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2020-01-30 

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

  

 
2. Information från revisorerna 

 
 

Ingegerd Helén, ordf 
revisorerna  

 
3. Redovisning av obesvarade motioner 

2019KS735 
 

  

 

4. Behandling av återremitterat ärende: Godkännande av fördjupad 
stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum 
2017KS579 
 

  

 

5. Godkännande av försäljning del av Landvetters-Backa 1:4 
2019KS639 
 

  

 

6. Utbetalning av partistöd 2020 
2019KS784 
 

  

 

7. Värdeöverföring från Förbo AB 
2019KS766 
 

  

 

8. Justering av villkor för bidrag till projektet Hindås Hoppbackar 
2019KS680 
 

  

 

9. Kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och 
tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) 
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2019KS744 
 

 

10. Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622) 
2019KS802 
 

  

 

11. Kommunal avtalssamverkan avseende tobakstillstånd 
2019KS789 
 

  

 

12. Besvarande av uppdrag ur budget 2019 "Snygga till området kring 
Mölndalsån i Mölnlycke entré" 
2019KS26 
 

  

 

13. Besvarande av motion om barnskötare som vikarier på 
förskollärartjänsten 
2019KS305 
 

  

 

14. Besvarande av interpellation om Landvetter Södra 
2019KS764 
 

  

 

15. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
extra pengar till Internationella Engelska Skolan 
2019KS720 
 

  

 

16. Besvarande av interpellation till välfärdsnämndes ordförande om 
extra pengar till Internationella Engelska Skolan 
2019KS719 
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17. Remittering av inkomna motioner 
 
 

  

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att motionerna 
remitteras till kommunstyrelsen. 
 

 
18. Remittering av inkomna interpellationer 

 
 

  

 
19. Remittering av inkomna medborgarförslag 

 
 

  

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige remitterar 
medborgarförslag omgång och cykelväg Höga hallar- Djustensvägen samt om 
solceller till kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslagen som rör Mountinbike på Furuhällskolans grusplan, 
återställning av grusplanen vid Furuhällskolan (två förslag) samt förslag på 
användning av grusplan på Furuhällsskolan föreslås remitteras 
till Välfärdsnämnden. 
 

 
20. Avsägelse från Ing-Marie Rydén Höök (L) som 1:e vice ordförande 

i Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling, samt 
fyllnadsval 
2020KS20 
 

  

 

21. Avsägelse från Kent Samuelsson (SP) som ledamot i 
kommunfullmäktige samt ersättare i miljö- och bygglovsnämnden, 
samt fyllnadsval 
2020KS20 
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22. Avsägelse från Kent Samuelsson som nämndeman vid Göteborgs 
Tingsrätt 
2020KS20 
 

  

 

23. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
2019KS243 
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Utvecklingsfunktionen

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2020-01-13 2019KS735  008

Redovisning av obesvarade motioner

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 35 ska det på kommunfullmäktiges första 
sammanträde för året redovisas vilka motioner som är obesvarade.

1. Motion om IT-säkerhet
(Dnr 2019ks282)
Motionär: Jonas Andersson (S)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 23 maj 2019, § 88.
Uppdraget lämnat till sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

2. Motion om nya utbildningar i kommunen
(Dnr 2019ks316) (Dnr 2019vfn357)
Motionär: Boris Leimar (SD)

Motionen remitterades till välfärdsnämnden den 17 juni 2019, § 105. 
Uppdraget lämnat till sektorn för utbildning och kultur.

3. Motion om hälsorisker med 5G
(Dnr 2019ks399)
Motionär: Bengt Andersson (V)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 19 september 2019, § 128.
Uppdraget lämnat till sektorn för samhällsbyggnad, Miljö och hälsa.

4. Motion rörande "Välkomstbyggnad" i Mölnlycke
(Dnr 2019ks585)
Motionär: Boris Leimar (SD)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 17 oktober 2019, § 145.
Uppdraget lämnat till sektorn för samhällsbyggnad.

Page 9 of 604



5. Motion rörande kust till kust banan
(Dnr 2019ks586)
Motionär: Boris Leimar (SD)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 17 oktober 2019, § 145.
Uppdraget lämnat till sektorn för samhällsbyggnad.

6. Motion om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöter i 
nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle
(Dnr 2019ks666)
Motionärer: Mats Werner (S) Patrik Linde (S) Siw Hallbert (S)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 14 november 2019, § 165.
Uppdraget lämnat till utvecklingsfunktionen, kansliet.

7. Motion om profilklasser
(Dnr 2019ks672) (2019vfn629)
Motionärer: Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP)

Motionen remitterades till välfärdsnämnden den 14 november 2019, § 165.
Uppdraget lämnat till sektorn för utbildning och kultur.

8. Motion om energi- och klimatplan
(Dnr 2019ks676)
Motionär: Roland Jonsson (MP)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 14 november 2019, § 165.
Uppdraget lämnat till sektorn för samhällsbyggnad/utvecklingsfunktionen.

9. Motion rörande fler antal familjer med försörjningsstöd
(Dnr 2019ks692) (Dnr 2019vfn681)
Motionär: Boris Leimar (SD)

Motionen remitterades till välfärdsnämnden den 12 december 2019, § 192.
Uppdraget lämnat till sektorn för socialtjänst.

10. Motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga
(2019ks721)
Motionärer: Ulla-Karin Johansson (S) och Patrik Linde (S)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 12 december 2019, § 192.
Uppdraget lämnat till sektorn för utbildning och kultur. 
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11. Motion om pedagogiska konsekvenserna av internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun
(2019ks722)
Motionärer: Siw Hallbert (S) och Bajwa Varinder (S)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 12 december 2019, § 192.
Uppdraget lämnat till sektorn för utbildning och kultur.

12. Motion om juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun
(2019ks723)
Motionärer: Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S) och Ulrika Öst (S)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 12 december 2019, § 192.
Uppdraget lämnat till sektorn för samhällsbyggnad.

13. Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun
(2019ks724)
Motionärer: Lena Fredriksson (S) och Ulla -Karin Johansson (S)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 12 december 2019, § 192.
Uppdraget lämnat till sektorn för samhällsbyggnad.

14. Motion om kompetensförsörjnings konsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun
(2019ks725)
Motionärer: Mats Werner (S) och Patrik Linde (S)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 12 december 2019, § 192.
Uppdraget lämnat till sektorn för utbildning och kultur.
 

15. Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun
(2019ks726)
Motionärer: Robert Langholz (S) och Gunilla Wathne (S)

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 12 december 2019, § 192.
Uppdraget lämnat till sektorn för utbildning och kultur.

16. Motion om skola
(2019ks731) (2019vfn683)
Motionärer: Marie Strid (Mp) och Roland Jonsson (Mp)

Motionen remitterades till välfärdsnämnden den 12 december 2019, § 192.
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Uppdraget lämnat till sektorn för utbildning och kultur. 

17. Motion om kommunala åtgärder för att minska konsekvenser av fel i 
folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val.
(2019ks788)
Motionär: Patrik Strömsten (SD)

Motionen remitteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2020.

18. Motion rörande demokrati i Härryda
(2019ks824)
Motionärer: Boris Leimar (SD), Leo Welter (SD), Patrik Strömsten (SD)

Motionen remitteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Peter Lönn 
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 9      Dnr 2017KS579

Behandling av återremiterat ärende: Godkännande av 
stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum 

 
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148 om genomförande av en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, med särskilt fokus på 
attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet innefattade även fördjupade 
utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i budget för 2018 och 2019 gällande 
ökad politisk involvering, utredning av parkeringsfrågan samt inriktningsbeslut och fortsatt 
arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet 
och parkering samt handel- och stadsliv.

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke centrum 
ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till möten – en 
småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional 
konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på 
parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa grönytor och 
mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna 
riktning.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 136 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
innan ärendet avgörs. Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2019 § 326 att uppdra åt 
förvaltningen att ställa ut stadsbyggnadsstudien i enlighet med återremissen från 
kommunfullmäktige.

Allmänheten har kunnat ta del av stadsbyggnadsstudie med tillhörande utredningar under 
perioden 29 november–13 december 2019 i Mölnlycke kulturhus och i kommunhusets 
reception. Vid tre tillfällen fanns tjänstemän från sektorn för samhällsbyggnad på plats i 
Mölnlycke Kulturhus för att samtala och svara på frågor från allmänheten. Information om 
stadsbyggnadsstudien presenterades för invånarna på evenemanget ”Ljus i Gränden” den 28 
november 2019 i Gunnar Runfors gränd i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med samtliga 
utredningar har också funnits tillgängliga på kommunens hemsida från och med den 1 oktober 
2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 december 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar mål och strategier redovisade i ”Vi möts i Mölnlycke. 
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som inriktning för pågående 
och framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige anser uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017 och 2018 genomförda och därmed avslutade.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Matilda Svenning

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-12-16 2017KS579  011

Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Sammanfattning
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148 om genomförande av en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, med särskilt fokus 
på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet innefattade även 
fördjupade utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i budget för 2018 
och 2019 gällande ökad politisk involvering, utredning av parkeringsfrågan samt 
inriktningsbeslut och fortsatt arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv.

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke 
centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till 
möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av 
stärkt regional konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv 
lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa 
grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, 
bör gå i denna riktning.

Genom beslut i kommunstyrelsen den 25 september 2019 § 250 om förslag 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle anta mål och strategier redovisade i ”Vi 
möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som 
inriktning för pågående och framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 136 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
innan ärendet avgörs.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2019 § 326 att uppdra åt förvaltningen att 
ställa ut stadsbyggnadsstudien i enlighet med återremissen från kommunfullmäktige.
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Allmänheten har kunnat ta del av stadsbyggnadsstudie med tillhörande utredningar under 
perioden 29 november–13 december 2019 i Mölnlycke kulturhus och i kommunhusets 
reception. Vid tre tillfällen fanns tjänstemän från sektorn för samhällsbyggnad på plats i 
Mölnlycke Kulturhus för att samtala och svara på frågor från allmänheten.  Information 
om stadsbyggnadsstudien presenterades för invånarna på evenemanget ”Ljus i Gränden” 
den 28 november 2019 i Gunnar Runfors gränd i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med 
samtliga utredningar har också funnits tillgängliga på kommunens hemsida från och med 
den 1 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiga antar mål och strategier redovisade i ”Vi möts i Mölnlycke. 
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som inriktning för 
pågående och framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige anser uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017 och 2018 är genomfört och därmed avslutade.

Ärendet
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148 om genomförandet av en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, med särskilt fokus 
på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet innefattade även 
fördjupade utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i budget för 2018 
och 2019 gällande ökad politisk involvering, utredning av parkeringsfrågan samt 
inriktningsbeslut och fortsatt arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv.

