 
Skatteprognosen bygger på prognoser och uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
men hänsyn är också tagen till kommunens egen befolkningsprognos. Om inte 
befolkningsutvecklingen i Härryda kommun blir den planerade kommer intäkterna att förändras och 
justeringar i budgeten att bli nödvändiga. I Skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) i december 2018 (cirkulär 18:68) ökar intäkter och utjämning med 3,5 procent 2020 jämfört 
med 2019. Det motsvarar ca 76 mkr. Ökningen ska finansiera lönehöjningar i befintlig verksamhet, 
inflation för övriga kostnader samt volym- och eventuella ambitionshöjningar. Som beskrivits ovan är 
inte effekten av nya kostnadsutjämningen medtagen i skatteprognosen. 

Skatteintäkter och nettokostnader 

 
Diagrammet redovisar verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto samt 
utvecklingen av skatteintäkter inklusive utjämningar. Vänster stapel visar nettokostnader och höger 
stapel visar skatteintäkter och utjämning. Skillnaden mellan staplarna motsvarar budgeterat resultat. 
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Nettokostnadsandel 

 
Diagrammet redovisar nettokostnadernas andel av skatteintäkterna. 

 

Tillgångar och investeringar 
De totala tillgångarna har ökat de senaste åren och förväntas även göra det under perioden 2020-2022. 
Tillgångarna ökar till följd av att avskrivningarna är lägre än nyinvesteringarna under perioden. 

 
Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2020-2024 är 1 729 mkr, varav 479 mkr föreslås 2020. 
Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2019 att utföras under år 
2020. 

Maximal investeringsvolym är fastställd till 400 mkr. Verksamhetsförändringarna har reviderats i 
enlighet med lokalresursplanen och även andra projekt tidigareläggs respektive förskjuts framåt i tiden 
jämfört med tidigare plan. Av de budgeterade investeringarna beräknas en allt mindre del kunna 
finansieras via resultat och avskrivningar och det kommer att krävas fortsatt upplåning för att 
finansiera denna volym. 
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Pensionsskulden 
Härryda kommun redovisar enligt fullfonderingsmodellen vilket innebär att hela pensionsåtagandet 
redovisas som en skuld. Modellen innebär en rättvisande bild av kommunens långsiktiga åtaganden. 
Det strider dock mot kommunal redovisningslag som anger att den sk blandmodellen ska tillämpas. En 
effekt av att tillämpa fullfonderingsmodellen är att soliditeten påverkas negativt jämfört med 
kommuner som redovisar enligt blandmodellen. Däremot är, sedan några år tillbaka, kostnaderna vid 
tillämpning av fullfonderingsmodellen lägre än vid blandmodellen. I slutet av perioden uppgår den 
totala avsättningen till drygt 844 mkr. 

Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas som en finansiell kostnad. Den totala kostnaden för 
pensioner ökar från 129 mkr 2020 till 147 mkr för 2022. 

 

Långfristiga skulder 
Skulden i bokslut 2018 uppgick till knappt 870 mkr varav 700 mkr var banklån och resterande 
170 mkr avsåg anläggningsavgifter till VA-kollektivet, gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. 
På grund av en ambitiös investeringsplan uppgår den budgeterade långfristiga upplåningen i bank 
under 2020 till drygt 900 mkr, för att fram till 2022 öka till drygt 1 200 mkr. 

 
 

Soliditetsutveckling 
Soliditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på lång sikt och visar på hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats via resultaten och samlats under eget kapital. Kommunen 
redovisar endast soliditet enligt fullfonderingsmodellen. Målsättningen är att soliditeten ska öka med 
en procentenhet per år i genomsnitt under en rullande fyraårsperiod. I bokslut 2018 var kommunens 
soliditet 29 procent, vilket var samma som året innan. För 2019 budgeteras soliditeten minska till 27 
procent. Prognosen för 2019 visar däremot på oförändrad soliditet jämfört med tidigare år då 
investeringsvolymen inte når upp till budgeterade nivåer. 
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För år 2022, som är det sista året i planperioden, beräknas soliditeten till 28 procent. Orsaken till 
svårigheten att nå soliditetsmålet, dvs att soliditeten ska öka med en procentenhet per år, är den höga 
planerade investeringstakten och därmed en ökande upplåning i kombination med ett förhållandevis 
svagt resultat. 

 
 

Känslighetsanalys 
Tabellen visar vilken effekt olika händelser har på Härryda kommuns ekonomi. Små förändringar 
innebär stora belopp, vilket visar hur viktigt det är med en marginal då budgeten fastställs. 

Förändringar i känslighetsanalys, årseffekt för budgetår 2020 mkr 

Löneökning med 1 procent inklusive sociala avgifter 15,9 

Räntan höjs/sänks 1 procent, på ett års sikt 3,6 

Inflationsförändring för övriga kostnader, 1 procent 9,8 

Skatteunderlagsförändring rikets, 1 procent 20,6 

Förändrad utdebitering med 10 öre 10,1 
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Informationsmått 

  
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal invånare per 31/12 37 802 38 234 38 828 39 483 40 232 

Verksamhetens nettokostnad per invånare, kronor 54 223 56 051 56 710 58 063 60 021 

Årets resultat per invånare, kronor 821 857 1 397 1 485 1 683 

Summa anläggningstillgångar per invånare, kronor 66 996 80 003 78 879 83 934 88 272 

Eget kapital per invånare, kronor 22 886 23 644 24 522 25 601 26 807 

Pensionsskuld per invånare (inkl. löneskatt 24,26 
%), kronor 20 756 20 900 20 704 20 908 21 035 

Långfristiga skulder per invånare, kronor 22 967 29 301 27 712 31 709 34 249 

Skattesats, procent 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62 

Skatteintäkt inkl. inkomstutjämning per invånare, 
kronor 55 544 57 665 58 662 60 295 62 437 

 

Sammanställning av drift- och investeringsbudget 

Driftbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan    
2021 Plan 2022 

Politisk organisation 11 619 12 808 12 974 11 974 12 524 

Kommunledning 103 633 110 404 112 354 113 589 113 589 

Sektor för utbildning och kultur 1 169 501 1 246 786 1 262 284 1 302 080 1 330 939 

Sektor för socialtjänst 667 865 672 212 692 999 695 942 709 333 

Sektor för samhällsbyggnad 42 039 87 358 90 589 88 998 90 498 

- Skattefinansierad verksamhet 50 795 87 358 90 589 88 998 90 498 

- Avfallsverksamhet 967 0 0 0 0 

- Vattenverksamhet -9 723 0 0 0 0 

Sektor för teknik och 
förvaltningsstöd 61 939 22 030 19 718 18 996 19 585 

Verksamhetskostnader för 
finansförvaltningen -33 664 -24 916 -7 524 33 131 106 486 

Pensionskostnad exklusive 
finansiell kostnad 26 805 16 384 18 559 27 799 31 825 

Verksamhetens nettokostnader 2 049 737 2 143 066 2 201 953 2 292 509 2 414 779 

Skatteintäkter, utjämning m.m. -2 099 683 -2 204 765 -2 277 745 -2 380 646 -2 511 971 

Finansiella kostnader och intäkter 1 253 5 964 -1 170 1 803 1 803 

Finansiella kostnader pensioner 17 656 22 980 22 702 27 698 27 672 

Resultat 31 037 32 755 54 260 58 636 67 717 
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Förslag till budget/plan 2020-2022 visar överskott varje år och det genomsnittliga resultatet för 
perioden uppgår till drygt 60 mkr. För att uppnå målet om att resultatet ska vara lägst 2,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader krävs ett resultat om ca 60 mkr. För att nå soliditetsmålet krävs ännu 
högre resultat alternativt lägre investeringsvolym. 

Under 2019 har regeringen aviserat en förändring av modellen för kostnadsutjämning. Budgeten för 
planperioden tar inte hänsyn till denna förändring. Budgeterade skatteintäkter, utjämning mm bygger 
på en prognos från december 2018 gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I oktober 2019 
presenterade SKL en ny prognos för skatter och bidrag/utjämning där förslag till ny 
kostnadsutjämning ingick. Härryda kommun är en av de kommuner som kommer att få minskade 
bidrag om/när den nya modellen verkställs. Med den nya modellen kommer bidragen för 
kostnadsutjämningen att minska med ca 23-25 mkr. Under 2020 kompenseras förlorande kommuner 
med ett införandebidrag vilket gör att närmsta året inte kommer att påverkas nämnvärt av 
förändringen. Däremot fasas bidraget ut under 2021 och för 2022 är minskningen ett faktum. 
Förändringen gör att resultatnivåerna sjunker för 2021 och 2022 om hänsyn tas till nya modellen. 
Även de finansiella målen för god ekonomisk hushållning påverkas negativt av resultatförändringen. 

Ett anslag för strategisk personalsatsning i form av kompetensutveckling finns budgeterat under 
kommunledningen. Anslaget är budgeterat till 5 mkr årligen. 

Investeringsbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Sektor för utbildning och 
kultur 12 850 16 667 12 660 16 900 12 570 11 600 14 810 

Sektor för socialtjänst 2 093 9 298 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 

Sektor för samhällsbyggnad 80 086 381 960 250 010 231 610 194 910 79 310 34 310 

- Skattefinansierad verksamhet 37 347 163 549 28 260 34 860 47 960 56 060 19 560 

- Vattenverksamhet 42 412 216 899 221 100 196 300 146 500 22 800 14 300 

- Avfallsverksamhet 327 1 512 650 450 450 450 450 

Sektor för teknik och 
förvaltningsstöd 119 551 189 676 212 180 221 481 119 079 184 165 114 341 

Kommunledning 0 6 073 2 000 2 000 1 645 1 386 828 

Summa investeringsutgifter 214 580 603 674 478 950 474 291 330 704 278 561 166 389 

Under den närmaste femårsperioden uppgår investeringsvolymen till 1 729 mkr varav 479 mkr är 
budgeterade för år 2020. Den genomsnittliga investeringsvolymen per år uppgår till 346 mkr. Av de 
budgeterade investeringarna kan en del finansieras via resultat och avskrivningar, men det kommer att 
krävas fortsatt upplåning för att finansiera investeringsvolymen. Självfinansieringsgraden sjunker från 
nivåer om 70 procent under 2017 och 2018 till 40 procent under 2020-2021 för att stiga till 70 procent 
igen under 2022. 

I investeringsbudgeten har kommunstyrelsen gjort prioriteringar och markerat ut projekt som behöver 
anmälas till kommunstyrelsen för att få ett startbesked innan igångsättning är möjlig. I ärendet om 
startbesked ska framgå hur många delredovisningar/avstämningar av projektet som ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. I investeringsbudgeten ingår också projekt som kommunstyrelsen har 
nedprioriterat, föreslagit byggnation i annan regi alternativt flyttat framåt i tiden jämfört med 
kommunfullmäktiges beslut i juni. Drygt 260 mkr av investeringar hamnar inom denna kategori under 
planperioden. 

Det enskilt största projektet under planperioden är ett nytt vattenverk i Västra Nedsjön beräknat till 
547 mkr. Projektet har blivit försenat men beräknas kunna tas i bruk under 2022. I samband med detta 
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planeras för nya, och utbyte av gamla, överföringsledningar i framförallt kommunens östra delar. I 
Mölnlycke centrum kommer ett arbete med en dagvattenpark att färdigställas under perioden. 

Fullmäktige beslutar om anslagsbindning för investeringsbudget på sektorsnivå. Kommunstyrelsen 
beslutar om anslagsbindning på projektnivå. Kommundirektör med vidaredelegation sektorschef 
beslutar om överskridande av enskilt investeringsanslag med maximalt tio procent inom ramen för 
sektorns sammanlagda investeringsbudget för innevarande år. 

Slutredovisning av investeringsprojekt till kommunfullmäktige ska göras av väsentliga projekt och 
alltid om den sammanlagda investeringsbudgeten överskrider tio mkr. Undantaget är återkommande 
projekt som till exempel inventarier med mera. 
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2 Kommunstyrelsen 

2.1 Ekonomi 

Driftsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Kommunledning 103 633 110 404 112 354 113 589 113 589 

Samhällsbyggnad 42 039 87 358 90 589 88 998 90 498 

Teknik och förvaltningsstöd 61 939 22 030 19 718 18 996 19 585 

Nettokostnad 207 611 219 792 222 661 221 583 223 672 

Kommunstyrelsens anslag ökar med 3,9 mkr mellan 2019 och 2022. Det är kommunledning samt 
samhällsbyggnad som ökar sina anslag medan Teknik och förvaltningsstöds budget sjunker under 
perioden. Samhällsbyggnads ökning av nettobudgeten förklaras av att det sk "byggbonusbidraget" som 
betalades ut av Boverket har utgått från år 2019. Anslaget till Räddningstjänstförbundet och Råda 
säteri ökar mellan 2019 och 2022, vilket syns i Kommunledningens budget. Att Teknik- och 
förvaltningsstöds budget minskar beror på internränteförändringar och hyresjusteringar. 

Investeringsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunledning 0 6 073 2 000 2 000 1 645 1 386 828 

Samhällsbyggnad 80 086 381 960 250 010 231 610 194 910 79 310 34 310 

Teknik- och 
förvaltningsstöd 119 551 189 676 212 180 221 481 119 079 184 165 114 341 

Nettokostnad 199 636 577 709 464 190 455 091 315 634 264 861 149 479 

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för perioden 2020-2024 uppgår till 1 649 mkr där drygt 
600 mkr är projekt knutna till den avgiftsfinansierade verksamheten. Där planeras bland annat för ett 
nytt vattenverk i Hindås. 

Det största enskilda projektet under perioden är, förutom vattenverket i Hindås, en ny skola i Hindås. 
Fagerhultskolan beräknas stå klar höstterminen 2021 och är budgeterad till 177 mkr. Andra stora 
projekt är Wallenstam Arena i Mölnlycke och en ny ishall. 

Page 414 of 557



21(45) 

3 Sektor för samhällsbyggnad 
Sektorns organisation 

 
  

Verksamheterna inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserade under kommunstyrelsen. 
Myndighetsbeslut inom bygglov och miljö- och hälsoskydd fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 
Sektorns övergripande uppdrag är att utifrån ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett 
trivsamt, säkert och långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. 
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Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan     
2021 

Plan        
2022 

Taxor och avgifter 114 198 123 837 133 556 138 704 144 917 

Hyror och arrenden 2 401 1 675 1 675 1 675 1 675 

Bidrag 36 120 4 855 869 646 856 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 18 904 24 160 23 160 23 160 23 160 

Övriga intäkter 56 337 3 415 3 415 3 415 3 415 

Summa intäkter 227 960 157 942 162 675 167 600 174 023 

Lönekostnader 58 257 66 307 67 175 64 982 63 532 

Köp av huvudverksamhet 81 634 79 473 82 986 85 311 85 686 

Lokalhyror och markhyror 1 418 1 944 1 983 1 983 1 983 

Avskrivningar och internränta 38 576 42 012 44 876 48 758 57 556 

Övriga kostnader 90 115 55 564 56 244 55 564 55 764 

Summa kostnader 269 999 245 300 253 264 256 598 264 521 

Nettokostnader 42 039 87 358 90 589 88 998 90 498 
I ovanstående siffror ingår den avgiftsfinansierade verksamheten med följande belopp. 
Bokslutet 2018 intäkter 102,1 mkr, kostnader 93,3 mkr ledde till ett resultat på 8,7 mkr. Budget 2019 +/- 104,6 mkr, Budget 2020 +/- 
114,4 mkr, Plan 2021 +/-119,1 mkr, Plan 2022 +/- 125,5 mkr. 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Ledning och admin inkl kommunekolog 9 211 9 523 11 941 11 518 10 370 

Miljö och Hälsoskydd 5 080 4 699 4 137 4 137 4 137 

Trafik 71 449 70 331 68 958 70 340 74 438 

Mark och Bostad -41 185 314 4 259 3 559 2 859 

Plan och Bygglov 6 238 2 491 1 294 -556 -1 306

Avfall 967 0 0 0 0 

Vatten & Avlopp -9 723 0 0 0 0 

Nettokostnad 42 039 87 358 90 589 88 998 90 498 

Skattefinansierad verksamhet 

Den stora skillnaden mellan bokslut 2018 och budget 2019-2022 är slutredovisningar av 
exploateringsprojekt, som i bokslut 2018 redovisades med drygt 47 mkr i överskott. Slutredovisning 
av exploateringsverksamheten finns inte med i budget 2019-2022. 

Under planperioden ökar sektorns nettobudget med 3,1 mkr jämfört med budget 2019. De största 
förändringarna under planperioden är bland annat kompensation för utebliven byggbonus från staten, 
på 4,0 mkr, som varit budgeterad som årlig intäkt för verksamheten mark och bostad. Sektorns budget 
har även justerats för kapitaltjänst utifrån investeringsbudgeten. Ramarna har minskats för anslag för 

Page 416 of 557



23(45) 

arbetet med ny översiktsplan enligt tidigare budgetbeslut. 

En annan förändring som påverkat budgeten är kommunens ändrade ekonomiska förutsättningar 
jämfört med beslutad/budget plan, vilket minskar sektorns budget med 6,7 mkr totalt under 
planperioden. 

Ovanstående förutsättningar har lett till omjusteringar inom ram och nedanstående åtgärder. 

Personal  

Personalförstärkning kommer att ske inom miljö- och hälsoskydd för att matcha kommunens behov av 
tillsynsarbete, tjänsten kommer att finansieras av avgifter. Övriga verksamheter inom sektorn kommer 
att minska sin personaltäthet under kommande budgetperiod för att anpassa budgeten till gällande ram. 
Under 2019 har sektorns personal börjat redovisa tid som bokförs på de olika exploateringsprojekten. 
Under planperioden behöver sektorn se över och utveckla detta arbetssätt än mer, vilket skulle 
möjliggöra finansiering av personalresurserna. 

Övrigt 

Under budget/plan budgeteras för barmarksunderhåll för ökade volymer, ökade kostnader för 
färdtjänst samt medel till stadsbyggnadsstudie för Landvetter. Miljö- och hälsoskydd samt bygglov har 
avsatt medel för utveckling av ärendehanteringssystemen för att kunna möta en ökad digitalisering och 
effektivisering av processerna. 

Enligt beslutad budget/plan minskas anslaget för framtagande av ny översiktsplan i takt med att 
projektet slutförs. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Vatten och avlopp  

Stora projekt inom VA- verksamheten, som till exempel vattenverket och överföringsledningarna, gör 
att verksamheten behöver utökas ytterligare med 2 personer under budgetperioden. Ovannämnda 
projekt leder till ökade kapitalkostnader vilket vi framförallt ser under slutet av 2021 och 2022. För att 
möta kostnadsökningarna kommer kommunen höja taxorna under kommande år. 

Avfall  

Avfallsverksamhetens kostnader ökar i och med indexregleringar och befolkningsökning vilket 
finansieras med ökade taxevolymer. Avfall planerar att anställa en resurs som kommer att arbeta för 
att nå de mål och åtgärder som fastställts i avfallsplanen, samt en informatör på deltid till Bråta 
återvinningscentral. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan     
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Inkomst 5 551 15 970 2 500 23 500 74 900 185 800 0 

Utgift 85 636 397 930 252 510 255 110 269 810 265 110 34 310 

Nettoutgift 80 086 381 960 250 010 231 610 194 910 79 310 34 310 

I planperioden uppgår sektorns samlade nettoinvesteringsbudget till dryga 790 mkr, varav ca 187 mkr 
finns inom de skattefinansierade verksamheterna. i sammanhanget ska tilläggas att en stor del av 2019 
års budget beräknas att ombudgeteras. Utöver behovet av finansiering kommer det innebära en stor 
påverkan på framtida driftskostnader. Inför uppstart av investeringsprojekten ska sektorn begära 
startbesked av kommunstyrelsen. Startbeskedet ska innehålla uppgifter om bland annat projektplan, 
tidsplan samt budget. 