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke 
centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till 
möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av 
stärkt regional konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv 
lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa 
grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, 
bör gå i denna riktning.

Mål och strategier
Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i. Det är den moderna 
småstaden med puls, med ett brett centrumutbud, fler bostäder och verksamheter och ett 
hållbart resande.

För att uppfylla detta mål har fyra strategier arbetats fram:

 Stärk Mölnlycke som destination, för ett livskraftigt och attraktivt centrum.
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 Koppla samman centrum, genom starka stråk och väl gestaltad bebyggelse.
 Omvandla barriärer till mötesplatser, genom hållbar och effektiv parkering och 

mobilitet.
 Utveckla rika livsmiljöer, i form av god stadsmiljö och grönstruktur.

Politiska uppdrag 
I budget för 2017 gavs uppdraget att ta fram en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå 
samt utredningar i tidigt skede, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och 
ändamålsenlig infrastruktur. Ett externt arkitektkontor skulle ta fram förslag på 
övergripande stadsbyggnadsplan. Arbetet resulterade i White arkitekters förslag till 
stadsbyggnadsstudie (2018), en kortversion som underlag till dialog (2018), övergripande 
strategiska utredningar om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, 
mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv, samt föreliggande sammanfattande 
rapport ”Vi möts i Mölnlycke”. Budgetuppdraget angav också att förvaltningen i samråd 
med fastighetsägare, exploatörer och politiken överväga om projektet skulle bolagiseras. 
När uppdraget gavs var arbetet med detaljplan för omvandling av stationsområdet i gång, 
inklusive bildandet av ett konsortium för stationsområdet. När Trafikverket beslutade om 
omtag för lokaliseringsutredning för Götalandsbanan, avslutades också arbetet med att 
bilda konsortium för stationsområdet.

I budget för 2018 gavs i uppdrag till förvaltningen att inkludera politiken i ett mycket 
tidigt stadie av arbetet, för att politiken skulle kunna bidra med sin syn på framtida 
utveckling. Regelbundna avstämningar har skett i olika politiska arenor, som t.ex. 
politiskt sektorssamråd och kommunstyrelsens informationsmöte. Sektorn arrangerade en 
heldag för politiker och tjänstemän i samband med evenemanget ”Vi möts i Mölnlycke” 
för att fördjupa frågorna om långsiktigt hållbar stadsutveckling i Mölnlycke centrum. 
Arbetet med stadsbyggnadsstudien har också skett i dialog med allmänhet, näringsliv, 
fastighetsägare, kommunal förvaltning och myndigheter.

I samma budgetuppdrag gavs förvaltningen i uppdrag att avbryta planerna på att bygga ett 
permanent parkeringshus i Mölnlyckes centrala delar till dess att studien var genomförd 
och analyserad av förvaltning och politik tillsammans. Frågorna om parkering har utretts i 
trafik- och mobilitetsplanen samt diskuterats under fördjupade workshoptillfällen för 
politiker och tjänstemän.

Därmed bedöms de politiska uppdragen om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum i 
budget för 2017 och 2018 avslutade.

I budget för 2019 fick förvaltningen i uppdrag att tillsammans med politiken ta fram en 
inriktning där det beslutas om vilken väg vi ska gå och hur vi tar nästa steg i utvecklingen 
av Mölnlycke. Strategier i föreliggande rapport ”Vi möts i Mölnlycke” utgör underlag för 
inriktning för Mölnlycke centrums utveckling på både kort och lång sikt. Arbetet har 
under hand redovisats i kommunstyrelsens informationsmöte och i styrgrupp för 
Mölnlycke centrum. 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.
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Politiska beslut i ärendet
Genom beslut i kommunstyrelsen den 25 september 2019 § 250 om förslag 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle anta mål och strategier redovisade i ”Vi 
möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum” som 
inriktning för pågående och framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 136 att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
innan ärendet avgörs.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2019 § 326 att uppdra åt förvaltningen att 
ställa ut stadsbyggnadsstudien i enlighet med återremissen från kommunfullmäktige.

Utställning
Allmänheten har kunnat ta del av stadsbyggnadsstudie med tillhörande utredningar under 
perioden 29 november–13 december 2019 i Mölnlycke kulturhus och i kommunhusets 
reception. För att möta samtal och frågor från allmänheten har utställningen varit 
bemannad vid tre tillfällen i kulturhuset, varav ett tillfälle med politiker på plats, samt 
under evenemanget ”Ljus i Gränden” den 28 november 2019 i Gunnar Runfors gränd i 
Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med samtliga utredningar har också funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida från och med den 1 oktober 2019.

På utställningen har man kunnat markera vilken av strategierna man tycker är viktigast. 
Alla fyra strategier har fått markeringar (totalt cirka tjugo stycken), med en majoritet 
under strategin ”Utveckla rika livsmiljöer”. Man har också haft möjlighet att ta med ett 
exemplar av stadsbyggnadsstudien, vilket ett fyrtiotal personer har gjort. Ett fåtal 
personer har kommit vid de bemannade tillfällena, och samtalen har bland annat rört 
bevarande respektive förtätning och vikten av grönska. Ett skriftligt yttrande har 
inkommit med ett flertal synpunkter och konkreta förslag, som exempelvis simhall och 
torg längs Mölndalsån.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Matilda Svenning

Stadsarkitekt

Bilagor:

1. Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum (2019)