Av ovan avser ca 181 mkr projekt på gator och parker. Två projekt ,om totalt 83 mkr kopplade till 
Mölnlycke fabriker, hör till de största i planen för trafikverksamheten. Inom detaljplan (56 mkr) 
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rymmer utbyggnad av Fabriksvägen, torg framför idrottshall, Långenäsvägen och upprustning runt 
Massetjärn. Projektet genomförs i samarbete med VA. Utanför detaljplan (27 mkr) avser främst 
kapacitetsåtgärder för ökad trafik genom Mölnlycke på Säterivägen. Ett annat stort projekt som 
genomförs i samarbete med VA är Mölnlycke dagvattenpark, budgeterat till 46 mkr på Trafik. 
Projektet innefattar dammar och muddring av ån, nödvändigt för översvämningsskydd och 
dagvattenhantering. Även nya broar och en åpromenad ska byggas ut i samband med detta. Enligt 
vattendom måste åtgärder i ån vara färdigställda innan år 2022. Verksamheten har också budgeterat 
dryga tolv miljoner årligen för löpande åtgärder och komponentutbyte 2020 vilket ökar till 13,5 mkr 
2024. Utöver egna projekt och underhåll ansvarar trafikverksamheten för projektering och 
upphandling i genomförandet av detaljplaner (exploatering), i planen ligger nio sådana projekt som 
helt eller delvis finansieras av markförsäljning och gatukostnadsersättning. Totalt 244 mkr i 
bruttoutgifter för projekt i samband med exploatering varav 225 mkr finansieras av markförsäljning 
och gatukostnadsersättningar. Exempel på stora exploateringsprojekt för trafikverksamhetens del är 
Landvetter södra (Magasinsvägens förlängning), Idrottsvägen och Mölnlyckemotet. 

Vattenverksamhetens och kommunens enskilt största projekt inom planperioden är byggnation av ett 
nytt vattenverk i Västra Nedsjön och tillhörande överföringsledningar där byggnation är påbörjad. 
Vattenverket är en nödvändighet för framtida vattenförsörjning i kommunen. Totala utgifter för 
projektet, som innefattar både verket och överföringsledningar, är 547 mkr och beräknas vara färdigt 
att tas i bruk 2022. Det nya vattenverket kommer att innebära vissa kostnadsminskningar för köp av 
vatten och ökade intäkter för medfinansiering av överföringsledningar från Bollebygds kommun. I 
plan finns också överföringsledningar mellan Hällingsjö-Rävlanda och Hindås-Rävlanda om 29 mkr 
respektive 39 mkr. Vattenverksamheten är med och finansierar totalt 35 mkr i Mölnlycke 
dagvattenpark. Investeringar i ledningar i befintliga områden uppgår under planperioden till tio mkr 
årligen. Vattenverksamheten är också del av exploateringsprojekten och bygger ut anslutningar i 
samband med genomförande av detaljplaner, totalt planeras elva områden färdigställas. Totala utgifter 
i samband med exploateringsprojekt är 104 mkr varav 61 mkr finansieras med anslutningsavgifter. 

Förändringar mot gällande plan är främst senarelagda och borttagna projekt på grund av stora 
osäkerheter och i avvaktan på detaljplaner. Totalt har trafikverksamheten minskat nettobudgeten för 
2020-2023 mot plan med 92,5 mkr. Exempel på projekt som skjutits fram helt eller delvis är 
dagvattenparken, Mölnlycke fabriker, cykelbana Hällingsjö-Rävlanda, Musikvägen och 
Biblioteksvägen. Exempel på projekt borttagna i plan är Mölnlycke provisoriska P-hus, Landvetter P-
hus, Enebacken 2 (utanför plan), Solåsen inklusive Slalomvägens förlängning samt Abbortjärn GC-
bana. Total minskning för dessa borttagna projekt är 53 mkr. 

Förändring i plan på vattenverksamheten är främst fördyring och uppdatering av kalkylen avseende det 
nya vattenverket med tillhörande överföringsledningar. I förgående plan var projektbudget för alla 
delar 250 mkr, nuvarande antagen projektbudget är 547 mkr. 

Exploatering, finansieringsplan 

tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan     
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Inkomst 58 976 55 200 142 000 43 100 141 800 49 700 197 700 

Utgift 111 734 80 900 83 000 97 800 118 400 80 300 54 700 

Nettoutgift 58 976 25 700 -59 000 54 700 -23 400 30 600 143 000 

Tabellen är en finansieringsplan för perioden. Resultatet för de enskilda projekten redovisas i 
bokslutet. I plan 2024, sista året, ingår alla uppskattade inkomster och utgifter för varje enskilt projekt, 
eftersom faktisk markförsäljning kan ligga efter år 2024 finns större osäkerhet kring dessa. 

Exploateringsverksamheten följer underlaget för bostadsförsörjningsprogrammet med byggnation av 
bostäder på bland annat Idrottsvägen, Landvetter centrum och Björkelidsvägen i Rävlanda samt Östra 
och västra Backa i Landvetter. Även exploatering av framtida industrimark ingår. 
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Planen för exploatering innefattar inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning och va-
anslutningsavgifter samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner. Totalt under kommande 
femårsperiod bedöms utgifterna uppgå till dryga 434 mkr och inkomsterna till 574 mkr. 

Industrimarksprojekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, Björröd och 
Airport city. Markförsäljning i Björröds industriområde är på gång och utbyggnad av gator påbörjas 
under 2019. Mölnlyckemotet planeras påbörjas 2021. I övrigt finns industrimark tillgänglig i 
områdena Björkåsen i Landvetter och Hindås industriområde. 

De mest resurskrävande projekt i form av infrastrukturutbyggnad är Landvetter södra, 
Landvettercentrum och Idrottsvägen. I Landvetter södra är det stora arbetet i planen en utbyggnad av 
en tillfartsväg från nuvarande Magasinsvägen som ska försörja området. Försäljning av tomter i 
Landvetters Backa är påbörjat och verksamheten räknar med inkomster 2019 och 2020 för etapp 1. 
Etapp 2, de västra delarna av Backa, beräknas vara färdigställt 2022. Det största inkomstbringande 
projektet under planperioden är just Landvetters Backa men också Idrottsvägen och Landvetter 
Centrum. 

Tidigare planerade projekt, Bocköhalvön och Solåsen, är avvaktande men kvar i plan för att 
möjliggöra omtag av detaljplaner. Planarbete med Enebacken 2 är påbörjat och man räknar med 
påbörjad byggnation av infrastruktur 2022. 

Tre stycken exploatörsdrivna detaljplaner finns med i finansieringsplanen och är upplagda som 
exploateringsprojekt trots att det inte finns något kommunalt markinnehav. I föreslagen plan finns 
dock ingen budget eftersom det råder stor osäkerhet kring vad som kommer att ingå i detaljplan och 
när i tid planen ska genomföras. Kommunen kan få betalt för att bygga ut allmän plats innan 
utbyggnaden sker eller vice versa, vilket får planeras närmare i ett senare skede när en detaljplan 
närmar sig antagande. 

För en komplett lista med exploateringsprojekt se bilaga. 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska arbeta för en ökad bostadsbyggnation och i så hög utsträckning som möjligt använda 
externa aktörer i arbetet. Målsättningen är att kommunens alla delar ska utvecklas. 
 
Nya detaljplaner och dess kringkostnader skall alltid som utgångspunkt ge överskott till kommunen. 
 
Kommunstyrelsen skall löpande ha uppdaterad information om projektens framskridande för att vara 
väl insatt när det närmar sig t.ex. samråd, granskning eller antagande av detaljplaner. Löpande 
redovisning skall ske enligt beslut i samband med startbesked. 
 
Viktigt är även att arbeta med dialoger, gärna digitala, med medborgare i ett tidigt skede. 

Plan för genomförande 
Sektorns dagliga arbete påverkar i hög grad hur Härryda kommun uppfattas som samhällsaktör. I det 
dagliga arbetet tar vi hänsyn till flera bärande principer som kan bidra till ett lyckat resultat för 
kommunen som aktör tillsammans med bland annat kommunmedborgare, lokalt näringsliv och 
fastighetsägare. En vägledning för vårt fokus i det arbetet återfinns i dokumentet Strategisk plan 2019-
2022. 
 
Sektorn ser vikten av en kontinuerlig dialog och avstämning med de politiska beslutsinstanserna 
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gällande frågeställningar av betydelse för måluppfyllnad, förståelse för olika vägval i processerna och 
gemensam framgång med slutresultatet för vårt arbete. Till vår hjälp i det gemensamma arbetet har vi 
bland annat majoritetens presidiemöte, kommunalrådens styrgrupper för projekten och 
kommunstyrelsen, tillika samhällsbyggnadsnämnd. 
 
Sektorn ska organisera sig för att optimera effektiviteten och korta tiden för detaljplanearbete både för 
exploatörsdrivna och kommunala planer, samt för verksamhetsmark. Dessutom kommer sektonr arbeta 
med att få god kontroll på ekonomin för helheten i alla projekt och att alla tidsredovisar all arbetstid på 
rätt projekt. 
 
Många av de arbetsuppgifter för vilka sektorn ansvarar för utförs av annan utförare än kommunen. 
Sektorns totala driftbudget fördelar sig så att 30 % avser personalkostnader, 40 % avser köp av tjänst 
från externa och resterande 30 % avser kapitaltjänstkostnader, IT-kostnader och köp av 
kontorsmaterial m.m. När det gäller investeringsbudgeten så är utföraren i nästan 100 % någon annan 
än kommunen. Sektorn arbetar dock ständigt med att konkurrensutsätta delar av verksamheten och gör 
upphandlingar enligt LOU. Sektorns infrastrukturentreprenader kommer att konkurrensutsättas som 
partnerskaps-, total- och generalentreprenader. Sektorn kommer arbeta för fler exploatörsdrivna planer 
samt att exploatörer får möjlighet att ansvara för utbyggnad av bland annat allmän platsmark.  
 
Förvaltningen har arbetat fram en modell för hur tidig dialog med närboende och verksamma ska ske i 
samband med detaljplaneläggning. Modellen används av förvaltningen vid uppstart av nya detaljplaner 
men uppmanar även exploatörer att använda liknande metoder vid ansökan om planbesked. Hur 
dialogerna utformas beror på det aktuella områdets förutsättningar. Även i arbetet med kommunens 
nya översiktsplan planeras dialoger att genomföras. 

 

3.1 Mark och bostad 

Grunduppdrag 
Mark och bostad driver och ansvarar för kommunens bostadsplanering och exploatering. Förutom att 
se till att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar efterlevs, arbetar verksamheten utifrån 
inriktningsmål för mark och kommunens mål om god ekonomisk hushållning att befolkningen ska öka 
med lägst 1,5 procent per år. Som ett led i den långsiktiga planeringen görs statistikutredningar och 
uppföljning av kommunens bostadsplanering och byggnation, befolkningsprognoser och utveckling på 
kort och lång sikt. 
 
Med översiktsplanen som grund ska mark och bostad se till att kommuninvånarnas behov och 
önskemål av detaljplanelagd mark i tillfredsställande mängd finns för bostäder, verksamheter, 
kommunal service m.m. Mark och bostad säkerställer även tillgång på mark för utbyggnad av 
kommunal infrastruktur. Verksamheten ansvarar för att detaljplanerna är möjliga att förverkliga och 
håller hög kvalitet med avseende på ekonomi, juridik och teknik, i enlighet med plan- och bygglagen, 
fastighetsbildningslagen och expropriationslagen. 
 
Mark och bostad köper och säljer mark, tar fram upplåtelseavtal för förvaltning av mark, arrenden och 
kommunens skogar.  
 
Övriga uppgifter och ansvar: kommunens grundkarta, att vid byggnation göra utsättningar, 
lägeskontroller och nybyggnadskartor för fastighetsägare och att ajourhålla förvaltningens Geografiska 
Informationssystem (GIS). 
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Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal nybyggnadskartor 285 390 380 380 380 

Antal husutstakningar 97 90 100 130 130 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall aktivt arbeta för att trygga markförsörjningen för både näringsliv och 
bostadsbyggande. Marköverlåtelse skall ske till marknadspris och olika modeller för att tilldela mark 
skall prövas. 
 
I möjligaste mån skall arbetsuppgifter och utgifter kopplade till exploatering överföras på externa 
exploatörer. 

Plan för genomförande 
Som ett led i att trygga markförsörjningen för bostadsbyggande och näringslivsutveckling på privat 
mark arbetar förvaltningen aktivt med att olika aktörer inom olika kompetenser ska hitta varandra. 
Arbetet bedrivs genom personliga kontakter, olika mötesformer, digitala och mediala former. Mark 
och bostad har nära samarbete med näringslivsfunktionen inom kommunens förvaltning och 
tillsammans har vi många personliga kontakter. Mark och bostads roll är också att bidra till att 
exploatörer i den mån det krävs får hjälp att hitta rätt i processer och utredningsmaterial. Mark och 
bostad möjliggör därmed för externa parter och exploatörer att delta i, och i allt högre grad driva, 
exploateringar inom kommunen.  
 
Kommunfullmäktige har under 2019 antagit nya riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna redogör 
för vilka typer av markanvisningar som finns och när i tid dessa generellt kan uppstå. Inom kommunen 
pågår olika typer av modeller att tilldela mark. Markförsäljning sker alltid till marknadspris. Mark och 
bostad använder sig av egna värderare, och i de fall det krävs eller är lämpligt, köps värderingar in från 
oberoende värderingsbolag. 

 

3.2 Miljö- och hälsoskydd 

Grunduppdrag 
Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden och utför tillsyn över 
verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen, men även 
lagar såsom tobaks- och strålskyddslagen. 
 
Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö. Den berör all användning av 
mark, byggnader eller anläggningar som medför eller kan medföra utsläpp till mark, luft eller vatten 
som kan utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. Miljöbalkens regler gäller alla, såväl företag 
och offentliga verksamheter som privatpersoner. Syftet med tillsynen är att se till att gällande 
lagstiftning följs. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa 
och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel, inklusive dricksvatten. Det kan gälla att 
livsmedlen är hygieniskt säkra att äta och att information om innehåll och märkning är korrekt. Miljö- 
och hälsoskydd genomför livsmedelskontroller för att säkerställa att verksamheterna följer lagen. 
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Förutom tillsyn och kontroll hanteras olika typer av tillståndsansökningar, anmälningar samt 
dispenser. Dessa kan röra exempelvis enskilda avlopp, solarier, strandskydd, med mera. Miljö- och 
hälsoskydd tar varje år fram en behovsutredning och en tillsynsplan. Verksamheten gör alltid en 
prioritering av aktiviteterna i tillsynsplanen utifrån lagstiftningens krav, den aktuella miljö- och 
hälsoskyddssituationen i kommunen samt nationella och lokala miljömål. 
 
Miljö- och hälsoskydd är även remissinstans vid exempelvis länsstyrelsens tillståndsprövning. Med 
kunskap inom miljöområdet deltar verksamheten även i kommunens samhällsplanering. En annan 
viktig uppgift är att ge råd och upplysningar om miljö- och hälsoskyddsfrågor till invånare och 
verksamheter. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Kundnöjdhet Livsmedel, NKI  71 80 80 84 

Kundnöjdhet Miljö, NKI  69 71 66 72 
Fram till 2016 gjordes redovisades resultatet frö Livsmedel och Miljö ihop. Därav ingen uppgift för år 2015. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal livsmedelsanläggningar 256 255 255 255 255 

Antal delegationsbeslut 526 700 700 700 700 

Antal tillstånds- och anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter 55 101 101 101 101 

Antal tillstånds- och anmälningspliktiga 
hälsoverksamheter 87 78 78 78 78 

Antal enskilda avlopp 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Antal tillståndsansökningar och 
anmälningsärenden 416 400 400 400 400 

3.3 Plan och bygglov 

Grunduppdrag 
Verksamheten plan och bygglov består av en planenhet och en bygglovsenhet. Verksamheten styrs till 
stora delar av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken. Lagarna reglerar planläggning av mark och 
vatten och innehåller bestämmelser kring byggande. Syftet med bestämmelserna är att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. 
 
Enligt plan- och bygglagen är det kommunens ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. 
Verksamheten tar fram och tillhandahåller de underlag för beslut som behövs för att möjliggöra en 
önskad samhällsutveckling i kommunen. 
 
Planenheten ansvarar för att upprätta detaljplaner, program och översiktsplaner på uppdrag av 
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kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Verksamhetens bygglovsenhet handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, 
startbesked, slutbesked och tekniska samråd. Bygglov ansvarar även för tillsyn och kontroll av att 
bygglovsbesluten följs. Bygglovsenheten jobbar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Insiktsresultat NKI Bygglov från 
företagare  58 57 55 69 

Fram till 2016 genomfördes mätningen vartannat år. Därav ingen uppgift för 2015. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal bygglovsärenden 1 139 1 120 1 100 1 070 1 100 

Antal bostäder i antagna detaljplaner 160 70 1 700 500 400 

Mängd verksamhetsmark i antagna 
detaljplaner (kvm) 1 000 18 000 250 000 0 0 

Antal bostäder i beviljade förhandsbesked 34 65 70 70 70 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Detaljplaner skall tas fram med olika arbetsmetoder beroende på områdets förutsättningar i form av 
exempelvis ägarförhållanden. 
 
För att förvaltningen skall få påbörja ett nytt detaljplanearbete skall startbesked ges av 
kommunstyrelsen. Begäran av startbesked skall innehålla projektplan med resursbehov, totalbudget 
och tidsram för genomförandet samt tilltänkt projektledare. 
 
Tillgången till infrastruktur är styrande för möjligheten att bygga. 

Plan för genomförande 
Sektorn anpassar arbetssättet i respektive detaljplan efter exempelvis ägoförhållanden. Detaljplaner 
drivs, förenklat, på två olika sätt: exploatörsdriven eller driven av kommunen. Oavsett modell 
samarbetar kommunen alltid tätt med exploatören genom hela planprocessen. I den exploatörsdrivna 
modellen förskjuts delar av ansvaret för framtagande av planhandlingar från kommun till exploatör.  
 
För att säkra ett genomförande av samtliga detaljplaner måste ett framtagande av detaljplan samordnas 
med möjligheten att få tillgång till infrastruktur. Sektorn har sista åren utvecklat nya arbetssätt, via de 
exploatörsdrivna detaljplanerna, som möjliggör genomföranden i områden som tidigare sågs som 
svårare att säkra ett genomförande i. Detta görs genom att ställa krav på exploatör att bekosta 
utbyggnad av infrastruktur.  
 
Sektorn ska utse en ansvarig person som arbetar med Landvetter Södra och tar ansvar för 
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samrådshandlingar och övriga handlingar fram till antagande och 
genomförande. 
 
Sektorn kommer att anmäla inkomna begäran om planbesked till kommunstyrelsen för information, 
och därefter återkomma inom lagen angiven tid för ställningstagande av kommunstyrelsen. 

 

3.4 Trafik 

Grunduppdrag 
Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, renhållning, reinvesteringar och nyanläggning av 
kommunala gator, gång- och cykelvägar, pendelparkeringar, parkeringshus och övriga parkeringsytor. 
Trafik ansvarar även för offentliga centrumytor såsom torg, platser och grönområden och tar 
myndighetsbeslut i frågor om trafiksäkerhetsåtgärder, dispenser, parkeringsövervakning, trafikbuller 
och upplåtelse av offentlig plats. Verksamheten har driftansvaret för konst i offentlig miljö. 
Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet är viktiga inslag i verksamhetens uppdrag. 
 
Verksamheten deltar i arbetet med att genomföra en överföring av ägande, drift och underhåll av 
belysning till Härryda Energi AB.  
 
Verksamheten har det övergripande ansvaret för Mölndalsån med dess biflöden samt är kommunens 
representant för samordningen med Mölndal och Göteborg rörande översvämningsåtgärder. 
 
Verksamheten ansvarar för framtagande av beslut och genomförande av färdtjänst och riksfärdtjänst 
samt för samordning av kommunens omsorgsresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar. För den 
allmänna kollektivtrafiken ansvarar verksamheten för att ge fysiska förutsättningar för Västtrafik att 
bedriva kollektivtrafik på det kommunala vägnätet. 
 
Verksamheten regleras i stor utsträckning av lagstiftning så som plan och bygglagen, ordningslagen, 
trafikförordningen samt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Persontransporterna regleras i lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och skollagen. Delar av 
verksamheten regleras utifrån kommunpolitiskt antagna riktlinjer och taxor som exempel riktlinjer för 
offentlig plats, riktlinjer för den särskilda kollektivtrafiken och skolskjutsriktlinjer. Största delen av 
verksamheten upphandlas enligt lag om offentlig upphandling. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Genomfarts- och huvudgator, lokalgator, 
m² 871 591 877 291 883 221 897 721 910 971 

Gång- och cykelvägar, m² 327 512 327 762 329 062 331 262 332 862 

Antal resor inom den särskilda 
kollektivtrafiken, st 36 264 36 808 37 360 37 920 38 489 

Antal skolskjutsresor exklusive resor 
inom den allmänna kollektivtrafiken, st 89 026 90 361 91 717 103 773 125 133 
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3.5 Vatten 

Grunduppdrag 
Verksamhetens uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet (kunder anslutna till det kommunala 
VA-nätet) producera och distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet, avleda 
och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en god vattenförsörjning 
med hänsyn till hygien, hälsa och miljön genom plan- och bygglagen och enligt lagen om allmänna 
vattentjänster samt livsmedelsverkets föreskrifter. Verksamheten har ett ansvar att skydda 
dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. 
 