2. Social konsekvensanalys för Mölnlycke centrum (2018)
3. Ekosystemtjänstanalys, Mölnlycke centrum (2019)
4. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke (2019)
5. Täthetsanalys, Mölnlycke centrum (2019)
6. Medborgarundersökning för Mölnlycke centrum (2019)
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Stadsbyggnadsstudie, sammanfattande rappor t (2019)
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Vi möts i 
Mölnlycke
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke centrum  
– Sammanfattning och slutsatser

Härryda kommun  
juni 2019

Ekosystemtjänstanalys  
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Maj 2019

Härryda kommun
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Mölnlycke Centrum 2019

Täthetsanalys  
 Mölnlycke centrum
    April 2019

Rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” (2019) är en sammanfattning av slutsatser och rekommendationer i stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (2018) 
och de övergripande strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 
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Syfte och bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning 
med bostäder, verksamheter och service. Inte minst när 
järnvägen i framtiden byggs ut för pendeltågtrafik. Stadsbilden 
kommer att förändras och det kommer ställas stora krav på en 
väl utbyggd infrastruktur.

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes 
centrala delar gavs ett politiskt uppdrag om att ta fram en stads-
byggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv 
stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.

Stadsbyggnadsstudien (White, 2018) beskriver ett tätare Möln-
lycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå 
ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor både för 
handel, verksamheter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning av stadsbyggnadsstudien 
och de utredningar som har fördjupat frågeställningarna. Analyser-
na och rekommendationerna är ett underlag för ställningstagan-
den för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Illustration: White arkitekter

Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i.  
Det är den moderna småstaden med puls, med ett brett centrumutbud, fler bostäder  

och verksamheter och ett hållbart resande. 

LEDSTJÄRNA

Det finns behov av att omfördela trafikflödena i 
centrum för en långsiktigt fungerande infrastruktur  
och en attraktiv stadsmiljö.

Villkoren för gående och cyklister behöver bli bättre 
för att läka samman staden och uppmuntra hållbara 
resvanor.

Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser 
behöver stärkas, liksom den biologiska mångfalden.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer 
konkurrenskraftigt och stärka sin roll i regionen.

Tätheten måste öka för att uppnå ett stadsmässigt 
och levande centrum, med goda villkor både för 
handel, service och för boende.

En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver 
tas fram som både hanterar behovet av centrala
parkeringsplatser och frigör yta för stadsutveckling  
och vistelse.

KNÄCKFRÅGOR

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Mötas i Mölnlycke 
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Koppla samman centrum  
genom starka stråk och väl gestaltad bebyggelse

• Mer bebyggelse och högre täthet 
centralt, i huvudsak 4–7 våningar, så 
fler får nära till allt och fler människor 
rör sig i centrum. Något högre skala 
kan prövas i stationsområdet vid 
omvandling. Enstaka högre hus kan 
prövas vid viktiga platser, t ex centrumkärnan eller stationen.

• Ny bebyggelse utformas i varierad skala och fin detaljering – 
med upplevelser i ögonhöjd. Bebyggelsen ska stärka identite-
ten som attraktiv småstad, viktiga stråk och offentliga platser. 

• Komplettera med bostadsbebyggelse i de delar av centrum 
som idag endast inrymmer arbetsplatser/skolor, för att 
levandegöra centrum under fler timmar på dygnet. Blanda 
bostäder, service och arbetsplatser för att skapa liv, rörelse 
och trygghet.

Sammanfattning och slutsatser
Mölnlycke centrums utveckling
Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter fyra strategier för att Mölnlycke centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och 
livskraftigt centrum, som lockar till möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional konkur-
renskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med 
kvalitativa grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna riktning. 

Stärk Mölnlycke som destination 
för ett livskraftigt och attraktivt centrum

• Förädla och stärk varje pusselbit; 
centrumkärnan, Mölndalsåns 
å-rum, stationsområdet, 
stadspark vid Massetjärn och 
Mölnlycke fabriker. Var och en 
är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.

• Utveckla entrépunkter och baksidor till en välkomnande 
stadsfront, med väl gestaltad stadsmiljö och bebyggelse, för 
ökad attraktionskraft till centrum. Mötet med centrum  
har betydelse. 

• Fortsatt koncentrerad centrumkärna för handel, service och 
kommersiella verksamheter. Utbudet behöver stärkas med 
fler kvälls- och helgverksamheter. 

Omvandla barriärer till mötesplatser
genom hållbar och effektiv parkering och mobilitet

• Utveckla centrala delar av 
huvudvägnätet till stadshuvudgator 
med omgivande bebyggelse. 
Upplevelsen av den fysiska barriären 
minskar. Prioritering av korsande 
gående och cyklister i ett begränsat 
antal punkter, för vägens kapacitet. Inom 
centrum prioriteras plats och framkomlighet för gång och cykel. 

• Större centrala parkeringar bör på sikt ersättas med samlade, 
samnyttjade parkeringsanläggningar i anslutning till centrum, 
för att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och 
mötesplatser. Cykel- och ärendeparkeringar närmare än 
boende- och arbetsplatsparkeringar.

• Utveckla gena och trygga stråk för gång och cykel till omgivande 
bebyggelse för att minska barriäreffekten av bland annat 
Mölndalsån och stationsområdet. Centrum växer mot stationen 
över ån, för ökad tillgänglighet och fler attraktiva mötesplatser. 

Utveckla rika livsmiljöer 
i form av god stadsmiljö och grönstruktur

• Utveckla ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser för både aktivitet och 
rofylldhet, med Mölndalsån som park- 
och promenadstråk och Massetjärn 
som stadspark. Koppla angränsande 
offentliga platser i centrum. 