Vatten- och avloppverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av kommunens 
ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. 
Verksamheten ska även genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god 
dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten, såväl för befintliga som för tillkommande bostäder 
och industrier. 
 
Andra uppdrag som verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut vattenmätare, 
ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar samt upprätta VA-försörjningsplaner. 
 
Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en VA-taxa. VA-taxan beslutas av 
kommunfullmäktige. Enligt vattentjänstlagen är verksamheten ansvarig att årligen upprätta en separat 
balans- och resultaträkning som återspeglar hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Total längd dricksvattenledningar, km 274 275 280 281 296 

Total längd spillvattenledningar, km 249 250 261 267 273 

Antal vattenläckor (på huvudledningar, 
serviser och armaturer) 15 20 20 20 22 

Antal avloppsstopp (på huvudledningar, 
serviser och armaturer) 22 20 20 20 20 

Producerad vattenmängd, 1000 m3 1 999 1 866 1 950 1 950 1 950 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att bolagisera verksamheten. 
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3.6 Avfall 

Grunduppdrag 
Verksamheten avfall är ansvarig för att samla in, transportera och återvinna eller köra bort det 
hushållsavfall som finns i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. Kommunens 
ansvar omfattar hushållsavfall och grovavfall, avloppsslam och farligt avfall. De lagar som styr 
avfallshantering är framförallt miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om producentansvar. 
 
Avfallsverksamheten tar fram en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Avfallsplanen anger hur avfall hanteras i Härryda kommun och innehåller 
kommunens planer för hur avfallshanteringen ska utvecklas. Härryda kommun är med i den 
gemensamma avfallsplanen för Göteborgsregionen och kompletterar den med en egen 
kommunspecifik bilaga. De framtagna avfallsföreskrifterna anger bestämmelserna för hur 
avfallshanteringen ska skötas i kommunen. I dem berättar kommunen hur den uppfyller sina 
skyldigheter på avfallsområdet och även vilka fastighetsinnehavare som omfattas av föreskrifterna. 
 
Verksamheten samarbetar med olika externa organisationer för återvinning av avfall. Kommunen har 
tecknat avtal för platser för återvinningsstationer med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB 
(FTIAB). FTIAB ansvarar för tömning och städning av återvinningsstationerna. Elkretsen tar emot 
hushållens elavfall och däck kan lämnas till Svensk däckåtervinning. 
 
Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en avfallstaxa. Både avfallstaxan 
och renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Totalt antal abonnentanläggningar  10 700 10 800 10 900 11 000 

Insamlad mängd hushållsavfall, 
kommunalt ansvar, ton  15 100 15 400 15 700 16 000 

Abonnenter som lämnar matavfall biogas, 
(%)  61 62 62 63 

Återvinningsstationer i kommunen  26 26 26 26 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att bolagisera verksamheten. 

Page 426 of 557



33(45) 

4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
Sektorns organisation 

 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens servicesektor. Uppdraget är att tillhandahålla 
intern service inom fastighet, städ, måltider, IT, säkerhet. Sektorn arbetar också med kontorsservice i 
kommunhusen, posthantering, kontaktcenter, fordonscentral, konsumentvägledning, budget- och 
skuldrådgivning, krisledning, samt drift, skötsel och underhåll av kommunala fritidsanläggningar, 
gator och grönytor. 
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Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan     
2021 

Plan        
2022 

Taxor och avgifter 33 0 0 0 0 

Hyror och arrenden 206 566 219 792 222 370 236 862 251 784 

Bidrag 6 114 3 323 3 323 3 323 3 323 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 184 321 217 003 218 678 231 021 239 300 

Övriga intäkter 4 236 2 337 2 337 2 337 2 337 

Summa intäkter 401 271 442 455 446 708 473 543 496 744 

Lönekostnader 153 987 155 048 155 057 156 544 158 272 

Köp av huvudverksamhet 458 0 0 0 0 

Lokalhyror och markhyror 48 589 57 678 58 193 65 576 72 123 

Avskrivningar och internränta 116 054 119 643 118 517 131 894 144 625 

Övriga kostnader 144 122 132 116 134 659 138 525 141 309 

Summa kostnader 463 210 464 485 466 426 492 539 516 329 

Nettokostnader 61 939 22 030 19 718 18 996 19 585 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Ledning 2 451 4 146 2 535 2 535 2 535 

Fastighet 1 192 2 380 78 78 78 

IT 6 013 5 376 5 879 5 879 5 879 

Mark och anläggningar 36 450 0 0 0 0 

Måltidsservice 4 755 -516 440 448 1 037 

Service 6 640 6 917 6 847 6 117 6 117 

Städservice 1 061 798 1 003 1 003 1 003 

Säkerhet 3 378 2 929 2 936 2 936 2 936 

Nettokostnad 61 939 22 030 19 718 18 996 19 585 

Sektorns driftbudget omfattar främst intern service såsom lokaler, måltider, städning och IT-tjänster 
till kommunens verksamheter. Dessutom budgeteras bl.a. för, budget- och skuldrådgivning, 
kommunens kontaktcenter, fordonscentralen, drift och skötsel av kommunens fritidsanläggningar samt 
krisberedskap. 

Budgeten har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen samt övriga 
volymförändringar såsom elevökningar och färre barn inom förskolan. Inom IT budgeteras en tjänst 
som systemförvaltare med inriktning mot personalfunktionen. En ny tjänst som administratör inom 
fastighet som budgeterades inför år 2019 har inte tillsatts av besparingsskäl och tas därför bort ur 
budgeten från och med 2020. Två tillfälligt budgeterade tjänster inom ledning utgår också år 2020. 
Kapitalkostnaderna till följd av nybyggnationen av Backaskolan har blivit lägre än budgeterat 
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beroende på fördelaktig upphandling vilket gör att internhyran kan sänkas, detta innebär en besparing 
på 0,8 mkr för UTK från och med år 2020. I planen för 2021 utgår konsumentvägledning vilket 
innebär minskade nettokostnader på ca 0,7 mkr. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan     
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Inkomst 364 0 0 0 0 0 0 

Utgift 119 914 189 676 212 180 221 481 119 079 184 165 114 341 

Nettoutgift 119 551 189 676 212 180 221 481 119 079 184 165 114 341 

Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Investeringarna omfattar drygt 851 mkr 
under femårsperioden, exempelvis nybyggnation av Fagerhultsskolan i Hindås, Wallenstam arena och 
en ny ishall. Inom sektorn budgeteras också årligen för inköp av städmaskiner, måltidsinventarier, IT-
utrustning, inventarier samt för investeringar som avser fritidsanläggningar. Inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut har 255 mkr omprioriterats av kommunstyrelsen. Dessutom krävs 
startbesked för vissa investeringsprojekt motsvarande 302 mkr. 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska erbjuda en effektiv intern service. 

Plan för genomförande 
En gång per år gör ledningsgruppen en genomlysning av vilka verksamheter eller delar av 
verksamheter som kan bedrivas av annan utförare. 
 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens servicesektor och vi ska ge våra kunder 
förutsättningar att ge kommuninvånare och företagare bra service. Sektorn arbetar målmedvetet med 
att öka kundnöjdheten genom olika aktiviteter som exempelvis ska leda till ett utvecklat och förbättrat 
kundbemötande. Uppföljning av kundnöjdheten sker på flera sätt, bland annat genom att mäta nöjd 
kundindex vartannat år. 

 

4.1 Fastighet 

Grunduppdrag 
Fastighetsfunktionen ska kostnadseffektivt förvalta och underhålla Härryda kommuns fastigheter med 
miljöarbete i fokus. Funktionen ansvarar för upphandling, projektering, byggledning och kontroll vid 
ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter. Dessutom ansvarar funktionen för drift och 
underhåll av kommunens lokaler, intern och extern förhyrning av lokaler samt verksamhetsservice. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Antal oljepannor    8 7 

Andel åtgärdade ärenden i Xpand (%)     91 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) 847 912 929 929 929 

Kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm) 1 251 1 576 1 436 1 436 1 436 

Nyttjandegrad av lokaler (%) 99,5 100 100 100 100 

Total area, kvm (bruksarea) 214 989 208 991 213 887 221 417 237 155 

Varav ägda lokaler, kvm (bruksarea) 191 720 186 376 190 733 203 923 220 364 

Varav hyrda lokaler, kvm (bruksarea) 23 269 22 615 23 154 22 236 21 761 

Energianvändning (kwh/kvm) 145  143 141 139 

Antal inkomna ärenden i Xpand/år   9 912 10 000 10 000 

Varav beställningar   420 440 440 

Varav serviceanmälningar   9 492 9 556 9 556 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall sträva efter att optimera lokalanvändningen och att bygga klimatsmart. Vid 
nytillskott skall alternativ till eget ägande undersökas och outnyttjade lokaler skall erbjudas till 
alternativ utförare eller avyttras när det är lämpligt. 

Plan för genomförande 
I den nyproduktion där fastighetsfunktionen deltar i projektering finns alltid frågan om effektiva och 
kostnadseffektiva energilösningar med. 
Vid varje till-, om- och nybyggnation gör fastighet en lönsamhetskalkyl på att installera solceller. 
Driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan är utgångspunkten för den samlade bedömningen. Arbetet 
med solceller kommer att ske i samarbete med Härryda Energi. Teknik för att minska 
energianvändningen utvecklas ständigt och det sker ett kontinuerligt arbete med att mäta 
energiförbrukningen för att optimera energitillförseln till kommunens fastigheter. Dessutom görs 
djupanalyser på fastigheter med hög förbrukning för att, om möjligt, minska energiförbrukningen. 
Fastighetsfunktionen arbetar med en turordning för avveckling alternativt omställning till annan 
uppvärmningsmetod för de fastigheter som har installerade oljepannor. Av de åtta oljepannor som 
finns i byggnader som används för kommunal verksamhet ägs sju av kommunen. I dagsläget finns en 
plan för avveckling på tre av dessa. Övriga fyra oljepannor kommer att läggas in i plan för avveckling 
alternativt omställning. 
Hyra eller äga lokaler avgörs inom ramen för förvaltningens lokalresursplanering. 
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4.2 IT 

Grunduppdrag 
IT-funktionen upprätthåller och utvecklar en kostnadseffektiv och driftsäker IT miljö, fungerande IT-
kommunikation såväl internt mellan kommunens olika verksamheter som internet. Funktionen 
tillhandahåller också digital arbetsplats för medarbetarna samt användarstöd. 
 
Dessutom ansvarar funktionen för administration, drift och övervakning av nätverks-, applikations-, 
databas- och kommunikationsservrar samt drift av verksamhetsspecifika servrar, IT-tillämpningar och 
systemförvaltning efter överenskommelse med respektive verksamhet. I uppdrag ingår också tekniskt 
ansvar för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. 
 
Servicedesken ger stöd och support till politiker och samtliga medarbetare. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Tillgång till nätverk i procent av total tid    99,4 99,8 

Tillgång till internet i procent av total tid    99,4 99,8 

Antal incidenter som påverkat leverans till 
kund    139 100 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal ärenden i servicedesk 6 847 7 000 9 000 9 000 9 000 

Antal samtal till servicedesk 13 230 12 500 12 000 11 500 11 000 

Antal supporterade digitala enheter (dator, 
Iphone, Ipad) 2 858 2 700 2 400 2 450 2 500 

Antal användare i administrativa nätet 2 609 2 650 2 660 2 670 2 680 

Antal debiterbara anknytningar i växeln 1 339 1 350 1 350 1 370 1 380 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall stödja en digitalisering som ger effektivisering och/eller uppnår högre medborgar-
/näringslivsnytta. 

Plan för genomförande 
IT-funktionen skall stödja kommunens digitaliseringsarbete genom dialog med verksamheterna samt 
genom och tillhandahålla en stabil och tillgänglig IT-plattform som uppfyller kommunens behov och 
krav.  
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Tillsammans och i samverkan med enheten för digital utveckling bidrar IT till en fortsatt digitalisering 
utifrån vår specialistkunskap och olika kompetensområden. 

 

4.3 Måltidsservice 

Grunduppdrag 
Måltidsservice ska tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Det sker i tillagnings-, 
mottagnings- och serveringskök. Funktionen arbetar också aktivt för att minska sin miljöpåverkan och 
matsvinnet på förskolor, skolor och äldreboenden. Maten som serveras till barn, elever och äldre ska 
säkerställa goda matvanor och anpassas efter varje åldersgrupps behov. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Matsvinn (kg/person/år) 19 18 16 13 13 

Andel förskolor som infört närande 
lärande måltider    45 93 

Andel grundskolor som infört närande 
lärande måltider    17 72 

Andel svenskt kött/fågel 95 95 95 95 95 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Råvarukostnad per matgäst och år 2 550 2 600 2 600 2 600 2 600 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Transportpåverkan avseende råvaror ska minska. 
Matsvinnet ska minska. 

Plan för genomförande 
Svenska råvaror prioriteras framför utländska ekologiska vid såväl upphandlingar som inköp. 
Skolköken ska ges förutsättningar att ta egna initiativ kring måltider i skolan. 
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4.4 Service 

Grunduppdrag 
Servicefunktionen ger service utifrån områdena fordon, mark och anläggning, konsumentvägledning, 
budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Fordonscentralen ansvarar för inköp, 
drift och underhåll av bilar i kommunal verksamhet. Mark och anläggningar ansvarar för drift och 
underhåll av kommunala idrottsplatser, konstgräsplaner, badplatser, lekplatser, näridrottsplatser och 
motionsspår. Enheten ansvarar också för utförandet av parkskötsel, gaturenhållning och snöröjning. 
Kontorsservice ansvarar för förvaltningens post och ger service med vaktmästartjänster till 
medarbetarna i kommunhuset. Kontaktcenter arbetar i huvudsak på uppdrag av socialtjänsten och 
samhällsbyggnad gentemot kommuninvånare och företag. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer 
fram till kontaktcenter 94 97 97 91 95 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer 
fram till budget- och skuldrådgivning    92 92 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer 
fram till konsumentvägledning (%)    88 88 

Andel direktlösta ärenden i kontaktcenter 
(%) 72 69 69 72 70 

Kundnöjdhet kontaktcenter 96 98 98 94 95 

Andel mottagna samtal inom 60 sekunder 
(%) 88 84 84 79 85 

Förbrukning gummigranulat (kg)    25 580 25 500 

Andel miljöbilar (%)   69 70,5 70,5 

Andel fossilfria drivmedel (%)      

Kostnad/bil/körd mil (kr)    45 45 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal ärenden till kontaktcenter 26 939 19 000 19 000 20 000 21 000 

Antal ärenden konsumentvägledning 800 750 750 750 700 

Genomsnittligt antal kontakter per ärende 
till konsumentvägledning  18 18 18 18 

Väntetid budget- och skuldrådgivning, 
antal månader 0,25 1 1 1 1 

Antal ärenden budget- och 
skuldrådgivning 83 85 85 85 95 
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  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal bilar  155 155 155 155 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall bidra till kommunens ambition att vara en serviceorganisation för medborgare och 
näringsliv. 

Plan för genomförande 
Kontaktcenter samt konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning vänder sig direkt till våra 
invånare och företag och har som övergripande mål att ge service på våra invånare och företags 
villkor. Kontaktcenter har sedan 2012 varit tillgängligt under kontorstid, utan telefontider eller 
lunchstängt. Kontaktcenter löser närmare 70 % av våra invånares och företags frågor i första kontakten 
utan att behöva koppla vidare till andra tjänstepersoner. 

 

4.5 Städservice 

Grunduppdrag 
Städservice tillhandahåller kvalitetssäkrade städtjänster åt kommunens förskolor, skolor och boenden.  
Funktionen utför daglig städning, golvvård, flyttstädningen, byggstädning, fönsterputs och extra 
beställningar. Funktionen arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan bland annat genom att 
minska kemikalieanvändningen. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Avverkningsgrad (kvm/person/timma) 237 235 227 238 256 

Andel godkända kvalitetsmätningar (%)     90 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Städyta (kvm) 143 064 142 281 145 823 153 694 156 614 

Antal städobjekt 110 113 113 115 117 
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4.6 Säkerhet 

Grunduppdrag 
Säkerhetsfunktionen samordnar och utvecklar förvaltningens arbete inom säkerhets- och 
informationssäkerhetsområdet. Funktionen ansvarar för att förvaltningen utbildar och övar 
krisorganisation vid samhällsstörningar, utvecklar förvaltningens förmåga inom området civilt försvar 
samt arbetet med säkerhetsskydd. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Progn. 
2019 

Placering "trygg och säker kommun" 
(öppna jämförelser) 17 19 18 23 20 

Upplevd trygghet hos kommuninvånarna 
(enligt SCB:s medborgarundersökning)  57 57 58 58 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal utbildningar/övningar för hela eller 
delar av krisorganisationen 5 4 8 4 7 

Antal objekt med kamerabevakning 4 4 4 5 6 

Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall arbeta för att öka tryggheten för medborgarna, bland annat genom trygga miljöer i 
alla delar av kommunen. 

Plan för genomförande 
Grunden i det trygghetskapande arbete som säkerhetsfunktionen ansvarar för utgörs av ronderande 
väktare i Mölnlycke, Landvetter respektive orterna i de östra delarna av kommunen. Säkerhetsfunktion 
prioriterar vilka områden som väktarna ska ha extra uppmärksamhet på beroende på aktuell lägesbild. 
Även polisen informeras regelbundet av säkerhetsfunktionen över vilka platser som polisen bör 
uppmärksamma. Säkehetsfunktionens samverkan med socialtjänst och rektorer ligger till grund för 
framtagande av lägesbild. 
 
Det finns även möjlighet att förstärka med ordningsvakter eller ytterligare väktare om behov uppstår 
av trygghetsskapande åtgärder. 
 
Säkerhetsfunktionen stödjer även fastighetsfunktionen och trafikverksamheten vad gäller utformning 
av buskage, belysning med mera för att öka tryggheten i anslutning till kommunens fastigheter och 
allmänna ytor. 
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5 Kommunledning och stödfunktioner 
Sektorns organisation 
Kommunledning består av kommundirektör medan stödfunktionerna omfattar Ekonomi och 
upphandling, Personal samt Utveckling. Kommundirektören ansvarar för och utövar styrning och 
ledning av den samlade förvaltningen. Stödfunktionernas uppdrag är att leda, samordna samt stödja 
inom respektive ansvarsområden. I detta ingår att ansvara för och driva utveckling inom prioriterade 
områden. 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan     
2021 

Plan        
2022 

Taxor och avgifter -204 0 0 0 0 

Hyror och arrenden -75 1 186 1 186 1 186 1 186 

Bidrag 1 887 2 662 1 315 1 315 1 315 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 2 115 732 732 732 732 

Övriga intäkter 649 50 50 50 50 

Summa intäkter 4 371 4 630 3 283 3 283 3 283 

Lönekostnader 52 473 56 039 56 000 56 000 56 000 

Köp av huvudverksamhet 28 140 25 471 26 516 28 101 28 101 

Lokalhyror och markhyror 2 814 3 071 3 135 3 135 3 135 

Avskrivningar och internränta 119 121 1 121 1 121 1 121 

Övriga kostnader 24 458 30 332 28 865 28 515 28 515 

Summa kostnader 108 004 115 034 115 637 116 872 116 872 

Nettokostnader 103 633 110 404 112 354 113 589 113 589 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 

Ledning 34 426 34 449 35 494 37 079 37 079 

Ekonomi och upphandling 16 358 18 192 18 170 18 170 18 170 

Personal 23 779 26 909 26 400 26 400 26 400 

Utveckling 29 070 30 854 32 290 31 940 31 940 

Nettokostnad 103 633 110 404 112 354 113 589 113 589 

Budgeten för kommunledning och stödfunktionerna omfattar ungefär till hälften personalkostnader 
men en stor del utgörs också av kommunens årliga medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet. En 
uppräkning av denna har gjorts under planperioden. En justering av anslaget för utveckling av Råda 
säteri ingår också i budgeten. Justeringen är enligt plan och innebär en höjning med 1,0 mkr år 2020 
som sedan trappas ner till knappt 0,7 mkr från och med år 2021. En tjänst som 
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kommunsekreterare/jurist tillsattes år 2019 och från och med 2020 överförs budget för halva den 
tjänsten från Socialtjänsten. En besparing som innebär färre ipads/iphones för stödfunktionerna har 
arbetats in i budgeten, den motsvarar en kostnadsminskning med knappt 0,1 mkr. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan     
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 

Utgift 0 6 073 2 000 2 000 1 645 1 386 828 

Nettoutgift 0 6 073 2 000 2 000 1 645 1 386 828 

Investeringsbudgeten omfattar anslag för konstnärlig utsmyckning som motsvarar 0,5 % av 
kommunens samlade investeringsbudget, dock maximalt 2,0 mkr. 