• Stärk den biologiska mångfalden genom gröna centrummiljöer 
och spridningskorridorer, för goda livsmiljöer, klimatanpassning och 
mikroklimat.

• Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet uppställda 
bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö som 
Mölnlyckes självklara mötesplats.
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   ATTRAKTIVT CENTRUM

Plats för 
aktivitet

Stadskärnan är stadens och kommunens ansikte utåt, den påverkar 
hur människor ser på kommunen som bostadsort, som arbetsort 
och som res- och besöksmål.

Strategin syftar till att fortsatt samla stadslivet i 
ett välkomnande centrum med en väl sammanhållen 
centrumkärna för destination, handel och kommersiella 
verksamheter. Centrum föreslås utvidgas med stadsmässig 

bebyggelse, gator och platser - dels åt öster med stadsparksområdet 
och Mölnlycke fabriker, och dels söderut där centrum växer över ån 
mot ett nytt stationsområde.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer konkurrenskraftigt  
och stärka sin roll i regionen. Det handlar om att skapa ett livskraftigt 
och attraktivt  centrum med handel och stadsliv där människor  
vill mötas.

Stärk Mölnlycke som destination 

STRATEGI

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

ANSIKTE MOT OMVÄRLDEN
Första mötet med en stad är viktigt för vilken känsla man får. Det är 
viktigt att omvandla baksidor och entrépunkter till en välkomnande 
stadsfront. För invånarna ger en väl gestaltad stadsbild en ökad att-
raktivitet och känsla av stolthet för sin bostadsort. Befintliga och nya 
målpunkter fungerar som dragare och viktiga siktlinjer behöver tas 
tillvara, bland annat för ökad orienterbarhet.

STÄRK VARJE PUSSELBIT
Mölnlyckes framtida utveckling består av viktiga pusselbitar; centrumkärnan, 

Mölndalsåns årum, stationsområdet, stadspark vid Massetjärn och Mölnlycke fabrikers 
utveckling. Var och en är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.  

Ett komplett centrum ger boende och besökare stora valmöjligheter  
för upplevelser, vardagsliv och handel.

KONCENTRERAD CENTRUMKÄRNA
Handeln runt torget föreslås växa över ån, och vidare mot söder i 
”Stationslänken”. Tänk varierade ”loopar” istället för långa stråk. Utbudet 
behöver stärkas med fler kvälls- och helgverksamheter, samt kontors- 
arbetsplatser för att centrum ska leva under fler timmar på dygnet.

CENTRUMKÄRNA
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MARKNADSPOTENTIAL  
I HÄRRYDA KOMMUN
Härryda kommun bedöms ha relativt goda förutsättningar för att 
utveckla den lokala detaljhandeln. Kommunen är expansiv på ett 
regionalt plan och den framtida marknadspotentialen ökar med en 
växande befolkning. Kommunens storlek och geografiska läge tillsam-
mans med den regionala konkurrensen och nya konsumtionsmönster 
innebär dock begränsningar och ett behov av strategiska prioriteringar. 
En sammantagen bedömning av nuläget för handeln är att det finns 
ett stort utflöde av köpkraft, framför allt inom sällanköpsvaruhandeln. 
Om handeln kan utvecklas utifrån strategiska val kan det utflödet 
minska. Kommuner med liknande struktur och geografiskt läge i 
storstadsregioner visar till exempel högre lokal köptrohet. Med tanke 
på utbyggnadsplaner av befintliga marknadsplatser i regionen, finns risk 
att utflödet förstärks om inte satsningar görs inom kommunen. 

Det blir viktigt att prioritera hur den framtida handeln bör fördelas 
mellan kommunens befintliga och framtida marknadsplatser. Konkur-
rensen är hård och e-handelns och digitaliseringens långsiktiga effekter 
på detaljhandeln är fortsatt osäkra. Därför behöver kommunen våga 
kraftsamla den framtida handelns ytpotential till ett fåtal prioriterade 
platser i kommunen. De prioriterade platserna har möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna lokala eller regionala förutsättningar, vilket 
innebär en tydlighet för såväl konsumenter som handelns intressenter. 
Mölnlycke är en av de platser i kommunen som utpekas.

KOMMERSIELLT UTBUD  
– TENDENSER 
Både för staden och för köpcentrum har mötesplatsen blivit allt vikti-
gare. Det märks inte minst på att utbudet av caféer, restauranger och 
service har ökat, både i staden och på externa marknadsplatser. 

Vi handlar mer digitalt, men gränserna mellan e-handel och fysisk 
handel suddas ut alltmer. Konsumenterna använder flera kanaler vid 
ett och samma köptillfälle, t ex undersöker produkter i mobilen sam-
tidigt som de befinner sig i den fysiska butiken. Den fysiska butikens 
roll håller därmed på att förändras till att istället visa upp varumärkets 
identitet. Upplevelser står nu allt mer i centrum och butiken länkar 
samman den fysiska och digitala butiken.

Hållbarheten har blivit en allt viktigare fråga för många konsumenter. 
Dessa konsumenter har högre lojalitet mot varumärken med hög 
transparens och stort fokus på hållbarhet. 

Strategin ”Stärk Mölnlycke som destination” handlar om att skapa ett attraktivt centrum med fungerande handel, service och stadsliv  
där människor vill mötas. För att fördjupa kunskapen har två utredningar tagits fram. Den ena är en marknadsanalys som redogör för 
handelns utveckling generellt, men också behandlar Mölnlyckes utvecklingspotential. Den andra rapporten utgår från en medborgar-
undersökning bland 1000 slumpvis utvalda Mölnlyckebor, om centrums utbud, funktioner och trivsel. 