 

5.1 Ekonomi och upphandling 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget är att vara kommunens samlade enhet för ekonomi- och upphandlingsfrågor. I 
uppdraget ingår att stödja kommunstyrelsen och förvaltningen i ekonomiska frågor och hantera 
kommunens samtliga kund- och leverantörsfakturor. Funktionen upprättar månadsrapporter, bokslut 
samt sammanställer kommunens förvaltningsberättelse och budget. Funktionen hanterar alla 
kommungemensamma ramavtal samt ramavtal som är specifika för sektor för socialtjänst samt 
utbildning och kultur. Även kommunens försäkringar samordnas av funktionen. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal leverantörsfakturor 64 829 60 200 67 000 70 000 73 000 

Varav elektroniska 32 002 35 700 37 000 42 000 47 000 

Antal kundfakturor 108 051 106 100 108 000 110 000 55 000 

Ekonomiska rapporter till KS 6 6 6 6 6 
Antalet kundfakturor beräknas minska pga bolagisering av VA och Avfallsverksamheten 
 

5.2 Personal 

Grunduppdrag 
Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom 
ett konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ska se till att kommunen som 
arbetsgivare följer lagar, avtal och policys inom området, samt följer upp och kontrollerar bland annat 
sjukfrånvaron. Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling, 
arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala 
förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen. Funktionen ansvarar för all 
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lönehantering, pensionshantering och personalstatistik av olika slag. Den förebyggande 
personalvårdenheten Oasen ingår som en del av personalfunktionen. Oasen har två huvuduppgifter: 
dels att arbeta med att förebygga ohälsa, dels att arbeta med verksamhetsutveckling och 
arbetslagsutveckling. Oasen arbetar även med rehabilitering av medarbetare i nära samarbete med 
personalspecialisterna. Inom förvaltningen finns två bemanningsenheter (utbildning och kultur samt 
socialtjänst) som kommer att bli en kommungemensam bemanningsenhet inom personalfunktionen. 

Informationstal 

  Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal löneutbetalningar per år 54 174 51 000 54 000 54 000 54 000 

Antal tillsvidareanställda 2 899 2 845 2 900 2 950 2 950 

Antal visstidsanställda 351 370 300 250 250 

5.3 Utvecklingsfunktion 

Grunduppdrag 
Utvecklingsfunktionen innehåller enheterna Kansli, Kommunikation, Näringsliv samt Digital 
utveckling. Dessutom finns ansvaret för processledning och samordning för kvalitetsarbete och 
Agenda 2030, inklusive folkhälsa och miljö, inom funktionen. 
 
Kanslienheten ansvarar för stöd och service till den politiska organisationen genom bland annat 
sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder med mera. Dessutom ansvarar 
enheten för post och diarium, ärendehantering, centralarkiv, genomförande av allmänna val samt 
konsultation och utbildning i juridiska frågor till förvaltningen. 
 
Arbetet med att utveckla kommunikation i förvaltningen leds och samordnas av 
kommunikationsenheten. Enheten ansvarar dessutom för grafisk profil, kommunens hemsida, 
annonsering, trycksaker, kriskommunikation samt stödjer respektive verksamhet med 
kommunikationsplanering.   
 
Näringslivsenhetens arbete har fokus på att Härryda ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. 
Företagslotsen arbetar med att i nära dialog med befintliga och nytillkommande företag i kommunen 
underlätta och förbättra kontakten med kommunen. För att säkerställa en positiv utveckling av 
kommunens kommersiella centrum arbetar platsutvecklaren tillsammans med fastighetsägare, 
näringsidkare och övriga förvaltningen. Besöksnäringsutvecklaren arbetar med att utveckla Råda säteri 
till en modern och levande säterimiljö enligt den av fullmäktige beslutade inriktningen. Den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen finns tillgänglig för företag, organisationer och 
privatpersoner, tjänsten är finansierad av Energimyndigheten.  
 
Enheten för digital utveckling leder och samordnar arbetet med digitalisering. En digital agenda med 
huvudrubriken "digitalt först" har utformats som anger inriktning och principer som ska vara 
vägledande för arbetet. Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan 
med konkreta åtgärder, bland annat utveckling av e-tjänster. Varje sektor ska där till utforma en egen 
plan för arbetet med digitalisering. 
 
Förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete leds och samordnas via utvecklingsfunktionen. Det 
befintliga kvalitetsledningssystemet ses över för att stödja och stimulera arbetet med ständiga 
förbättringar på ett tydligt sätt. Projektet kring att utvecklas kommunen som serviceorganisation 
samordnas också via utvecklingsfunktionen. 
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Arbetet med Agenda 2030 leds och samordnas av ett särskilt team med olika kompetenser inom 
områdena miljö, folkhälsa och hållbar utveckling. Teamets uppgift är att leda genomförandet av den 
strategiska plan som ligger till grund för arbetet med Agenda 2030. Dessutom ansvarar teamet för det 
strategiska arbetet med folkhälsa, bland annat samverkan och avtal med hälso- och sjukvården kring 
folkhälsoinsatser samt för samordning av det interna miljöarbetet i förvaltningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 275      Dnr 2019KS10

Kommunstyrelsens budgetarbete och verksamhetsplan 2020 

 
Per-Arne Larsson, sektorschef teknik- och förvaltningsstöd, Anders Ohlsson, sektorschef 
samhällsbyggnad, Bo Ekström, ekonomichef, och Birgitta Flärdh, utvecklingschef informerar 
om förslag till verksamhetsplan 2020 som bygger på förvaltningens bedömning.

I samband med antagande av budget den 17 juni 2019 § 93 beslutade kommunfullmäktige att 
uppdra åt kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att besluta om verksamhetsplan för 2020 
inom givna sektorsramar, samt att delge dessa till kommunfullmäktige senast i december 
2019. Kommunstyrelsens ekonomiutskott har under hösten diskuterat förslag till 
verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen behandlar den slutliga verksamhetsplanen den 7 november 2019. 

Kommunstyrelsens behandling

Yttrande
Patrik Linde (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet och önskar 
lämna en protokollsanteckning med följande innehåll "Vi Socialdemokrater väljer att avstå 
från att delta i beslutet då vår budget hade gett oss andra, enligt oss, bättre förutsättningar". 
Ordföranden medger att protokollsanteckning får lämnas.

Peter Arvidsson (SD) och Marie Strid (MP) avstår från att delta i beslutet.

Yrkande
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att justera förslag till 
verksamhetsplan och övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen enligt bilaga 1 till 
protokollet "ordförandens förslag till beslut".

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

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att justera förslag till verksamhetsplan och övriga 
dokument i anslutning till flerårsplaneringen enligt bilaga 1 till protokollet "ordförandens 
förslag till beslut".
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Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), 
Ulla-Karin Johansson (S), Marie Strid (MP) och Peter Arvidsson (SD).

Protokollsanteckning
Vi Socialdemokrater väljer att avstå från att delta i beslutet då vår budget hade gett oss andra, 
enligt oss, bättre förutsättningar
 

----------------------
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Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2019-10-10 § 275

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att justera förslag till verksamhetsplan och 
övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen enligt nedan

TOF

Kommunstyrelsen ställer sig bakom 
förvaltningens förslag till bedömning 
och de åtgärder som föreslås för att 
nå en budget enligt KF’s beslut för 
sektorn.

Prioriterat mål för måltidsservice
Prioritera svenska varor framför 
utländska ekologiska vid inköp.
Underlätta för skolkökens egna 
initiativ kring måltider i skolan. T.ex. 
Backaskolans initiativ kring frukost, 
inköp, flexibilitet och hantering för att 
minimera matsvinnet m.m.

Prioriterat mål för fastighet
Fastighet skall ha en komplett bild på 
status när det gäller skicket, 
underhålls- och renoveringsbehov av 
alla kommunens fastigheter med 
primärt fokus på grundskolor och 
förskolor under 2020.

Prioriterat mål för säkerhet
Tryggheten för medborgare skall öka.

Särskilt uppdrag för IT
Hela kommunens organisation av IT- 
och digitaliseringsverksamheten skall 
grundligt gås igenom för att belysa 
effektivitet och kostnadskontroll. I 
detta ingår att även se över de 
”dubbelanställningar" av IT-personal i 
alla verksamheterna systemförvaltare 
och IT-personal på IT. Det samma 
gäller parallella organisationer IT/IT -
UTB, samt kvaliteten på upphandlad 
IT-support.
- - - - 

SHB

Kommunstyrelsen ställer sig bakom 
förvaltningens förslag till bedömning 
och de åtgärder som föreslås för att 
nå en budget enligt KF’s beslut för 
sektorn, förutom taxehöjningar på 
20%, ”dubbleringstjänster för IT” och 
höjd gräns för seniorkort. För att 
kompensera för ej ännu beslutade 
taxor och seniorkort ges ett 
effektiviserings-uppdrag till SHB 
motsvarande 3 miljoner för 2020.

Prioriterade mål för sektorn
Sektorn skall organisera sig för att 
optimera effektiviteten och korta 
tiden för detaljplanearbete både för 
exploatörsdrivna och kommunala 
planer, samt för verksamhetsmark.

Nya detaljplaner och dess 
kringkostnader skall alltid som 
utgångspunkt ge överskott till 
kommunen.

Sektorn skall ha god kontroll på 
ekonomin för helheten i alla projekt 
och att alla tidsredovisar all arbetstid 
på rätt projekt. 

Kommunstyrelsen skall löpande ha 
uppdaterad information om 
projektens framskridande för att vara 
väl insatt när det närmar sig t.ex. 
samråd, granskning eller antagande 
av detaljplaner. Eller löpande 
redovisning av projekt som omsluter x 
miljoner.
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Sektorn skall ha en avsatt ansvarig 
person som arbetar med Landvetter 
Södra och tar ansvar för 
samrådshandlingar och övriga 
handlingar fram till antagande och 
genomförande.

Sektorn skall anmäla begäran om 
planbesked som inkommer till 
kommunen till kommunstyrelsen för 
information, och därefter återkomma 
inom lagen angiven tid för 
ställningstagande av kommunstyrelsen.

- - - - 
Investeringar - Alla sektorer

Kommunstyrelsen medger att 
förvaltningen arbetar med 
investeringsprojekt definierade som 
nödvändiga (märkt med ”FÄRG X”) 
utifrån bilaga 1*.

För investeringsprojekt enligt bilaga 1* 
som är markerade med ”FÄRG GUL" 
krävs ett startbesked från 
kommunstyrelsen för att 
investeringsprojekten skall få starta. 
Begäran av startbesked skall innehålla 
projektplan med resursbehov, budget 
och tidsram för genomförandet samt 
tilltänkt projektledare.

För investeringsprojekt enligt bilaga 1* 
som är markerade med ”FÄRG Y" läggs 
på is eller skjuts framåt i tiden för 
projektstart. Detta kan omprövas i 
samband med uppdatering av 
investeringsplan eller vid särskilt beslut.

*(Kommer en uppdaterad)

- - - - 

Bostadsförsörjningsprogrammet

Beslut om till bostadsprogrammets 
tillhörande detaljplaner fattas av 
kommunstyrelsen i enlighet med 
fullmäktiges beslut i juni 2019.

För att förvaltningen skall få påbörja ett 
nytt detaljplanearbete skall startbesked 
ges av kommunstyrelsen. Begäran av 
startbesked skall innehålla projektplan 
med resursbehov, totalbudget och 
tidsram för genomförandet samt tilltänkt 
projektledare.

- - - - 
Stödfunktioner

En genomlysning av samtliga 
stödfunktioner skall göras under första 
halvåret 2020. 

Avseende upphandling skall en 
utredning genomföras i syfte att 
undersöka effekterna av att samtliga 
upphandlingar administreras av 
upphandlingsenheten. Vidare skall en 
central inköpsfunktion utredas i syfte att 
avlasta kärnverksamheterna, få högre 
avtalstrohet och lägre priser.
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§ 341      Dnr 2019KS283

Motion gällande hur Härryda kommun definierar vad som menas med ett 
trygghetsboende 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 88 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Siw Hallbert (S) och Patrik Linde (S) om hur Härryda kommun ska definiera 
begreppet ”trygghetsboende”.

Det finns flera bostadsformer för äldre som inte har stora behov av vård och omsorg men som 
önskar en större trygghet och ökad gemenskap. Dessa personer kan själva hyra eller köpa 
lägenhet i ett trygghetsboende, seniorboende, plusboende och liknande boendeformer. För 
personer som inte har den möjligheten kan socialtjänsten i Härryda kommun erbjuda boende i 
bostäder med god tillgänglighet (BGT). Ett boende i BGT-lägenhet kräver biståndsbeslut. 
Sedan den 2 april 2019 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) som möjliggör 
för kommunerna att inrätta så kallade biståndsbedömda trygghetsboenden, tänkta för samma 
målgrupp som BGT, det vill säga för personer med litet vårdbehov och/eller som behöver 
bryta oönskad isolering.

Förvaltningen kommer i reviderade riktlinjer enligt SoL att föreslå att den tidigare 
boendeformen, bostäder med god tillgänglighet (BGT), ersätts med boendeformen 
biståndsbedömt trygghetsboende.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 13 augusti 2019.

Synpunkter inhämtades på välfärdsnämndens informationsmöte den 16 oktober 2019.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 6 november 2019 § 258.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen, i enlighet med välfärdsnämndens beslut, föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelsen daterad den 
13 augusti 2019 från sektorn för socialtjänst.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
genomföra motionärens intention att få till samtal om hur vi definierar vad ett 
trygghetsboende innebär.

Propositionsordning 
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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 6 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 anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelsen daterad den 13 
augusti 2019 från sektorn för socialtjänst.

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

Page 2 of 3Page 460 of 557



VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-21

Voteringslista: § 341
Ärende: Motion gällande hur Härryda kommun definierar vad som menas med ett 
trygghetsboende,  2019KS283

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
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Boris Leimar (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 258      Dnr 2019VFN336

Motion om Härryda kommuns definition av trygghetsboende 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 88 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Siw Hallbert (S) och Patrik Linde (S) om hur Härryda kommun ska definiera 
begreppet ”trygghetsboende”.

Det finns flera bostadsformer för äldre som inte har stora behov av vård och omsorg men som 
önskar en större trygghet och ökad gemenskap. Dessa personer kan själva hyra eller köpa 
lägenhet i ett trygghetsboende, seniorboende, plusboende och liknande boendeformer. För 
personer som inte har den möjligheten kan socialtjänsten i Härryda kommun erbjuda boende i 
bostäder med god tillgänglighet (BGT). Ett boende i BGT-lägenhet kräver biståndsbeslut. 
Sedan den 2 april 2019 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) som möjliggör 
för kommunerna att inrätta så kallade biståndsbedömda trygghetsboenden, tänkta för samma 
målgrupp som BGT, det vill säga för personer med litet vårdbehov och/eller som behöver 
bryta oönskad isolering.

Förvaltningen kommer i reviderade riktlinjer enligt SoL att föreslå att den tidigare 
boendeformen, bostäder med god tillgänglighet (BGT), ersätts med boendeformen 
biståndsbedömt trygghetsboende.

Synpunkter inhämtades på välfärdsnämndens informationsmöte den 16 oktober 2019.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 13 augusti 2019.

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:46-18:50.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelsen daterad den 13 
augusti 2019 från sektorn för socialtjänst.

----------------------
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Sektorn för socialtjänst
Elisabeth Trenter

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-08-13 2019VFN336  739

Motion om Härryda kommuns definition av trygghetsboende

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 88 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Siw Hallbert (S) och Patrik Linde (S) om hur Härryda kommun ska definiera 
begreppet ”trygghetsboende”. 

Det finns flera bostadsformer för äldre som inte har stora behov av vård och omsorg men 
som önskar en större trygghet och ökad gemenskap. Dessa personer kan själva hyra eller 
köpa lägenhet i ett trygghetsboende, seniorboende, plusboende och liknande 
boendeformer. För personer som inte har den möjligheten kan socialtjänsten i Härryda 
kommun erbjuda boende i bostäder med god tillgänglighet (BGT). Ett boende i BGT-
lägenhet kräver biståndsbeslut. Sedan den 2 april 2019 finns en ny bestämmelse i 
socialtjänstlagen (2001:453) som möjliggör för kommunerna att inrätta så kallade 
biståndsbedömda trygghetsboenden, tänkta för samma målgrupp som BGT, det vill säga 
för personer med litet vårdbehov och/eller som behöver bryta oönskad isolering.

Förvaltningen kommer i reviderade riktlinjer enligt SoL att föreslå att den tidigare 
boendeformen, bostäder med god tillgänglighet (BGT), ersätts med boendeformen 
biståndsbedömt trygghetsboende.

Synpunkter ska inhämtas på välfärdsnämndens informationsmöte den 16 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelsen daterad den 
13 augusti 2019 från sektorn för socialtjänst.

Ärendet

Boende för äldre utan krav på bistånd

Antalet bostäder speciellt anpassade för äldre som inte har stora behov av vård och 
omsorg men som önskar en större trygghet och ökad gemenskap har ökat kraftigt sedan år 
2000. Gemensamt för de olika former som erbjuds - trygghetsboende, seniorboende, 
plusboende, trivselhus etcetera - är att den enskilde hyr eller köper sin bostad på eget 
initiativ. Dessa boendeformer kräver inget biståndsbeslut.
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Dessa boende kan förekomma som hyresrätt eller bostadsrätt, i befintliga bostadsområden 
och i nybyggda, vara olika stora och se olika ut. Trygghets- eller seniorboenden kan alltså 
skilja sig mycket åt i sin utformning men även i vad de har att erbjuda. Det finns boenden 
vars enda utmärkande drag är att alla som bor i fastigheten är över en viss ålder, andra är 
funktionellt utformade och/eller erbjuder ett utbud av service och aktiviteter. Vissa 
boenden tillhandahåller servicetjänster, i andra är det de boende själva som arrangerar 
aktiviteter och samverkar för en trygg och bekväm tillvaro.

I vissa trygghetsboenden kan den enskilde ställa sig i kö för en lägenhet, medan andra 
erbjuder bostadsrätter, det vill säga att den enskilde köper sin lägenhet. Kommunens 
socialtjänst har ingen möjlighet att erbjuda lägenhet på denna typ av anpassat boende 
även om det förekommer att kommunen och fastighetsägaren genom lokala 
överenskommelser upprättar ett visst samarbete.

Flera aktörer på bostadsmarknaden, både inom allmännyttan och privata fastighetsägare, 
erbjuder dessa boendeformer. På nationell nivå beslutas inte hur ett trygghetsboende ska 
inrättas eller vilken service som ska erbjudas. Staten ställer villkor vid utbetalning av 
statligt investeringsstöd för uppförande av ett trygghetsboende. För att få investeringsstöd 
krävs att 

 hyresgästerna är över 65 år. 
 byggnaden har gemensamhetslokaler för hyresgästernas måltider, hobby och 

rekreation. Länsstyrelsen bedömer om gemensamhetslokalerna är tillräckliga vid 
ansökan.

 det finns personal alla dagar i veckan, inklusive på helgerna. Det finns inga 
särskilda krav på personalens arbetsuppgifter, utbildning eller kompetens, eller på 
hur många timmar de ska vara på plats. 

 det finns personal dagligen eller tillgång till gemensamma tjänster. I 
förordningen finns inga krav på hur mycket tid personal ska finnas och inte heller 
vilka tjänster det handlar om. Detta avgörs av länsstyrelsen i varje enskilt fall.

Om fastighetsägaren däremot inte ansökt om eller erhållit investeringsstöd finns inga 
regler för hur ett trygghetsboende ska se ut eller vilka tjänster som ska erbjudas.