Marknadsanalys 
Mölnlycke centrum behöver utvecklas för ökad konkurrenskraft och stärka sin roll i regionen. Syftet med rapporten 
”Marknadsanalys för handel och stadsliv i Härryda kommun” (WSP, 2019) är att få en kommunövergripande bild 
över handelns utveckling och tendenser och Härryda kommuns position i ett regionalt sammanhang, men också 
rekommendationer för hur kommunen kan stärka utveckling av handel och stadslivsfunktioner.

UTREDNING

Illustration: WSP

ATTRAKTIVT CENTRUM
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För att skapa kommersiellt hållbara centrummiljöer bör det enligt 
utredningen finnas ett tydligt fokus på att prioritera etablering av 
kommersiella verksamheter som erbjuder bekvämlighet, närservice 
och upplevelser:
• Dagligvaror (livsmedel, Systembolaget, apotek, blommor,  hälsokost, mm)
• Café och restaurang
• Kommersiell service (gym, hud-, kropps- och skönhetsvård,  

friskvård mm)
• Sällanköpsvaruhandel, med fokus på behov snarare än ”shopping”.

HANDEL OCH SERVICE  
I MÖLNLYCKE CENTRUM 
I syfte att bedöma Mölnlyckes lokala och regionala konkurrenskraft 
har fysiska inventeringar av handel och service genomförts. Mölnlycke 
centrum har karaktären av ett typiskt stadsdelscentrum. Utbudet är 
i första hand inriktat mot att lösa vardagsbehov. Centrums karaktär 
gör att shoppingmöjligheterna är begränsade. En god mix av handel, 
service och kommunala verksamheter bedöms som en av styrkorna 
med Mölnlycke centrum idag. 

Ankarverksamheter, som exempelvis Systembolaget, Coop, Espresso 
house, Lindex och apotek, skapar relativt goda flöden i centrum kring 
parkeringstorget. Arbetsgivare, som t ex kommunen samt Hulebäcks-
gymnasiet säkerställer goda flöden under arbetsdagen, vilket är positivt 
för handeln. Den fysiska miljön är av god och relativt enhetlig kvalitet i 
hela centrumområdet. 

Barriärer, som Säterivägen, järnvägen, busstorg och parkeringsytor, 
försvårar kopplingen mellan nuvarande centrum och de södra delarna 
av Mölnlycke. Rapporten ser en stor potential i att knyta samman ett 
framtida stationsläge med nuvarande centrummiljö. Istället för att idag 
ha ett centrum som går i öst-västlig riktning bör det framtida målet 
vara att skapa ett centrum som även går i nord-sydlig riktning, dvs från 
Råda torg till ett framtida resecentrum på andra sidan Mölndalsån. 
Det nuvarande parkeringstorget kan göras om för att uppfylla andra 
ändamål och aktiveras för att skapa en mer attraktiv och levande 
centrummiljö. Med andra ord bör en viss omflyttning av verksamheter 
i centrum genomföras för att stärka nuvarande centrumstruktur vid 
parkeringstorget.

HANDELNS UTVECKLING ÖVER TID

ATTRAKTIVT CENTRUM

• Strukturomvandling inom 
framförallt livsmedelshandeln.

• Detaljhandelns krav på 
rationalitet, funktionella lokaler, 
exponering och logistik ökar. 
Stordriftsfördelar i inköp, 
marknadsföring och 
distribution.

• Nya marknadsplatser skapas i 
form av externa köpcentrum 
och stormarknader.

• Externa köpcentrum blir större 
och fler.

• Stadskärnorna blir allt mer 
konkurrensutsatta.

• Externa köpcentrum får ett 
utökat utbud av restauranger, 
biografer, nöjen och upplevelser 
– de blir mer lika stadskärnorna.

• E-handel etableras.

• E-handeln accelererar 
inom både daglig- och 
sällanköpsvaror.

• Storföretag inom detaljhandeln 
etablerar E-handelstjänster.

• Ökad andel aktörer som 
erbjuder dörr-till-dörr-tjänster, 
exempelvis restauranger.

  REKOMMENDATIONER 

• Dra nytta av att Mölnlycke redan är en befintlig och etablerad 
handelsplats i kommunen.

• Anpassa utbudet efter Mölnlyckebornas vardagsbehov.
• Använd den fysiska miljön och närheten till både vatten  

och grönska.
• Tillför fler moderna och anpassade lokaler för att locka  

nya etableringar.

• Arbeta för att nyttja potentialen och köpkraften hos ortens  
befintliga invånare på ett bättre sätt.

• Förtäta i centrum för att skapa ett större köpkraftsunderlag
• Utnyttja potentialen kring stationsområdet för att utöka och 

knyta samman Mölnlycke centrum.

Page 27 of 604



9

Medborgarundersökning
Stadsbyggnadsstudien lyfter vikten av en sammanhållen centrumkärna och ett välkomnande centrum. För att ta reda 
på hur Mölnlycke kan stärkas som lokal destination för ortens invånare, har en medborgarundersökning genomförts 
bland ett stort antal boende i Mölnlycke tätort (Origo, 2019). Undersökningen är gjord i samverkan mellan kommun, 
fastighetsägare och centrumförening.