Bostäder med god tillgänglighet (BGT)

Förtur till bostad med god tillgänglighet (BGT) är en av Härryda kommun utformad 
biståndsbedömd insats. 

Insatsen är i första hand riktad till äldre som har behov av bostäder med god 
tillgänglighet, exempelvis lite större hygienutrymme. Bostäderna vänder sig också till 
personer som har svårt att gå i trapporna eller bor omodernt och isolerat. 
Kriterier för att få biståndet är följande:

 Den enskilde ska vara folkbokförd i Härryda kommun
 Den enskilde ska ha fysiska behov av annan bostad utifrån svårigheter att förflytta 

sig och därmed ett behov av närhet till service. 
 Den enskilde ska ha ett eller flera beslut om insatser från hemtjänsten såsom till 

exempel städning, omvårdnad, hjälp med tvätt eller inköp. 
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Biståndsbeslutet som fattas är ”social förtur till bostad” enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) 4 kap. 2 §. 

I anknytning till lägenheterna finns gemensamhetsutrymme och kommunen anordnar 
aktiviteter som leds av fritidspedagoger, men det finns inte fast personal knuten till BGT. 
Individerna som bor i dessa lägenheter får sina behov av stöd tillgodosedda genom 
hemtjänst och andra insatser.

För socialtjänsten är detta en möjlighet att kunna erbjuda anpassat boende till personer 
som av någon anledning inte har möjlighet att själv skaffa en lägenhet i ett trygghets- 
eller seniorboende.

Liknande biståndsbedömda boendeformer finns i andra kommuner, och kallas exempelvis 
serviceboende, kommunalt trygghetsboende och liknande.

Biståndsbedömt trygghetsboende

Den 2 april 2019 infördes det en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som möjliggör för 
kommuner att inrätta en särskild boendeform för äldre; biståndsbedömt trygghetsboende. 
Boendeformen är tänkt för äldre med mindre vårdbehov som behöver visst stöd i boendet 
och annan lättåtkomlig service, och som behöver bryta oönskad isolering.

Boendeformen ska beviljas efter en individuell prövning och är anpassad för äldre som 
inte behöver heldygnsvård, men som inte längre känner att det är tryggt att bo kvar 
hemma. Ändringen ska göra det tydligt att kommunerna kan inrätta mindre 
resurskrävande särskilda boendeformer för äldre när det inte längre fungerar att bo kvar 
hemma. Ett biståndsbedömt trygghetsboende kan till exempel erbjuda gemensamma 
måltider, kulturella aktiviteter och umgänge, men det finns inga krav på att det ska ingå.

Den enskilde ska fortfarande kunna få stöd och hjälp i form av hemtjänst i 
trygghetsboendet men boendeformen är avsedd för en annan målgrupp än personer som 
behöver service och omvårdnad dygnet runt. 

Till skillnad från särskilt boende gäller varken socialtjänstförordningens (2001:937) 
bestämmelser om krav på tillgång till personal dygnet runt eller kommunens ansvar för 
hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer. En annan skillnad är att en boende på ett 
biståndsbedömt trygghetsboende kan ha rätt till bostadsanpassningsbidrag.

I likhet med särskilt boende ska socialtjänstlagens parbogaranti och hyreslagens regler 
om besittningsskydd gälla för de biståndsbedömda trygghetsboendena. Om den äldres 
omvårdnadsbehov blir mer omfattande och inte längre kan tillgodoses i boendet bör han 
eller hon istället motiveras att flytta till en boendeform som motsvarar behoven bättre. 

Biståndsbedömt trygghetsboende i Härryda kommun

I syfte att kunna erbjuda de äldre i kommunen ett tryggt boende med gemensamma 
lokaler för aktiviteter och social samvaro, och med möjlighet att få stöd i hemmet i form 
av hemtjänst kommer förvaltningen i ett separat ärende föreslå att boendeformen 
bostäder med god tillgänglighet (BGT) ersätts med biståndsbedömt trygghetsboende. 
Denna förändring kommer att föreslås välfärdsnämnden i reviderade riktlinjer enlig SoL.
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Förvaltningens förslag på definition är: I Härryda kommun innebär biståndsbedömt 
trygghetsboende en lägenhet med god tillgänglighet såväl i interiör som i betydelsen 
närhet till samhällsservice och kommunikationer. Kommunen anordnar vissa aktiviteter i 
gemensamma utrymmen, medan de boende får sina behov av stöd tillgodosedda genom 
hemtjänst. Boendeformen bör benämnas biståndsbedömt trygghetsboende, och ersätta 
den tidigare boendeformen BGT.

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Samråd
Samråd har skett med kommunens pensionärsråd (KPR) den 3 september 2019. Rådets 
synpunkter gällande benämning på den nya boendeformen har beaktats. 

Synpunkter ska inhämtas på välfärdsnämndens informationsmöte den 16 oktober.

Bilagor
1. Motion om hur Härryda kommun definierar vad som menas med ett 

trygghetsboende
2. Protokollsutdrag KPR § 27, 2019-09-03

Lena Lager
Sektorschef Carina Fransson

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

2019 -04- 2 5 

Diarienr I Oiarieplanbeteckn 

Hur definierar Härryda kommun vad som menas med ett trygghetsboende? 

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

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

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

Siw Hallbert Patrik Linde 
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Besvarande av motion gällande införande av 
modell för arbetemed familjehemsplacerade 

barn inom skolan

18

2019KS205
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 342      Dnr 2019KS205

Motion gällande införande av modell för arbete med 
familjehemsplacerade barn inom skolan 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 i § 75 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om framtagande av modell för arbetet med 
familjehemsplacerade barn inom skolan. Motionärerna föreslår
 
- Att välfärdsnämnden tar fram en modell för hur vi skall arbeta så att familjehemsplacerade 
barn lyckas med sin skolgång
- Att hitta en gemensam modell för uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade barn/ 
elever.
 
En motion inom samma ämnesområde behandlades i kommunfullmäktige den 23 mars 2019 § 
57. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen 
framhölls bedömningen att Skolfam är en alltför resurskrävande modell för en kommun av vår 
storlek. Däremot gjordes bedömningen att sektorerna med fördel kan arbeta fram en egen 
modell.
 
Härryda kommun har antagit Västbus riktlinjer. Dessa handlar om att förebygga att barn och 
unga med psykisk, psykosocial och social problematik hamnar mellan stolarna när flera 
verksamheter är inblandade.
 
Att ytterligare stärka Västbus överenskommelse med en arbetsmodell innebär att strukturera 
upp samverkansformerna med barnets bästa i fokus. Till dess att förvaltningen arbetat fram en 
sådan modell följer arbetet de riktlinjer som Västbus har.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 5 september 2019.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet 6 november 2019 § 259.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen, i enlighet med välfärdsnämndens beslut, föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 
september 2019 från sektorn för socialtjänst.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 5 september 2019 från sektorn för socialtjänst.

Page 1 of 3Page 471 of 557



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 7 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 5 
september 2019 från sektorn för socialtjänst.

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

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

Sammanträdesdatum

2019-11-21

Voteringslista: § 342
Ärende: Motion gällande införande av modell för arbete med familjehemsplacerade barn 
inom skolan,  2019KS205

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
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Boris Leimar (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 259      Dnr 2019VFN288

Motion om införande av modell för arbete med familjehemsplacerade 
barn inom skolan 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 § 75 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om framtagande av modell för arbetet med 
familjehemsplacerade barn inom skolan. Motionärerna föreslår:

 att välfärdsnämnden tar fram en modell för hur vi skall arbeta så att 
familjehemsplacerade barn lyckas med sin skolgång, 

 att hitta en gemensam modell för uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade 
barn/ elever.
 

En motion inom samma ämnesområde behandlades i kommunfullmäktige den 23 mars 2019 § 
57. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen 
framhölls bedömningen att Skolfam är en alltför resurskrävande modell för en kommun av vår 
storlek. Däremot gjordes bedömningen att sektorerna med fördel kan arbeta fram en egen 
modell.

Härryda kommun har antagit Västbus riktlinjer. Dessa handlar om att förebygga att barn och 
unga med psykisk, psykosocial och social problematik hamnar mellan stolarna när flera 
verksamheter är inblandade.

Att ytterligare stärka Västbus överenskommelse med en arbetsmodell innebär att strukturera 
upp samverkansformerna med barnets bästa i fokus. Till dess att förvaltningen arbetat fram en 
sådan modell följer arbetet de riktlinjer som Västbus har.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 5 september 2019.

Välfärdsnämndens behandling

Yrkanden 
Siw Hallbert (S) yrkar att välfärdsnämndens föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 5 september 2019 från sektorn för 
socialtjänst.

Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämndens föreslår att kommunfullmäktige 
anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 september 2019 från 
sektorn för socialtjänst.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Propositioner 
Efter ställd proposition på Siw Hallberts och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 6 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 
september 2019 från sektorn för socialtjänst.

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Voteringslista: § 259
Ärende: Motion om införande av modell för arbete med familjehemsplacerade barn inom 
skolan,  2019VFN288

Bilaga 6 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Sektorn för socialtjänst  
Johanna Almqvist-Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 

2019-09-05 2019VFN288  751 
  
 

 

 

 

Motion om införande av modell för arbete med familjehemsplacerade 
barn inom skolan  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 i § 75 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om framtagande av modell för arbetet 
med familjehemsplacerade barn inom skolan. Motionärerna föreslår 
 
- Att välfärdsnämnden tar fram en modell för hur vi skall arbeta så att 

familjehemsplacerade barn lyckas med sin skolgång 
- Att hitta en gemensam modell för uppföljning av skolgången för 

familjehemsplacerade barn/ elever. 
 
En motion inom samma ämnesområde behandlades i kommunfullmäktige den 23 mars 
2019 § 57. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. I tjänsteskrivelsen från 
förvaltningen framhölls bedömningen att Skolfam är en alltför resurskrävande modell för 
en kommun av vår storlek. Däremot gjordes bedömningen att sektorerna med fördel kan 
arbeta fram en egen modell.  
 
Härryda kommun har antagit Västbus riktlinjer. Dessa handlar om att förebygga att barn 
och unga med psykisk, psykosocial och social problematik hamnar mellan stolarna när 
flera verksamheter är inblandade. 
 
Att ytterligare stärka Västbus överenskommelse med en arbetsmodell innebär att 
strukturera upp samverkansformerna med barnets bästa i fokus. Till dess att förvaltningen 
arbetat fram en sådan modell följer arbetet de riktlinjer som Västbus har. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 5 
september 2019 från sektorn för socialtjänst. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 § 75 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om framtagande av modell för arbetet 
med familjehemsplacerade barn inom skolan. Motionärerna föreslår 

- Att välfärdsnämnden tar fram en modell för hur vi skall arbeta så att 
familjehemsplacerade barn lyckas med sin skolgång. 

- Att hitta en gemensam modell för uppföljning av skolgången för 
familjehemsplacerade barn/ elever. 

En motion inom samma ämnesområde behandlades i kommunfullmäktige den 23 mars 
2019 § 57. Motionen föreslog ett införande av arbetsmodellen Skolfam. 
Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen 
framhölls bedömningen att Skolfam är en alltför resurskrävande modell för en kommun 
av vår storlek. Däremot gjordes bedömningen att sektorerna med fördel kan arbeta fram 
en egen modell.  

Härryda kommun har antagit Västbus riktlinjer. Dessa handlar om att förebygga att barn 
och unga med psykisk, psykosocial och social problematik hamnar mellan stolarna när 
flera verksamheter är inblandade. Som ett tillägg finns Västbus riktlinjer, som är en 
överenskommelse mellan berörda verksamheter, för familjehemsplacerade barn och unga. 
Den senare överenskommelsen har två huvudsyften: 

- Att förbättra livsvillkoren för familjehemsplacerade barn 
- Att förtydliga vilket ansvar förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har i 

sina respektive uppdrag för familjehemsplacerade barn 

Överenskommelsen tydliggör ansvarsfördelningen mellan placeringskommun/ 
avlämnande skola, vistelsekommun/ mottagande skola, hälso- och sjukvårdens/ 
huvudmannens specialist- respektive primärvård, tandvård och involverade yrkesgrupper. 

Att ytterligare stärka Västbus överenskommelse med en arbetsmodell innebär att 
strukturera upp samverkansformerna med barnets bästa i fokus. Modellen kan komma att 
ingå i kommunens förebyggande arbete på individnivå till barn som förväntas bli 
långvarigt placerade i familjehem.  

Forskning visar att den psykiska och fysiska hälsan är sämre hos barn som växer upp i 
samhällsvård än hos barn som inte gör det. De löper även en större risk att som vuxna 
drabbas av olika problem såsom bidragsberoende, missbruk m.m. Bra skolresultat och bra 
utbildning är den starkast skyddande faktorn för utsatta barns långsiktiga utveckling som 
forskningen känner till. 

Till dess att modellen är framarbetad följer arbetet de riktlinjer som Västbus har. Det 
innebär att i de fall där behov föreligger kopplas en specialpedagog in och samverkan 
mellan socialtjänst och sektorn för utbildning och kultur intensifieras med barnets bästa i 
fokus.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att en egen arbetsmodell för att säkra skolgången för 
familjehemsplacerade barn ska arbetas fram. Att ytterligare stärka Västbus riktlinjer med 
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en arbetsmodell bedömer förvaltningen som vägen framåt. Detta bör ske i ett samarbete 
mellan sektorerna. 

Bilagor 
1. Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga 
2. Motion gällande införande av modell för arbete med familjehemsplacerade barn 

inom skolan 

 

  

Lena Lager 
Sektorschef  Susanne Grabe 
  Verksamhetschef 
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Bakgrund
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma 
riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt 
psykisk/psykiatrisk och socialproblematik (reviderade 2012). Riktlinjerna kallas vardagligt för ”Västbus”.
 
Västbus arbete sker i det konkreta arbetet med och runt det enskilda barnet. Det strategiska utvecklingsarbetet sker 
inom ramen för respektive kommuns lokala samarbete och i delregionala ledningsgrupper.  
 
För att hålla samman den länsvisa utvecklingen och uppföljningen av Västbus finns en Västra Götalands gemensam 
styrgrupp. Styrgruppen lämnar årligen en rapport till huvudmännen Västra Götalandsregionen och VästKom.
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Inledning
Dessa riktlinjer är en bilaga till ”Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om 
samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik”.
 
Texten nedan avser familjehemsplacerade barn och unga, men för läsbarhetens skull används endast benämningen 
barn.
 
Två huvudsyften med Västbus särskilda riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga
- förbättra livsvillkoren för familjehemsplacerade barn
- förtydliga vilket ansvar förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har i sina respektive uppdrag för 
familjehemsplacerade barn.
 
Riktlinjerna tydliggör ansvarsfördelningen mellan
• placeringskommun/avlämnande skola
• vistelsekommun/mottagande skola
• Hälso- och sjukvårdshuvudmannens specialist- respektive primärvård, tandvård
• involverade yrkesgrupper.
 
Riktlinjerna omfattar alla familjehemsplacerade barn och skolverksamhet från förskola t.o.m. gymnasieskola.
 
Familjehemsplaceringar ska som andra insatser i socialtjänsten bygga på evidensbaserad praktik d.v.s. bästa 
tillgängliga kunskap. I evidensbaserad praktik integreras här barnets behov av insatser, barnets perspektiv, bästa 
vetenskapliga kunskap om insatsers effekter och de professionellas expertis.
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Forskning visar bl.a. att
• skolan är den mest normaliserande aktiviteten för alla barn
• bra skolresultat, bra utbildning är den starkast skyddande faktorn för utsatta barns långsiktiga utveckling som 
forskningen känner till
• på vikten av systematiskt arbete med läs-, skriv- och sifferfärdigheter
• det är viktigt att satsa på att förbättra främst den psykiska men även den somatiska
hälsan för att motverka den ökade utsattheten
• ”sammanbrott” d.v.s. avbrutna familjehemsplaceringar ökar risken för dåliga utfall
 
Chefer och personal som möter familjehemsplacerade barn ska ha kunskaper om de särskilda
riskerna familjehemsplacerade barn är utsatta för. Det är lika viktigt som att
familjehemsföräldrarna får kunskap om dessa särskilda risker.
 
Samråd ska ske mellan placeringskommunen och den kommande vistelsekommunen innan
barnet blir placerat, för att
• klargöra vilka nya åtagande som vistelsekommunen står inför
• tydliggöra ansvarsfördelning mellan kommunerna gällande kostnader för de särskilda
stödinsatser som kan komma behövas
• tydliggöra att insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) anknyter till ett socialt behov
medan insatser enligt SL (skollagen) utgår från pedagogiska bedömningar.
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Placeringskommunens ansvar - Socialtjänsten
• Socialtjänsten i placeringskommunen ska utreda, bedöma och underrätta sig i ärendet inför beslut om att godkänna 
familjehemmet. Socialtjänsten ska
- inhämta samtycke om uppgiftsöverlämnande från vårdnadshavare (gäller inte om
barnet placerats med stöd av lag om särskilda bestämmelser för vård av unga,
LVU)
- informera socialtjänsten i vistelsekommunen om placeringen
- informera avlämnande och mottagande skola om att barnet familjehemplaceras
- informera barnhälsovård, primärvård och tandvård i placeringskommunen om att
barnet familjehemsplaceras.
 
• Socialtjänsten i placeringskommunen ska tillsammans med avlämnande förskola, skola ansvara för att information 
överlämnas till mottagande förskola, skola  
att möte sker med mottagande skola.
 
• Vid familjehemsplacering av ett barn ska en hälsoundersökning göras efter begäran av socialtjänsten. Se även under 
rubrik Hälso- och sjukvårdens ansvar.
 
• Vid akut familjehemsplacering kan det bli aktuellt att Hälso- och sjukvården i vistelsekommunen genomför 
hälsoundersökningen. 

• Resultatet av hälsoundersökningen rapporteras av sjukvården till socialtjänsten i placeringskommunen.Socialtjänsten 
överlämnar resultatet av hälsoundersökningen till skolsköterska eller skolläkare i mottagande skola. 

• Rutiner för bevakning av det familjehemsplacerade barnets hälsa ska ingå i uppföljningen enligt BBiC. 
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• Gällande ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun 
m.m., hänvisas till SKLs nuvarande cirkulär 2006:18 med samman namn, eller det cirkulär som det kan komma att 
ersättas av. 

• Särskild uppmärksamhet på den unges sociala situation ska iakttas inför att barnet fyller 18 år. 

• Socialtjänsten i placeringskommunen ansvarar för att det ska finnas en lokal samtyckesblankett för att förenkla 
hanteringen av sekretessbelagd information. Exempel finns att hämta på Västbus hemsida under respektive 
ledningsgrupp/dokument. 
 
• Socialtjänsten i placeringskommunen ansvarar för att en lokal uppföljningsmall överlämnas till ansvarig rektor i 
mottagande skola för att använda vid mottagandet av familjehemsplacerad elev. Exempel finns att hämta på Västbus 
hemsida under respektive ledningsgrupp/dokument.
 
Socialtjänsten i placeringskommunen ansvarar inte för familjehemsvården efter att en överflyttning av vårdnaden har 
skett. Ansvaret vid behov av sociala insatser övergår då till vistelsekommunen.
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Placeringskommunens ansvar – avlämnande skola:
• Socialtjänsten i placeringskommunen ska tillsammans med avlämnande förskola, skola ansvara för 
att information överlämnas till mottagande förskola, skola  
att möte sker med mottagande skola.
• Skolan där eleven tidigare har gått (avlämnande skola) ansvarar för att upprättade
handlingar lämnas över till mottagande skola. För handlingar som innehåller
sekretessbelagda uppgifter skall vårdnadshavares samtycke först inhämtas. 

Vistelsekommunens ansvar – mottagande skola
• Rektor i mottagande skola ska besluta om åtgärder utifrån befintlig medicinsk/psykologisk journal, social utredning, 
individuell utvecklingsplan/studieplan, och i förekommande fall åtgärdsprogram. 

• Rektor ansvarar för att möte genomförs tillsammans med familjehemsföräldrar, socialtjänsten från 
placeringskommunen och avlämnande skola. Målsättningen är att mötet äger rum innan barnet börjar skolan. 
Vårdnadshavare ges möjlighet att delta om socialtjänsten gör bedömning att det är för barnets bästa. 

• Om det befaras att en elev inte kommer nå kunskapskraven som minst ska uppnås ska detta anmälas till rektorn, 
se skollagen 2010:800 kap 3 § 8-9. Rektorn ska därefter se till att behoven utreds och i förekommande fall se till att 
eleven får särskilt stöd i skolarbetet. Om särskilt stöd ges ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet
beslutas av rektorn. 
 