ATTRAKTIVT CENTRUM

SYFTE OCH METOD
Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad medborgarna 
tycker är viktigt för att Mölnlycke centrum ska vara attraktivt att 
besöka, utifrån utbud, funktioner och trivsel. Totalt 1000 Mölnlyckebor 
har svarat. Enkäten består av frågor som rör utbud, besöksfrekvens 
och attityder till Mölnlycke centrum och andra centrum, samt 
färdmedel till Mölnlycke centrum. 

BESÖKA MÖLNLYCKE CENTRUM
Kommuninvånarna i Mölnlycke tätort besöker Mölnlycke centrum 
oftare än vad de besöker de andra centrum som studerades i 
medborgarundersökningen. Övriga centrum som besöks regelbundet 
är innerstaden i Göteborg och Nordstan samt Mölndals centrum.  
8 av 10 nyttjar Mölnlycke centrum på vardag och 6 av 10 på helgen. 
Vanligare var också att nyttja Mölnlycke centrum på dagtid (7 av 10), 
jämfört med kvällstid (4 av 10).

Det vanligaste sättet att ta sig till centrum är med bil (73%), därefter 
till fots (42%) och med cykel (24%). När frågan om hur 
man vill ta sig till Mölnlycke centrum i framtiden så ökar 
andelen som vill ta sig dit per cykel.  Andelen som 
vill ta sig dit med bilen minskar.

CENTRUMUTBUD FÖR 
VARDAGSBEHOV
Invånarna i Mölnlycke tätort anser att utbud 
som handlar om vardagsbehov är viktigast 
i ett centrum. De tre viktigaste utbuden är 
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral, följt av 
kulturhus och tandvård. Därefter kommer 
blomsterhandel, caféer, optiker och systembolag. 

På alla de här punkterna presterar Mölnlycke centrum bra i 
utvärderingen från medborgarna. Något sämre bedöms caféer, vilket 
bör kunna prioriteras.

Övriga utbud som uppfattas som viktiga men där Mölnlycke centrum 
inte värderas så högt är lekplatser, restauranger, bank, simhall/ishall/
sportanläggningar, bio/teater, föreningslokaler, damkläder och skor. 
Detta utbud bör också prioriteras i framtida utveckling av centrum.
Utbud som anses lite mindre viktigt, med låg utvärdering av Mölnlycke 
centrum är herrkläder, därmed finns förbättringspotential.

VIKTIGA FUNKTIONER I CENTRUM
De funktioner som uppfattas som viktigast är resecentrum, park-  
och grönområden, korttidsparkering, mötespatser/torg, samt ”lätt att 
hitta” (orienterbarhet). De två funktioner som bedöms vara minst 
viktiga är långtidsparkering och offentlig konst. De funktioner där 
Mölnlycke centrum uppfattas prestera bäst på är resecentrum, ”lätt 
att hitta” och öppettider bland butiker.

De funktioner för Mölnlycke centrum där det är störst gap mellan 
vad som uppfattas som viktigt av kommuninvånarna och hur man 
utvärderar centrum är lekplats , park- och grönområden och  
offentlig toalett..
 
MÖLNLYCKE NU OCH I FRAMTIDEN
När medborgarna får associera Mölnlycke centrum med ett ord  
idag så kommer ord som ”trevligt”, ”bra” men också ”tråkigt” upp. 
När de får associera hur de vill ha det i framtiden så vill de ha ett  
mer levande, grönt centrum med bättre butiks- och serviceutbud.  
Även trygghet, trevligt och bilfritt kommer upp som önskemål  
i framtiden.

Intervjufråga: Beskriv, med ett ord, Mölnlycke centrum i framtiden.
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      BEBYGGELSE
Plats 

att växa
STRATEGI

Befolkningstätheten bör öka för att uppnå ett stadsmässigt och 
levande centrum, med goda villkor både för handeln och för boende 
– med fokus på upplevelser i ögonhöjd.
Strategin föreslår förtätning genom tre olika principer; tillägg 
centralt, längs stråk och genom omvandling, till exempel i 
stationsområdet. På så sätt kopplas centrum samman med 
omgivande bebyggelse

ÖKA TÄTHET OCH NÄRHET
Genom att bygga fler bostäder kan fler verksamheter etableras 
i centrum och ökad närhet uppstå. I nuvarande centrum handlar 
förtätningen främst om tillägg i form av påbyggnader och förtätningar. 
Det finns en stor potential för ökningen av antal bostäder i Mölnlycke 
vid omvandling av stationsområdet.

FÖRTÄTA I STADSLIVSSTRÅK
Stadslivsstråk handlar primärt om vardagslivet, om att bo och leva 
med höga boendekvaliteter. I bottenvåningarna bör det utvecklas 
mindre verksamheter som fungerar väl i bostadsområden, det vill 
säga inte kräver omfattande logistik. Genom att förtäta med bostäder 
längs vissa stråk kan ny bebyggelse och nya stråk länka samman 
bostadsområden med centrum, och gaturummen omdanas.  
Låt bebyggelsen rama in gaturummen med varierad skala,  
i huvudsak 4–7 våningar, och fin detaljering.

Koppla samman centrum

Exempel på möjlig förtätning, stadslivsstråk genom centrum och 
kopplingar mot omgivande områden, t ex Säteriet  och Högadal  
(White, 2018)

STÄRK KOPPLINGAR TILL CENTRUM
För att öka attraktiviteten att ta sig fram till fots och med cykel 
bör möjligheter att bygga nya och förstärkta kopplingar ses över. 
Topografin är något som starkt begränsar flödena mellan de 
utspridda bostadsområdena. De områden där det finns möjlighet 
att bygga ihop strukturen på ett bättre sätt än tidigare är exempelvis 
Säteriet, Högadal och Djupedal.
Flera nya kopplingar över Mölndalsån och stationsområdet kommer 
vara grunden för att länka samman norr och söder.