• Rektor ansvarar för att skolan genomför uppföljningsmöten, där både vårdnadshavare, familjehemsföräldrar 
och socialtjänsten medverkar. Om barnet är placerat enligt LVU avgör socialtjänsten i placerande kommun om 
vårdnadshavare ska medverka.
• Rektor/förskolechef ska varje termin särskilt följa upp barn och elever som är familjehemsplacerade. 
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Hälso- och sjukvårdens ansvar
Enligt Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer för ansvarsfördelning mellan barnpsykiatrin, barnmedicin, 
habilitering och primärvård har  
• VG Primärvård/Vårdcentral (där vårdnadshavare/familjehemsförälder/barnet är listad) ansvar för basal hälsovård för 
somatisk och psykisk hälsa inom första linjens hälso och sjukvård
 
• Specialistnivån inom Barnmedicin respektive Barn- och ungdomspsykiatrin ansvar för måttliga till svåra/allvarliga 
fysiska respektive psykiska tillstånd, 

• För barn under sex år ska vistelsekommunens BVC underrättas av den BVC där barnet är listad. 

• Barnhälsovård, primärvård och tandvård i placeringskommunen ska efter socialtjänstens information om att barnet 
har blivit familjehemsplacerat i sin tur underrätta barnhälsovård, primärvård och tandvård i vistelsekommunen 

• Den tandvårdsklinik där barnet är listat (vald klinik) ska meddelas av socialtjänsten att barnet är familjehemsplacerat, 
den valda kliniken underrättar omedelbart vistelsekommunens Folktandvård att göra en omlistning av barnet. 
Socialtjänsten meddelar vistelsekommunens Folktandvård när barnet flyttas tillbaka, som omedelbart meddelar 
den tidigare valda kliniken att göra en ny omlistning. För uppgifter om var barnet är listat kan närmsta Hälso- och 
sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen kontaktas. 

• Vid familjehemsplacering av ett barn ska en hälsoundersökning göras efter begäran av socialtjänsten. 
Hälsoundersökningen görs av vårdcentralen i placeringskommunen. Förslag på mall för hälsoundersökning finns på 
Västra Götalandsregionens hemsida. 

• Vid akut familjehemsplacering kan det bli aktuellt att Hälso- och sjukvården i vistelsekommunen genomför 
hälsoundersökningen. Se under rubrik Placeringskommunens ansvar – Socialtjänsten, fjärde punkten.
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Uppföljning och utvärdering av dessa riktlinjer
Västbus Västra Götalandsgemensamma styrgrupp har ansvar för uppföljning av riktlinjerna.
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HÄRRYDA KOM1víUN 
Kornrnunstyrelsen 

2019 -03- 2 9 
Dia:ièíìï ¡ Oiarieplanb-,teclm 

Motion gällande införande av modell för arbete 
med familjehemsplacerade barn inom skolan. 

Vi vet att <let är viktigt für alla vara ungdomar att klara skolgângen, Det finns 
grupper som har svârare att lösa sin skolgâng pâ grund av sociala faktorer. Här 
behöver vi satsa extra. En av <lessa grupper är de som är familjehemsplacerade. 

Det finns manga modeller für hur man kan arbeta med denna grupp. Vi som 
kommun borde hitta vâr modell. 

Vi Socialdemokrater vill därfür att fullmäktige uppdrar ât välfärdsnämnden att 
ta fram en modell für hur vi skall arbeta sä att familjehemsplacerade barn lyckas 
med sin skolgâng. Detta für att hitta en gemensam modell für uppfüljning av 
skolgângen für familjehemsplacerade barn/elever. 

Patrik Linde Siw Hallbert 
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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 

Page 494 of 557



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 

2 
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande: När 
kommer svaret på motion om IT-säkerhet?

20
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HÄRRYDA. KOMMUI 
Kommunsvrclsen 

2019 -11- 14 
~ Diaíienr Oiaricp!anbetec~Jl 

eQy Socialdemoira.e ra 
FRAMTIDSPARTIET 

Fräga till kommunstyrelsens ordförande: 

När kommer svaret pä motion om IT-säkerhet? 

Det har nu gätt 5 mänader sedan jag inkom med vär motion om IT-säkerhet. 
Jag undrar: 
När kommer jag f svar pä min viktiga motion? 

±sé 
Jo nas Andersson 
Socialdemokraterna 
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Discgolf i Wendelsbergsomrädet 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kornmunsryrelsen 

2019 -09- O 3 
Di¡¡f,enr 

Medborgarförslaget gäller byggnation av en discgolfbana i Wendelsbergfs;èo>ï=mñ"r~a~tt5ënTrl,'81'tEk,~;L--_j 
den planerade upprustningen av Wendelsbergs friluftsornràde, 

' ' !iii!\ ............ __ ------- 
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Ätgärder i projektet * Vägvisare 
e lnformationsskylt 

Q;I Utsiktsplatser med 
orienteringsskylt + 
namnskylt 

• Besöksräknare 

• Spáng + nät 

Grusad förbindelse 

·- Namnskylt vid alla 
, dammarna 

e Parkbänkar, bord och 
bänkar 

~ lnformationstavlor i 
parken 

• Utegymmm . 
.Â Tillgänglighetsanp. 

p-plats 
+ Papperskorgar 

~ Yta som skapar entré l.:! med lek 

Kommunens förs/ag till förändringar i parkomrädet. 

Varför discgolf i Wendelsberg? 

Populariteten för sparten discgolf ökar kraftigt i hela Sverige. Nya banor byggs hela tiden och det 
stara flertalet drivs i kommunal regi. Svenska Frisbeeförbundet uppskattar att det finns ca 40 000 
aktiva utövare i landet.1 

Det finns fa rekreationsaktiviteter som kan mäta sig med discgolf när det gäller nytta 
kostnadsförhâllande. Sporten har lag kapital- ach underhállskostnad, samtidigt som en 18-hals bana 
kan ha ca 90 aktiva utövare samtidigt. Banorna ligger i kuperade skogs-, ängs- el Ier parkmiljöer vilket 
bidrar till motion- ach naturupplevelse. Det är en sport som de allra fiesta kan utöva oberoende av 
kön, etnicitet, alder, kunskapsnivâ eller socioekonomisk status. Dessutom har discgolf minimal 
miljöpàverkan ach kan utövas àret om. 

I dagsläget fin ns det ingen discgolfbana i Härryda kommun. Vilket kan jämföras med Göteborg, 
Allingsâs ach Boras som har ett flertal ba nor vardera. Fördelarna med att anlägga en bana i samband 
med Wendelsbergsparken är manga. Att knyta samman idrottsornrâdet vid Massetjärn med 
Wendelsbergsomradet skulle skapa en bra sammanfogning av sport ach natur. Närheten av 
Mölnlycke centrum ökar tillgängligheten för sparten, exempelvis skulle fritidsbanken kunna lana ut 
discar gratis. Det finns även goda komm una la kommunikationsmöjligheter till Wendelsbergsparken 
för kommunens invânare, likasá för spelare frán göteborgsomrâdet med omnejd. En discgolfbana 
hade bidragit till ökad folkhälsa i kommunen för en förhâllandevis lag kostnad i jämförelse med andra 

1 https://www.svt.se/nyheter /lokalt/jonkopi ng/allt-fler-spela r-frisbeegolf 
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idrottsanläggningar. I det stora hela kommer en discgolfbana bidra till en högre nyttjandenivä av 
parkmiljön. 

Förslagen placering av discgolfbanan i Wendelsberg 

Wendelsbergsparken är en utmärkt plats att anlägga en discgolfbana i. De naturliga hindren i form av 
buskar, träd, vatten och höjdskillnader gär det möjligt att skapa en utmanande bana för spelare pá 
alla niväer utan att stora ingrepp i den befintliga miljön görs. Nedan ges ett exempel pâ en banskiss 
över omrädet. Med start vid Mölnlycke idrottsplats skapar det en naturlig väg frân statsparksmiljö 
viciare in i skogsparksomrädet. Discgolfbanan vandrar sedan upp genom parken och avslutas nära 
startpositionen vid idrottsplatsen. 

Exempel pä bansträckning 
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Vad är discgolf? 

Discgolf är lika mycket en seriös idrott som en rekreationssport. Som internationell elitspelare kan 
man livnära sig pâ sparten. Enligt Svenska Frisbeeförbundet pâgâr det ett arbete att fá in sparten 
som en OS-gren 2024.2 Dock är majoriteten av de som utövar discgolf motionärer som ser spelet som 
en njutbar hobby. Den tilltalande sysselsättningen att kasta en disc, kombinerat med 

tävlingsmomentet, samtidigt som man kommer ut i naturen lockar allt fier. Det är en sport som är 

lätt att börja med, men samtidigt mycket svár att behärska. Man kan spela mot sig själv eller med 
and ra och det är en utmanande och rolig sport. 

Discgolfens principer är enkla; att spela en discgolfbana med sä fâ kast som möjligt. Varje hai har en 

utkastplats och en "korg" (s.k. kedjehäl) i vilken discen ska hamna för att avsluta spelet pá hälet. 

Banans svärighet bestâr av deis hälens längd, hinder i form av träd, buskar, vatten och höjdskillnader. 
Vid bläst fungerar även vinden som en svärighet. 

Vern kan spela? 

Det enkla svaret är att i start sett alla kan. Till skill nad frán manga andra aktiviteter vänder sig en 

discgolfbana till den breda allmänheten. Män och kvinnor, ungdomar, pensionärer, och 

smäbarnsfamiljer - alla kan spela discgolf. Det krävs inga höga utrustningskostnader, förutsätter inte 

stor kunskap och innefattar inte höga fysiska krav pá utövaren. Eftersom discgolf är sä enkelt att 

förstä, utöva och njuta av, behöver ingen känna sig utanför. Varje spelare hittar snabbt sin nivä och 
kan sedan utvecklas därifrän. 

Hur mycket kostar det att börja spela discgolf? 

De fiesta banor ligger i komm una la parker där alla spelar gratis. Pä icke kommunala banor tas det 

oftast ut en s.k. greenfee. Denna avgift brukar ligga pá ca 40-80 SEK per dag. Utrustningen är relativt 

billig. En disc kostar mellan 90-150 SEK och för att komma igäng behövs det i praktiken endast en 
disc. 

Hur mycket arbete krävs för att anlägga en discgolfbana i Wendelsbergsparken? 

För att anlägga en discgolfbana behövs utkastplatser, skyltar och korgar. Nägra träd eller buskar 

behöver inte planteras el Ier tas bort. Befintlig vegetation används vid bandesignen för att skapa 

2 https://www .svt.se/nyheter /lo ka lt/jonkoping/allt-fler-spela r-frisbeegolf 
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svärigheter ach tekniska utmaningar för spelarna. I vissa fall behövs dock grenar ach sly trim mas runt 
utkastplatser ach korgar för att göra dessa mer lättillgängliga. 

Utkastplatserna (Tee) 

Likt vanlig golf behövs det vid varje häl en markerad startpunkt. Dessa kan bestá av gjuten piatta eller 
marksten. En normal storlek är 1,8m x 3m. 

Kedjekorgar 

Varje hál behöver en karg vil ken monteras pa ett stativ som fästs i ett förankringsrör som gjuts fast i 
ett betongfundament i marken. För att minska slitage pa marken kring kargen kan man med fördel 
gjuta fast fier betongfundament ach ändra korgens place ring med jämna mellanrum. 

Sky/tar runt banan 

I anslutning till första hálet pa en discgolfbana är det vanligt med en informationstavla. Där beskrivs 
reglerna för spelet, en karta över banan ach dess olika hai samt plats för annan relevant information 
för besökare ach spelare. Vid varje hais utkastplats brukar det även finnas beskrivande skyltar med 
information om ha lets nummer, längd till kargen, rekommenderad spelväg ach ha lets par. Vid behov 
kan ocksá vägvisare mellan olika häl behövas. 
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Hur mycket underhäll kräver en discgolfbana? 

Efter att banan är anlagd ach uppsatt behövs i första hand bara sporadiskt underháll. Gräsytar i 
statsparksmiljö bör klippas regelbundet ach hai som har ängsmark behövs klippas ner 3-4 ganger per 
ar. Korgarna är tillverkade av galvat järn som svetsat ihop ach förankrat i betong ach utkastplatser är 
av sten el Ier betong vilket innebär mini malt underhâll. 

Ekonomi 

Att förmedla en exakt budget för att anordna en discgolfbana i Wendelsberg ligger utanför 
författarens kunskapsnivá ach nágot som är upp till kommunen att bedöma. Vissa indikatianer fin ns 
dock att tillgá. Vid planeringen av Vika Discgolf budgeterades 90 000 SEK för deras bana3. 

DiscGo/f Park är ett företag som anlagt ett flertal discgolfbanor i Sverige ach runt om i Europa. 
Företaget berättar pa deras webbplats att en discgolfbana pa 18 hai oftast kostar mindre än 

hälften av en tennis eller basketplan4• Utifrân den informationen kan en budget pâ förslagsvis 100 
000-200 000 SEK vara rimlig. 

Varför budgetera för discgolf i Wendelsberg? 

Det finns ett flertal skäl till att anlägga en discgalfbana i Härryda kommun ach i synnerhet i 
Wendelsberg. Kommunen saknar i dagsläget nâgon discgolfbana ach det finns ett start intresse att 
ha tillgáng till en hemmabana för kommunens redan aktiva spelare. Likasâ är discgolf en aktivitet 
som passar alla ach sparten lockar hela tiden nya spelare. Den planerade upprustningen av 
Wendelsbergsparken ska par ett ypperligt tillfälle för kommunen att anlägga en discgolfbana centrait i 
kommunens största art. I dagsläget fin ns en budget pa 2,1 miljoner kronor för att rusta upp 
Wendelsbergs friluftsornrâde". Att anlägga en discgolfbana i parken hade uppskattningsvis inneburit 
att 5-10% av dessa pengar gátt till discgolf. Vilka förändringar inom budgetens ramar som krävs för 
att ska pa en bana för discgolf ligger utanför författarens insyn i projektet. Likväl kommer detta 
medborgarförslag avslutas med en diskussionsdel där vissa godtyckliga antaganden görs för att 
poängtera rimligheten med en discgolfbana i parken. 

3 http://vika.se/wp-content/uploads/2016/09/bilaga-2-vika-frisbeegolf.pdf 
4 https://www.discgolfpark.com/sv / discgolfpa rk/ om-oss/ 
5 https://www. ha rryda .se/a rkiv / nyhetsa rkivu pplevaochgora/wendelsbergsfriluftsomradeutvecklasmedeupengar 
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Diskussion om Discgo/f e/Ier Utegym i Wendelsberg 

I förslaget för förändringar i Wendelsbergsomrâdet föreslâs uppförandet av ett utegym i parken. 
Utan tydligt stöd för uttalandet ponerar vi att kostnaden för att anlägga ett utegym är det samma 
som för en discgolfbana. Vilket av alternativen kommer gynna allmännyttan för kommunens invánare 
mest? 

Det finns redan ett flertal utegym i kommunen idag. Med en sa liten radie som 1-2 km frán 
Wendelsberg kan man finna tvä utegym (Säteriet ach Mölnlycke idrottsplats) ach ett flertal 
kommersiella gymkedjor är redan etablerade i kommunen. I jämförelse ligger den närmsta 
discgolfbanan i Skatás rnotionsomráde, ca 15 km frän Wendelsberg. Belyst frân ett annat perspektiv 
riktar sig de olika aktiviteterna till tvá olika rnálgrupper, Majoriteten av de individer som nyttjar ett 
utegym är redan fysiskt aktiva med god fysisk hälsa. Oftast används utegym som ett komplement till 
konditionsträning vid till exempel löpning. Med det i beaktan bör dessa motionärer med lätthet 
kunna utnyttja de tvà and ra utegymmen i näromrâdet. Discgolf däremot riktar sig till en större 
málgrupp där fier individer har förrnâgan att testa el Ier regelbundet utöva aktiviteten. Att det inte 
kräver särskilt stark grundfysik gör det även möjligt att na ut till en mâlgrupp som i dagsläget inte är 
fysiskt aktiva. I den bemärkelsen kan discgolf ses som ett komplement till de olika 
idrottsverksamheter som är etablerade i kommunen i dagsläget. Tack vare att discgolf riktar sig till en 
bredare rnálgrupp, samtidigt som intresset hela tiden ökar för sparten kommer nyttjandet av banan 
ske i större utsträckning än nyttjandet av ytterligare ett utegym. 

Medborgarförslag av 

Patrik Pettersson Datum 

Kontaktuppgifter: 

patrik_p82@hotmail.com 
Patrik Pettersson 
Brännhögsvägen 7 
435 35 MÖLNL YCKE 

Bildreferenser: 
Sida 3. "Frisbeeçol] in Vesileppis" av Visit Lakeland med licens CC BY-ND 2.0, "Disc Gaff Debory" av Kevin N. Murphy med licens CC BY-NC 2.0 
Sida 4. "Drive an Hale 1" av Melissa Clark med licens CC BY 2.0, "First round at Adair County Park" av David Burn med licens CC BY-SA 2.0, 

"frisbeegalf Puija elakuu 2019" av Visit Lakeland med licens CC BY-ND 2.0 
Sida 5. "Frisbeeqot] an the tap af Tahka hill r av Visit Lakeland med licens CC BY-ND 2. 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Komm:rs:vr;sen 

, 209 -11- 14 

~- Soc i a ldemok1~'·''"' ~-□ianep-,,":------Jkr, 

~ FRAMTIDSPARTIET 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Extra pengar till lnternationella Engelska Skolan 

Vi har med star oro tagit del av en artikel i Dagens Samhälle. 

Följ gärna länken nedan. För att kunna läsa hela artikeln sä krävs det medlemskap vilket 
vi tyvärr inte längre har. 

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommuner-ger-engelska-skolan-hogre 
skolpeng-30119 

Vi har tagit del av hela artikeln, detta trots att majoriteten i kommunen aktivt arbetat 
med att stänga av denna nyhetskanal för ass politiker. Artikeln är saklig ach helheten ur 
bäda synvinklar (Som alltid i Dagens Samhälle). I denna artikel sä har man pratat bäde 
med Kommunstyrelsens ordförande och Oppositionsräd i Trelleborg 

Man poängterar i artikeln att det finns kommuner där man fört samtal om att ge ett ökat 
bidrag till JES. Detta gär man dä i form av extra bi drag till kostnader för byggnation. Man 
poängterar att det är dyrare med nybyggt än det redan befintliga skolorna i kommunen. 

När man läser om Trelleborgs kommun ach det sätt som man där har hanterat JES 
innebär detta att man givit dem 4 miljoner mer per är. 
Vi tolkar detta som att skolan i Trelleborg har samma storlek som den tilltänkta i vär 
kommun. Alltsä ger man en elevpeng som är nästan 7000 kronor högre till varje elev i 
Internationella Engelska Skolan än till elever i den kommunala skolan eller andra 
friskolor. Detta för att möjliggöra vinst pä verksamheten. 

Mina frägor till kommunstyrelsens ordförande är: 

Har du medverkat i denna typ av samtal med JES? 
Ser du möjligheten att prioritera detta i budget framöver? 
Tycker du att denna typ av lösning är okay att ing~? 

För Socialdemokraterna 

Cet ± 
Patrik Linde 
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HÄRRYDA KOMM 

2019 -11- 14 

Diarienr ¡Diarie;lantetcn .. 
hao 

Interpellation till välfärdsnämndes ordförande 

Extra pengar till lnternationella Engelska Skolan 

Vi har med stor oro tagit del av en artikel i Dagens Samhälle. 

Följ gärna länken nedan. För att kunna läsa hela artikeln sä krävs det medlemskap vilket 
vi tyvärr inte längre har. 

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommuner-ger-engelska-skolan-hogre 
skolpeng-30119 

Vi har tagit del av hela artikeln, detta trots att majoriteten i kommunen aktivt arbetat 
med att stänga av denna nyhetskanal för oss politiker. Artikeln är saklig och helheten ur 
bäda synvinklar (Som alltid i Dagens Samhälle). I denna artikel sä har man pratat bäde 
med Kommunstyrelsens ordförande och Oppositionsräd i Trelleborg 

Man poängterar i artikeln att det finns kommuner där man fört samtal om att ge ett ökat 
bidrag till IES. Detta gör man da i form av extra bidrag till kostnader för byggnation. Man 
poängterar att det är dyrare med nybyggt än det redan befintliga skolorna i kommunen. 

När man läser om Trelleborgs kommun och det sätt som man där har hanterat IES 
innebär detta att man givit dem 4 miljoner mer per ar. 
Vi tolkar detta som att skolan i Trelleborg har samma storlek som den tilltänkta i var 
kommun. Alltsä ger man en elevpeng som är nästan 7000 kronor högre till varje elev i 
Internationella Engelska Skolan än till elever i den kommunala skolan eller andra 
friskolor. Detta för att möjliggöra vinst pà verksamheten. 

Mina frägor till välfärdsnämndens ordförande är: 

Har du medverkat i denna typ av samtal med IES? 
Ser du möjligheten att prioritera detta i välfärdsnämndens budget framöver? 
Tycker du att denna typ av lösning är okay att ing~? 

För Socialdemokraterna 

Siw Hallbert 
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Miljöpartiet d 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kon: , « :mnunstyrelsen 

2019 -11- 28 
Diarienr.. rona 1 a 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
November 2019 

Landvetter Södra 
Fragan stills till kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg 

Undertecknade önskar svar på nedanstående spörsmål enligt följande motivering. 

Miljöpartiet Härryda har tidigare ställt frågan om vilka kostnader Landvetter Södra medför men inte 
fått tillfredsställande svar. Frågan lyfts igen. Tyvärr innebär inte avsaknaden av utgifter just nu, 
eller "dolda" utgifter i kommunens och dess bolags investeringar kopplade till Landvetter Södra att 
kostnaderna inte finns. 

Den vanligaste orsaken till att företag går i konkurs är likviditetsproblem, alltså att företag investerar för 
kommande intäkter till den grad att de inte längre kan få lån och till slut inte lyckas betala sina 
fordringar. Är Härryda Kommun på väg i samma falla? 

Genom att föra över alla tydliga utgifter kopplade till Landvetter Södra, så som kostnaderna för själva 
bolaget, till konsortiet - så anses "Landvetter Södra inte kosta nagonting"". 
Om resonemanget är att alla utlagda kostnader kommer betalas tillbaka när väl personer flyttar in i nya 
bostäder i Landvetter Södra så ser Miljöpartiet en del risker. 

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är: 

1) Vi önskar en lista och kostnad över de investeringar som kommer behövas göras av kommunen 
inom följande områden; 
1. VA 
2. Elnät 
3. Vägnät 
4. Lokaler till förvaltningen 

2) Finns det någon likviditetsplan eller analys kring Härryda kommuns investeringar kopplade till 
Landvetter Södra? 

3) Hur ser möjligheterna ut för Härryda kommun att låna ytterligare pengar från Kommuninvest 
efter det stora lånet till vattenverket. 

4) Om dessa investeringar är tänkta att finansieras av anslutningsavgifter till elnät, VA och vägar - 
hur ser prognosen för dessa anslutningsintäkter ut och tidpunkt? 

5) Vilka skyldigheter har konsortiet att fullgöra sina åtaganden om bostadsbyggande om exv. de 
inser att järnvägen kommer bli fördröjd eller de av andra skäl inte vill fortsätta samarbetet? 

6) Hur ser riskanalysen ut för hela projektet? 
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erqedemkrterm.• a.sack Hrryda iiasreise 

2019 -10- 31 

~: 
11 ¡1':drieplanbeteckn 

' 
MOTION RÖRANDE FLER ANTAL F AMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 

I Härryda har vi tagit emot de nyanlända som hänvisats till kommunen. Vi har gjort mycket för 
dessa och lyckats med att se till att mánga av dem kommit in i egen försörjning. 

Dock firms det en stor del av de nyanlända som bäde har uppburit försörjningsstöd under en längre 
tid och som troligen kommer att göra det för en bra tid framöver. 
Socialchefen nämner själv det ökade antalet familjer med försörjningsstöd som en klart bidragande 
faktor till de ökade kostnaderna för avdelningen. 

Dä detta är en situation som inte Härryda kommun har kunnat päverka, utan bara drab bats av, 
föreslär vi att kostnaderna för nyanlända med läng tids försörjningsstöd (mer än 2 är den s.k. 
etableringsfasen) separatredovisas, för atti förlängningen kunna debitera staten o/e 
Migrationsverket, som är de instanser som orsakat <lessa kostnader för Härryda kommun. 

Baserat pä ovanstäende argument yrkar vi inom Sverigedemokraterna 
- Att Härryda kommun utreder möjligheterna att debitera de olika bidrag som Härryda 

kommun oförskyllt älagts enligt ovan till staten / Migrationsverket. 

SD Härryda 

J 
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HÄRRYDA KOMMU 
Kommunstvrc}sen 

2019 -11- 14 

FRAMTIDSPARTIET 

Motion 

Arrendeavtal, en central föreningsfräga 

Mänga föreningar i vär kommun upplever problem med de avtal runt arrende som de 
har med kommunen. Om vära föreningar skall väga satsa sä mäste avtalstiderna vara 
längre än dem är idag. 

För att utvecklas behöver man afta göra investeringar. Gör man investeringar som sä vill 
man veta att man har möjligheten att nyttja resultatet av denna investering under 
mänga är. 

För att stärka vära föreningsliv vill vi: 
-att förvaltningen gär igenom de arrendeavtal som finns med vära föreningar idag och 
diskuterar behovet av förlängning med varje enskild förening. Man bör i detta samtal 
ocksä diskutera längden pä det önskade avtalet. 
-att förvaltningen redovisar detta för politiken. 
-att förvaltningen ingär nya arrendeavtal med de föreningar som sä önskar ach att dessa 
avtal skall vara längsiktiga. 

Ulla-Karin Joh Patrik Linde 
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HÄRRYDA. KOMMUN  ±emmuszvrelsen 

2019 -11- 14 39.eatdemo«ßff.. s 
• ...? F R A II/ T I D SPA RT ET 

Motion 

Ekonomiska konsekvenser av lnternationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Kostnader: 
Är det verkligen sä att privata företag kan bygga och driva en skola billigare än kommunen? 
Kommunen länar billigare och har en uppbyggd serviceorganisation. 
Dessutom finns det inget krav pà att generera vinst för en kommun, vilket en kommersiell 
aktör är tvungen att göra. 
Vilka mede! mäste kommunen lägga till för att ekonomi n skall "gà ihop"? 

Kostnader för skolskjuts 
Kommer kostnaderna för skolskjuts öka nu när mänga elever fär längre till sin skola? Detta 
blir konsekvensen av att lägga alla vàra skolor inom ett litet omräde. 

Kostnader för ett eventuellt kommunalt "äterköp" 
Om IES av nägon anledning inte genererar tillräcklig vinst eller mäste stängas av andra skäl. 
Vad kommer det att kosta kommunen? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

.o 
Rré asole 
Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
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FRAMTIDSPARTIET 

2019 -11- 14 

Motion 

Kompetensförsörjnings konsekvenser av lnternationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Kommunen som arbetsgivare? 
Hur päverkar etableringen möjligheten att rekrytera lärare och annan personal till 
kommunens skolor? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 

A. 
//k wrnv] lt ind- 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
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I Diariep1anbeteö:n 

na 
Motion 

Miljökonsekvenser av lnternationella Engelska Skolans etabering i Härryda 
kommun. 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslàr därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pä följande frägeställningar: 

Trafiksäkerheten 
Ger den ökade trafiken i omrädet sämre trafiksäkerhet? 
En etablering av ytterligare en skola i omrädet medför att det blir mer bilar in i omrdet. 
Finns det möjlighet att lösa detta? 
I sä fall hur? 

Skolmiljön under byggnadstiden 
Blir det sämre och farligare skolmiljö under byggnadstiden? 
Blir det sämre lekmöjligheter pä de övriga skolorna under byggprocessen? 
Blir det sämre lekmöjligheter pä de övriga skolorna när den nya etableringen är pà plats? 

Miljön i Mölnlycke: 
Hur päverkas miljön i kommunen, i Mölnlycke och dà särskilt näromrädet? 
Blir det sämre luftkvalitet? Kommer den ökade trafiken generera mer däckslitage med ökad 
nedsmutsning av mikroplaster och kemikalier till följd? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

nate- 
red»lcso, 

Socialdemokraterna 
Ille -(ao 

Socialdemokraterna 
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"/ FRAMTIDSPARTET 

2019 -11- 14 

Motion 

Juridiska konsekvenserna av lnternationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Vilken päverkan fär en etablering av IES för övriga skolor i näromrädet? 

Är det lagligt att tilldela ett enda skolföretag en tomt. Mäste inte tomterna utbjudas under tri 
konkurrens? 

Vern kommer att äga skolan? Är det Skanska, IES eller nägon annan? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

Jons hndersson 
Socialdemokraterna 

ca SGT7 
Socialdemokraterna 

& 
Ulla t 

U>calle uoklea, 
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Diarienr 

r!pe 

Motion 

Pedagogiska konsekvenserna av lnternationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pä att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Pedagogiska konsekvenser: 
Mänga ifrägasätter nyttan av undervisning pà annat spräk än modersmàlet. I synnerhet 
gäller det elever som har föräldrar med däliga kunskaper i undervisningsspräket? 
Hur stort är behovet av undervisning pà engelska för de elever som har engelska som 
modersmàl? 

Näringslivets behov 
Ser verkligen vàrt näringsliv behovet av en skola med undervisning pà engelska? 

Pàverkan av antagning till senare studier. 
Vilka följder fàr det för elever i övriga skolor i kommunen och i Hulebäcksgymnasiets 
ansökningsomräde, om denna IES-skola följer andra IES-skolors exempel, att sätta sä 
kallade "glädjebetyg" dvs högre betyg än vad de nationella proven indikerar? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frgan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
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Motion om skola 

2019 -11- 21 ml&eorvet de s6no 
HARRYDA 

Miljöpartiet de gröna ser med oro pà det sätt pà vilket frägan kring etablering av en ny 
grundskola i kommunen diskuteras och bereds. Vi frängär säväl verksamhetsplan för 
Välfärdsnämnden 2019-2023, Lokalresursplan 2019-2023 som Välfärdsnämnden 
reglemente. 

Enligt välfärdsnämnden reglemente sä har välfärdsnämnden bland annat hand om 
förskoleklass och grundskola. 

Välfärdsnämnden ordförande ska: 

"närmast under välfärdsnämnden ha uppsikt över kommunens förvaltning inom nämndens 
verksamhetsomráde och med uppmärksamhet följa frägor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten" 

/ 

En etablering av en ny skola i anslutning till tre etablerade skolar innebär att 
välfärdsnämndens ansvarsomrade paverkas b~de ekonomiskt och skolornas effektivitet. 

Majoriteten inväntar inte vederbörliga konsekvensanalyser och beslutsunderlag trän 
förvaltningen utan skyndar pà processen med sannolikt negativa konsekvenser för sáväl 
förtroendet för var politiska organisation som för kommunens budget. 

lnnan behovet av en framtida grundskola är nogsamt utrett och utan underlag tecknar 
majoriteten avsiktsförklaringar samt viii fastslä lokalisering för densamma. Detta utan att ta 
hänsyn till de längsiktiga konsekvenser detta möjligen kan fá. Befintliga underlag talar om ett 
behov av en ny F-5 skola med plats för 300 elever vilket skulle komma till rätta med de 
problem vi har i kommunen med klasser i baracker och det prognostiserade 
befolkningstillväxten. Men effekterna av att etablera en ny F-9 skola med plats för 500-600 
elever i ett redan skoltätt omräde är inte utrett. 

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

Etableringen av en ny skola bordläggs tills Välfärdsnämnden pa grundval av förvaltningens 
faktaunderlag, konsekvens- och riskanalyser kan komma med en faktabaserad 
rekommendation kring: 

• var det finns behov av nya skolor i kommunen 
• vilka ärskullar och antal elever 
• vilken verksamhetsform som är mest lämpligh 

Marie St,: ~ 

Miljöpartiet de gröna Härryda 
Mölnlycke 20 november 2019 
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 

att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 

myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 

uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 

för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 

Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 

Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 

Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, 

Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och 

Öckerö.  

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 

fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 

förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 

verksamheten. 
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Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 

högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 

miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 

flyktingar. I slutet av 2017 

var samma siffra dryga 25 

miljoner flyktingar. Drygt 

två tredjedelar av 

flyktingarna kommer från 

länderna; Syrien, 

Afghanistan, Syd Sudan, 

Myanmar och Somalia. 1 

I juli fattade riksdagen beslut 

om att förlänga den tillfälliga 

lagen om uppehållstillstånd. 

Beslutet gäller till och med 

den 19 juli 2021.2 

Migrationsverkets prognos 

för 2019 kvarstår på 21 000 asylsökande medan prognosen för nästa år sänks med 1 000 vilket 

innebär totalt 21 000 asylsökande för 2020.3 

Nuläge 
Under januari – augusti 2019 har förbundet utfört knappt 224 000 tolkuppdrag, jämfört med ca 

215 000 uppdrag motsvarande period föregående år. Tjänster har förmedlats på 114 språk. De 

mest efterfrågade språken är arabiska 

och somaliska som tillsammans står 

för mer än hälften av antalet 

uppdrag. Persiska, dari, BKS 

(bosniska, kroatiska och serbiska), 

tigrinja och sorani följer därefter. De 

tio största språken utgör drygt 83 % 

av samtliga tolkuppdrag. BKS är det 

enda språket som ökat jämfört med 

samma period föregående år. Troligt 

är att denna ökning delvis beror på 

ett ökat behov inom äldreomsorgen. 

Detta på grund av att de flyktingarna 

som under 90-talet kom från 

balkanländerna nu blivit äldre och 

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, juli 2019 

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 1 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-08-31 

Figur 2 Språkfördelning 
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faller tillbaka till modersmålet. Arabiska, somaliska och dari har minskat medan de övriga språken 

är oförändrade.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det 

självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 

tillgänglighet och trygghet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder 

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling. 

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt 

• arbetar miljömedvetet 

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället 

Verksamhetsmål 2019 
Målen för 2019 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 %  

 
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar 
med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 7 %. 4,5 % ≥7 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13 % ≥13 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 %   
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster 
ska uppgå till minst 55 %. 40 % ≥55 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 %  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Prognos 
2019 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal 
utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 %  

 

 Målet beräknas uppnås 
 Utfall är svårbedömt 
 Målet förväntas inte uppnås 

 
Måluppfyllelse  
Förbundet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra servicen till kund. Detta sker bland annat 

genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets 

tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning 

och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 

fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundets förmedlingspersonal jobbar alltid 

medvetet för att tillsätta den mest lämpade tolken för uppdraget. Förbundet har under året haft 

en god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och 

tillgänglighet vid beställning. 

Förbundet har haft god tillgänglighet vid beställningar av tolktjänster och andelen tillsatta 

beställningar beräknas bli något högre än föregående år. Under perioden januari – augusti 2019 

var tillsättningsgraden 99,5 %. Målvärdet för andelen sjukvårdsuppdrag som utförts av tolkar med 

sjukvårdskompetens tros inte uppnås, däremot beräknas andelen uppdrag som utförts av 

auktoriserade tolkar bli högre än målvärdet. Andelen beställningar som inkommer via digitala 

tjänster beräknas öka från föregående år men målvärdet tros inte uppnås främst på grund av att 

överklagande av upphandling försenat implementering av nytt verksamhetssystem. Målvärdet för 

tolkning på distans förväntas inte uppnås. Detta tros främst på att distanstolkning i större 

utsträckning används utanför Göteborgsregionen där också efterfrågan på tolk generellt minskar. 
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Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till 

längre tolkningsuppdrag.  

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som 

digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 

administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 

runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 

digitala beställningstjänst.  

Tolkar och översättare 
I Sverige talas ca 200 språk4. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i 

ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed 

begränsad, varför stor del av framför allt tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är 

auktoriserade. Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som 

befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.  

Den 31 augusti 2019 hade förbundet 1 160 aktiva tolkar vilket är en ökning med 110 tolkar från 

föregående period. Likaså har antalet aktiva översättare ökat från 84 till 90 personer. 

 

 

 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i 

Sverige, dock täcker inte utbildningsplatserna det behov som finns. Tolkförmedling Väst erbjuder 

därför förbundets registrerade tolkar grundutbildning och kompetensutveckling i egen regi. 

Under vårterminen 2019 genomgick 75 kursdeltagare en eller flera av grundutbildningens 

delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. Vilket är 23 fler än samma period 

föregående år.  

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, erbjuds 

förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under 

vårterminen 2019 har 43 personer genomgått denna utbildning. Målsättningen är att alla 

förbundets aktiva tolkar ska inneha SRHR-kompetens.  

Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas en mentor och förbundets aktiva tolkar erbjuds 

språkhandledning såväl fysiskt på plats som på distans via Skype. Totalt har 28 tolkar deltagit i 

språkhandledning under våren. I samarbete med Röda Korset har även traditionell handledning 

                                                 
4 www.sprakochfolkminnen.se 

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens 

År 
Aktiva 
tolkar 

Aktiva 
översättare 

Aktiva tolkar/ 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvårds-
kompetens 

2019 1 160 90 26 267 62 

2018 1 050 84 24 249 56 

2017 987 155 41 270 53 
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erbjudits tolkarna. Två informationskvällar avseende bildstöd i vården har i samarbete med 

Västra Götalandsregionens projekt KomHit Flykting också erbjudits förbundets tolkar. Utöver 

detta har samtliga uppdragstagare bjudits in till informationsträffar under våren på respektive 

kontor.  

Kunder 
Den 31 augusti 2019 hade förbundet 5 208 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas 

uppdrag till drygt 1 900 kunder. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,97 % av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för drygt 72 % av inköpen. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 

Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 

stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 

kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft tre 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2019. I samband med årets första 

direktionsmöte hölls också en särskild information om förbundet och dess verksamhet. Detta 

med anledning av nyvald direktion efter valet 2018. Samtliga politiker i direktionen, såväl 

ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2019-08-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Hanna Klang (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
 
 

 

Figur 3 Organisationsschema 

Page 528 of 557



 

  10 (20) 

Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Larsson (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Vakant Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
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Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Aaliyah Faduma Hassan (M), ersättare 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
  
Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU5), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Personal  
I kombination med pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång har förbundets 

bemanning anpassats och arbetsprocesserna har utvecklats för att på bästa sätt kunna möta 

kundernas föränderliga behov. Den sedan två år tillbaka inrättade tjänsten som 

verksamhetscontroller har som ett led av förändrade behov inom förbundet gjorts om och i 

augusti ersatts av en tjänst som utvecklingsledare. Tjänsten innehas av samma befattningshavare. 

Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med centrala avtal. Samtliga löner är utvärderade i 

relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. Inga osakliga 

löneskillnader identifierades. Utfallet av löneöversynen blev 2,67% med en budgetpåverkan om 

2,1 %. 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2019 hade förbundet 53 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 41 

kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fyra 

föräldralediga, varav två är partiellt föräldralediga. 

                                                 
5 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar 

motsvarande 36,6 årsarbetare (åa). Vilket är en minskning från föregående period. Antalet utförda 

timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har ökat från föregående år och 

motsvarar 8,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under perioden 

januari- augusti 2019 motsvarat 44,6 åa, vilket är motsvarande 0,9 åa mer än föregående år.  

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete har arbetet med att stabilisera och effektivisera 

bemanningen fortgått även under 2019. Att andelen faktiskt arbetade timmar omvandlat till 

årsarbetare ändå har ökat hos gruppen visstidsanställda och minskat hos gruppen tillsvidare 

anställda beror på en återhållsamhet av återbesättning med tillsvidare anställning vid vakans. 

Detta då införandet av det nya verksamhetssystemet förväntas öka effektiviseringen i 

förmedlingsarbetet. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 43,7 

2017 37,2 4,5 1,9 41,7 

2016 31,8 5,9 5,5 37,7 
Tabell 2 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,6 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 89,6 % av kvinnorna och 93,3 % av männen heltid. 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron för januari-augusti är 

5,9 %. Under första halvan av året 

hade förbundet några 

långtidssjukskrivna medarbetare. 

Dessa är nu på väg tillbaka vilket 

tydligt syns i en kraftigt sänkt 

sjukfrånvaro från och med juli månad. 

De senaste två månaderna är därmed 

normal korttidsfrånvaro. Inom 

förbundet finns idag inga signaler på 

arbetsrelaterad ohälsa och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga.  
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Figur 4 Total sjukfrånvaro 2017-2019 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar 
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds 

kommun, Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks 

kommun, Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, 

Tranemo kommun, Vårgårda kommun. 

Nya lokaler i Göteborg 
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 

anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar 

arbetsmiljö kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största 

förmedlingskontor inrymda i moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 

Ett kontor i Fyrbodal 
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla 

vara ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren 

och från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i 

centrala Trollhättan. 

Omförhandlat avtal 
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 

tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 

verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 

Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 

avsevärt dyrare avtal tvingades därför av förbundet att ingås med befintlig leverantör. 

Avtal nytt verksamhetssystem 
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 

till slut teckna avtal för ett nytt verksamhetssystem. Under sommaren har ett intensivt arbete 

pågått tillsammans med den nya leverantören för att om möjligt implementera det nya systemet 

innan årsskiftet.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 9 000 fler uppdrag än föregående år. Förbundets 

tolv nya medlemmar står för drygt 5 000 av dessa uppdrag. Resterande ökning tros bero på en 

ökad avtalslojalitet från förbundets övriga medlemmar. Ökningen har följsamhet med förbundets 

prognos. Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har ökat och är nu 99,5%, detta trots att 

förbundet utfört fler uppdrag än beräknat under perioden. 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas förväntade behov av tolktjänster. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera 

och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan 

utbildade tolkar kunnat rekryteras och mer fokus kommer därmed läggas på 

kompetensutveckling. 
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Avtal för nytt verksamhetssystem tecknades i maj och implementeringsarbetet påbörjades 

därefter. Det nya systemet förväntas driftsättas tidigast i slutet av året. 

Med anledning av förändrade lagkrav på tillgänglighet tas nu en ny webbplats fram för förbundet. 

Den nya webbplatsen kommer att publiceras i slutet av hösten.  

Då förbundets nuvarande avtal gällande telefoni löper under 2020 har nu upphandlingsprocessen 

påbörjats. Nytt avtal förväntas tecknas under mitten av nästa år. 

Innan sommaren skickade förbundet ut en kundenkät till 19 000 mailadresser. Cirka 5 000 svar 

inkom och förbundet arbetar nu med att möta önskemål som framkommit. Under hösten 

kommer förbundets kunder bjudas in till frukostmöten för information om tolkanvändande. 

Även webbinarier är planerade för hösten. 

Som ett led i förbundets kvalitetsarbete och ambition att certifiera sig i enlighet med FR2000 har 

arbetet med översynen av förbundets samtliga styrdokument och arbetsprocesser fortgått under 

året. Då arbetet med översynen varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets 

kvalitetsambitioner är höga har arbetet tillåtits få ta tid och den tidigare ambitionen att 

kvalitetscertifiera förbundet under 2019 har därmed skjutits fram. Arbetsmiljöarbete fortgår i hela 

organisationen. Under hösten ligger fokus på friskfaktorer. 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 

11 mkr och då driftsättning tidigast kommer ske i slutet av året beräknas avskrivningar påbörjas 

först 2020.  

I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya lokaler 

flyttades inventarier mellan kontoren och nyinköp gjordes för att komplettera kvarvarande 

inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 

förväntas påbörja under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. 

Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås 

genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för förbundet är arvoden till tolkar vid 

utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur mycket tolktjänster som köps. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
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Helårprognos i förhållande till budget 
Budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen för helår 2019 baseras på ca 348 000 

uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till 

tolkuppdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli 

högre än budgeterat. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet bedöms ha påverkat utfallet positivt. 

Likaså att drygt 70 % av uppdragen till och med augusti utförts av tolkar med högre 

kompetensnivå.  

Löneutfallet per 31 augusti är något lägre än budgeterat vilket främst beror på att övriga 

personalkostnader går ner under semesterperioden men också av en något lägre bemanning än 

budgeterat. Det prognostiserade utfallet för helåret är dock i nivå med budget. 

Förbundets lokalkostnader kommer att bli totalt ca 400 tkr högre under året då kontoren i 

Göteborg, Trollhättan och Uddevalla har flyttat till nya mer ändamålsenliga och dyrare lokaler. 

Kostnader för IT- och konsulttjänster prognostiseras bli högre än budgeterat. Dessa kostnader är 

kopplade till bland annat det fördyrade avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem, 

kostnader kring införande av nytt verksamhetssystem samt tillgänglighetsanpassning av 

förbundets webbplats.  

Införande av nytt verksamhetssystem har senarelagts på grund av överklagad upphandling. 

Därmed kommer inte avskrivningar på investeringen att ske i enlighet med planerad budget vilket 

påverkar prognosen.    

Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr. 

 
INTÄKTER 

Utfall  
jan-aug 2019 

Budget  
jan-aug 2019 

Prognos 
helår 2019 

Budget 
2019 

Förmedlingstjänster 140 636 136 965 220 632 205 448 

Övriga Intäkter 429 0 492 0 

Summering 141 065 136 965 221 124 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 668 650 1 110 975 

Personalkostnader 19 244 20 567 30 851 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 109 234 107 635 170 990 161 453 

Tolkutbildning 528 1 067 1 600 1 600 

Lokalkostnader 2 324 2 070 3 538 3 105 

Data/IT/Telefoni/Post 2 331 2 133 3 400 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 180 249 404 374 

Administrativa och 
konsulttjänster 

2 491 2 233 4 081 3 350 

Finansiella kostnader 25 360 115 540 

Summering 137 025 136 965 216 089 205 448 

RESULTAT 4 040  0 5 035 0 

Tabell 3 Driftsredovisning: eftersom styrningen av verksamheten sker på total nivå redovisas driftsredovisning totalt för kommunalförbundet  
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Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Verksamheten 

ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv.  

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2019:  

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och checkkrediten har ej nyttjats.  

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2019 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2019 beräknas uppnås.  

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

Resultaträkning 

 

 

  

Belopp i tkr     
 Not 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

     
Verksamhetens intäkter 1 141 065  129 208  203 940  

Verksamhetens kostnader 2 -137 000  -125 035  -198 506  

     
Resultat före avskrivningar  4 065  4 173  5 434  

     
Avskrivningar 3 0  -103  -104  

     
Resultat efter avskrivningar  4 065  4 070  5 330  

     
Finansiella intäkter 4 3  0  2  

Finansiella kostnader 5 -28  -38  -37  

     
Redovisat resultat  4 040  4 032  5 295  
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Balansräkning 
Belopp i tkr     

 Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Immateriell anläggningstillgång 6 2 220 0 0 

Inventarier 7 325 0 0 

Summa anläggningstillgångar  2 545 0 0 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 8 29 961 33 033 43 977 

Likvida medel 9 19 496 19 698 17 584 

Summa omsättningstillgångar  49 457 52 731 61 561 

     
Summa tillgångar  52 002 52 731 61 561 

     
     

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER     

     
Eget kapital     
Eget kapital 10 22 000 21 381 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 2 997 2 779 2 779 

Årets/periodens resultat 10 4 040  4 032  5 295  

Summa eget kapital  29 037 28 192 29 455 

     
Skulder      
Kortfristiga skulder 11 22 965 24 539 32 106 

Summa skulder  22 965 24 539 32 106 

     

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  52 002 52 731 61 561 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr     

 Not 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat  4 040  4 032  5 295  

Justering för av- och nedskrivning  0  103  104  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändring av rörelsekapital  4 040  4 135  5 399  

     
Minskning kortfristiga fordringar  14 016  9 935  -1 010  

Minskning kortfristiga skulder  -9 141  -6 937  630  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 915  7 133  5 019  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -2 545  0  0  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 545  0  0  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 218  0  0  

Återbetalning av Eget Kapital 13 -4 676    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  0  

     
Årets kassaflöde  1 912  7 133  5 019  

Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  12 565  

     
Likvida medel vid årets slut  19 496  19 698  17 584  

 
Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 

senaste årsredovisningen. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. 

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-

göras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
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Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank.  

Noter 
Belopp i tkr    
     
Not 2019-08-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 140 636  129 067  203 744  

 Övriga intäkter 429  141  196  

 Summa 141 065  129 208  203 940  

 Av övriga intäkter uppgår 300 tkr till ett engångsbelopp för medlemsinsatser från 12 st nya medlemmar 2019 

     
2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 495  362  575  

 Sociala avgifter direktion 173  123  192  

 Personalkostnad 14 587  14 964  22 673  

 Sociala avgifter personal 4 657  4 727  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 89 791  80 004  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 19 443  17 646  28 268  

 Tolkutbildning 528  814  1 244  

 Lokalkostnader 2 324  1 922  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 2 331  1 874  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  180  269  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 491  2 330  3 716  

 Summa 137 000  125 035  198 506  

     
3 Avskrivningar    

 Inventarier 0  103  104  

 Summa 0  103  104  

     
4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 3  0  2  

 Summa 3  0  2  

     
5 Finansiella kostnader    

 Räntekostnad  0  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 28  37  36  

 Summa 28  38  37  

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den 
period de hör hemma. 

     
 Anläggningstillgångar    

6 Immateriell anläggningstillgång    
 Pågående investeringar    
 - Nytt verksamhetssystem 2 220  0  0  

 Summa 2 220    

Page 538 of 557



 

  20 (20) 

7 Inventarier    
 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 138  -1 137  

 Årets avskrivning 0  -103  -104  

 Pågående investeringar 0  0  0  

 - Möbelinvestering 325  0  0  

 Summa 325  0  0  

     
8 Fordringar    

 Kundfordringar 14 154  15 760  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 0  29  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 807  17 244  20 375  

 Summa 29 961  33 033  43 977  

     
9 Kassa och bank    

 Bank 19 496  19 698  17 584  

 Summa 19 496  19 698  17 584  

     
10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 26 676  21 381  21 381  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -4 676  0  0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 22 000  21 381  21 381  

 Årets/periodens resultat 4 040  4 032  5 295  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  2 779  
 Summa 29 037  28 192  29 455  
     

11 Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder 1 582  1 336  1 768  

 Moms 5 194  5 762  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 1 964  2 213  3 228  

 Skulder till anställda 1  1  1  

 Upplupna semesterlöner 592  604  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl. sociala avgifter 9 347  9 890  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 4 285  4 733  6 516  

 Summa 22 965  24 539  32 106  

     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2019. 

     
12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 218  0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemmar    
 Summa 218  0  0  

     
13 Återbetalning av Eget Kapital    

 Enligt Direktionsbeslut §363. Utbetalning 2019-08-21 4 676  0  0  

 Summa 4 676  0  0  
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Ordförande har ordet 
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Förbundet har senaste två och ett halvt åren genomgått ett flertal förändringar och är fortfarande 

inne i en stark utvecklingsprocess. Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågår inom förbundet 

och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 bedöms kunna ske under 2020. 

Arbetet med framtagandet och implementeringen av förbundets värdegrund och ledord har givit 

mycket goda effekter i verksamheten, inte minst för utvecklingen av arbetsmiljön. Som 

ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda 

en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra 

medlemskommuner har. 

 

Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Under 

sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Även 

denna upphandling överklagades och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Min förhoppning är 

dock att ett nytt verksamhetssystem kommer kunna implementeras under 2019 då det är en viktig 

del av förbundets utveckling och målsättningen att vara en verksamhet i framkant. 

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar 

goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

uppdraget som ordförande i Tolkförmedling Väst  

 

 

 

Göteborg 2019-04-17 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

Övergripande strategi 
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och 

uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta 

utveckla de tjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov. 

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och känner 

engagemang i arbetet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer 

vi detta. 

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska 

syfta till att medlemmarnas behov av språktolk kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering 

som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av 

förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla 

medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och 

en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 

trygghet i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder 

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling 

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt 

• arbetar miljömedvetet 

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2020 
Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,2 % ≥99 % ≥99 % 

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,8% <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥7 %  ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 

uppgå till minst 14 %.  

13 % ≥13 % ≥14 % 

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 

1C ska uppgå till minst 60 %. 

56,3 % ≥48 % ≥60 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
Indikator Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 50 % . 
40 % ≥55 %  ≥50 % 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,8 % <5 %  <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 69 - >79 

 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
Indikatorer Utfall 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal 

utförda tolkuppdrag. 

40,4 % ≥50 %  ≥50 % 
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Verksamhetsbeskrivning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av 

förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av 

Tolkförmedling Väst.  

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och 

Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya 

medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 

Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text. Tolktjänsterna innefattar tolkning på 

plats och på distans. Förbundet levererar tolk- och översättningsuppdrag på fler än 100 olika 

språk. Drygt 1 000 tolkar och knappt 100 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. 

Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag. 

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna 
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Förbundets organisation 
Direktion 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen 

sammanträder fem gånger per år. 

Tjänstemannaorganisation och medarbetare  
På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör. 

Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet 

samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet. Lokalkontoren är placerade i 

Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan och respektive kontor leds av en verksamhetschef. 

Kansliet leds av förbundsdirektören och har sitt säte i Göteborg. 

 

Förbundet har ca 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare. Den största 

gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.  

 

Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och 

Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat av extern leverantör.  

 

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via 

TolkNu-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten inom Västra Götalandsregionen. 

 

Ekonomiska förutsättningar  
Sammanfattning 
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 

UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 

världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 

tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 

Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.  

 

Figur 2 Organisationsschema 
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Migrationsverkets resultat för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är 

ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och 

Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och 

Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet 

har jämfört med föregående år nästintill halverats.  

 

Migrationsverkets tidigare prognos utgick ifrån att den tillfälliga lagen om gränskontroll skulle 

upphöra sommaren 2019, vilket skulle medföra ett ökat antal asylsökande andra halvan av 2019. 

Migrationsverkets prognos i februari påvisar dock att regeringens förväntade beslut om att 

fortsätta förlänga den tillfälliga lagen om gränskontroll ger en minskad osäkerhet gällande 

prognosen för antalet asylsökande till Sverige 2019. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer 

enligt regeringen fortsatt vara huvudregel vilket gör att Migrationsverket förväntar en fortsatt 

stabil utveckling av antalet asylsökande. Planeringsantagandet för 2019 är 21 000 asylsökande och 

22 000 asylsökande för 2020.  

 

Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 

förbundet är arvoden och ersättningar till tolkar. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningsuppdrag som levereras.  

 

Efterfrågan på tolk har svängt i linje med senaste årens flyktingsituation. Den långsiktiga 

prognostiseringen är osäker då migrationssituationen i världen snabbt kan förändras. Förbundet 

har till skillnad mot flera andra tolkförmedlingar ökat sin leverans sista året. Detta bedöms bero 

på en ökad avtalslojalitet hos medlemmarna men även en viss del är effekten av nya medlemmar. 

Efterfrågan på förbundets tjänster förväntas stabiliseras under 2019 och 2020.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då 

både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha 

god ekonomisk hushållning. 

 

Utgångsläge inför planering av budget 2020 
Direktionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för den 

kommande treårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och 

som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk 

medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med 

förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före 

verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2020-2022 finns gällande plan för 2019-2021, utfallet av de 

senaste åren samt prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken 

i omvärlden samt Migrationsverkets prognoser tas även i beaktan i planeringen av budget 2020.  
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Årsprognos 2019 i jämförelse med budget  
Budget 2019 baseras på att förbundet utför 345 000 uppdrag. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet 

bidrog under hösten 2018 till att antalet utförda uppdrag ökade. Efterfrågan på förbundets 

tjänster under 2019 års första månader visade på en fortsatt ökning. I årsprognosen förväntas 

förbundet därför utföra 350 000 uppdrag under 2019. 

 

Brytpunkten för budget 2019 i balans beräknas till 337 000 utförda uppdrag.  

 

Arvodesutveckling 
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen 

bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling. 

 

Personalbemanning och löneutveckling 
Såväl bemanning som arbetsprocesser har under senaste två åren setts över och anpassats efter 

organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 

slutet av 2019, vilket innebär en ökad digitalisering och ytterligare förändringar av arbetsprocesser 

och bemanning. Detta kan innebära förändrade kompetenskrav och därmed förändrad 

lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar 

för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera 

och behålla rätt personal.  

 

Pension 
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2019 prisjusterats med 2,5 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om cirka 2 %. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Nuläge 
Tolkuppdrag 
Under 2018 utförde förbundet 337 000 uppdrag, vilket var en ökning med 1 000 uppdrag jämfört 

med 2017. Första kvartalet 2019 visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2018. 

Förbundet har under de senaste två åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna. 

Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2018 när 

efterfrågan på tolk generellt sjunkit hos andra förmedlingar.  
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att utfallet för 2019 

kommer att bli något högre än budgeterat. Detta tros bero på nya medlemskommuner i 

kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet. Därefter bedöms 

efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste åren och hålla en mer stabil nivå.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Budgeterat 

antal uppdrag 
180 000 210 000 285 000 380 000 335 000 345 000 340 000 335 000 330 000 

Utfall antal 

uppdrag 
270 000 307 000 355 000 336 000 337 000 

Prognos 

350 000 

Prognos 

340 000 

Prognos 

335 000 

Prognos 

330 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
13 966 5 227 2 344 79 5 295 2 200 0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar  
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av framförallt befintliga tolkar kommer 

fortgå för att möta de förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, 

rekrytera och behålla rätt tolkar. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i 

dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov. 

 

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet. I syfte att säkerställa den 

egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning till tolk samt 

kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade 

tolkar.  

 

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder endast auktorisation i 

knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. Med minskningen av antalet asylsökande 

förväntas tillgången på kvalificerade tolkar inom de mest efterfrågade språken öka inom 

förbundet.   

 

Utvecklingsfrågor 
Organisation och bemanning 
Organisation 

Med införande av nytt verksamhetssystem kommer förmedlingsarbetet över tid att bli mer 

digitaliserat. Troligt är att framtida kompetensnivå samt bemanningsomfattning inom 

förmedlingsarbetet kommer att påverkas. En eventuell övertalighet förväntas lösas genom 

naturlig avgång över tid. 

 

Medlemmarnas föränderliga behov av förbundets tjänster kan komma att ställa andra krav på 

organisation och bemanning. Det utesluts därför inte att ytterligare förändringar kan komma att 

ske närmaste året.   

 

Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i 

pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen. 

 

Medarbetarenkät 

Under 2020 beräknas en medarbetarenkät att genomföras. 
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Verksamhet 
Nytt verksamhetssystem 

Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. 

Detta efter att Högsta Förvaltningsrätten tilldömt förbundet att göra om den tidigare 

upphandlingen. Under våren 2019 överklagades även den nya upphandlingen, dock förväntas ett 

nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya 

verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera befintliga arbetsprocesser. 

 

Kvalitetsledningssystem, FR2000 

Arbetet med FR2000 under 2018 resulterade bland annat i implementering av värdegrund och 

ledord. Det fortsatta arbetet med genomgång av förbundets samtliga styrdokument beräknas pågå 

under hela 2019. Ytterligare insatser för fortsatt god utveckling av arbetsmiljön med samtliga 

medarbetare är planerade under året. Arbetet har varit mer omfattande än vad som först 

bedömdes. Själva processen med kvalitetsarbetet bedöms ha varit mycket gynnsamt för 

utveckling av förbundets arbetsmiljö varför processen givits tid och själva certifieringen fått stå 

tillbaka. En certifiering bedöms först kunna ske under 2020. 

 

Utveckling av distanstolkning 

Förbundet har som mål att öka distanstolkningen. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens 

tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas 

tolkkostnader minskar. Under 2019 kommer förbundet arbeta mer fokuserat för att öka 

medvetenheten hos kunden gällande distanstolkning. 

 

Kundarbete 

Under 2019 har ett mer medvetet kundarbete påbörjats. Under 2020 förväntas detta arbete 

utvecklas ytterligare. 

 

Finansiella mål 2020 
• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2020  
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

 

Budget 2020 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %. 

 
 Budget 2020 tkr 
Verksamhetens intäkter 221 000 

Verksamhetens kostnader 221 000 

Årets resultat 0 
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Budget 2020, specifikation 
 Intäkter (tkr)    
Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 221 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 221 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 32 076 Personalkostnader inkl PO  

Ersättning direktionen 1 100 Ersättning direktionen 

Arvoden uppdragstagare 174 590 Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO 

Tolkutbildning 1 500 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 625 Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

Hyra IT-utrustning 2 849 IT-kostnader, licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 403 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 373 Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 1 485 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 221 000  
 

Investeringsbudget 2020 
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2020-2022  
För 2020-2022 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för föregående period med en 

minskning av efterfrågan av tolktjänster. 

 

Budget 2020 (tkr) 2021 (tkr) 2022 (tkr) 
Intäkter 221 000 222 100 223 100 

Kostnader 221 000 222 100 223 100 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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