Bebyggelsen i Vallastaden, Linköping som exempel, varierar både i skala 
och karaktär med en täthet av ca 150 invånare per hektar. Det är den 
täthet som UN-habitat har som riktvärde för stationssamhällen.
Det är först då som människor i hög grad väljer andra trasportsätt än 
bil. En så hög förtätning bedöms inte realistisk i Mölnlycke centrum. 
Ökningen som föreslås i studien för centrum är en täthet om 80 inv/ha, 
jämfört med dagens 20 inv/ha. 

Bostäder i bottenvåningen som aktiverar 
gaturummet (Nordhavn, Köpenhamn).

Stadslivsstråk: gata  
med fokus boendekvalitet, 

fotgängare och cyklister  
(Paris).

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum
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NULÄGE
Inom avgränsningen för Mölnlyckes centrala delar bor cirka 1800 
personer. Det innebär en generell täthet om 20 invånare per hektar 
(inv/ha), vilket är låga täthetstal i ett centrum och motsvarar den tät-
het som finns i det som kan betecknas som ”villastad”. Det är få som 
har omedelbar tillgång till den närhet och utbud som ett fungerande 
centrum har, som service, kultur, kollektivtrafik och stadsliv. Olika delar 
av centrum har olika täthet med spridning mellan villaområde (ca 
10 inv/ha) till som mest motsvarande ”tät trädgårdsstad” (ca 65 inv/
ha). Stadsbyggnadsstudien föreslår ca 80 inv/ha, och i ett framtida tätt 
stationsområde upp emot 130 inv/ha.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING  
OCH TÄTHET 
Eftersom begreppet täthet kan tolkas på många sätt bör man vara 
noga med att ange vilka definitioner som avses när täthetsmått 
används (Ranhagen, 2019). Man bör också göra skillnad mellan täthet 
som upplevd egenskap i bebyggelse och täthet som en rent teknisk 
parameter. Samma täthet kan uppnås på en rad olika sätt. Ett höghus 
behöver inte innebära högre täthet än medelhög kvartersbebyggelse. 
Detta på grund av att ett högre punkthus med fler invånare och 
arbetsplatser erfordrar faciliteter i form av parkering, grönytor och 
placering utformat på ett annat sätt.

Stadsbyggnadsstudien beskriver att tätheten av antal boende och verksamma har stor betydelse för att uppnå en hållbar och 
attraktiv småstad. Strategin ”Koppla samman centrum” beskriver hur mer bebyggelse kan stärka centrum. Fler invånare får nära till 
centrumutbud, service och kollektivtrafik. Ny bebyggelse kan skapa starkare stråk som kopplar samman olika delar av centrum och 
även omgivande bebyggelse på ett bättre sätt. Med fler verksamma i centrum ökar dagbefolkningen som kan uträtta ärenden och 
utgöra kundunderlag till lunchrestauranger och kollektivtrafik. För att utvärdera lämplig täthet och få en bredare bild av frågorna har en 
täthetsanalys för Mölnlycke centrum tagits fram.

Täthetsanalys
I stadsbyggnadsstudien föreslås att tätheten på lång sikt fyrdubblas för invånarantalet i centrum, med upp emot 
2700 bostäder, för ett mera livskraftigt centrum. Bebyggelse föreslås genom förtätning så som påbyggnad, tillägg 
centralt och omvandling, i huvudsak med 4–7 våningar. Syftet med ”Täthetsanalys för Mölnlycke centrum” (2019) 
är att fördjupa frågorna om förtätning genom forskning, scenarier, analysarbete och rekommendationer, utifrån 
målet om en långsiktigt hållbar centrumutveckling i Mölnlycke.  Arbetet har skett med kunskap och samskapande 
metoder mellan akademi och praktik, inom ramen för Mistra Urban Futures i samverkan med kommunen.

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Exempel på täthet inom delområden 
i Mölnlycke centrum. Inom hela 
avgränsningen för studien är tätheten 
endast 20 invånare per hektar.

BEBYGGELSE

UTREDNING

Avgränsning täthetsanalys
Ca 1800 invånare, 20 inv/ha
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För att bygga den hållbara staden räcker det inte att mäta hur husen 
ska stå i förhållande till varandra eller hur höga de ska bli, även om 
den rumsliga tätheten är central i fysisk planering. Andra sätt att se 
på täthet har också starka kopplingar till den rumsliga tätheten: social 
täthet, kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk täthet, kreativ täthet 
samt kunskaps- och informationstäthet.

Att bygga staden inåt är en inriktning som alltfler kommuner anger i 
sina översiktsplaner. Det kan med god planering leda till en effektivare 
användning av infrastrukturen och  levande städer med bättre förutsätt-
ningar för utbildning, innovation och kultur. Exempel på fördelar med 
täthet är dynamisk ekonomisk utveckling, hög kontaktintensitet, bättre 
underlag för olika servicefunktioner, kollektivtrafik och fjärrvärme samt 
mindre bilberoende och lägre miljöutsläpp per capita. Nackdelar kan 
vara trängsel, ingrepp i grönytor och påverkan på befintliga kulturmiljöer, 
ljud- och ljusstörningar samt ökade risker.

Täthet, i samspel med andra faktorer, kan spela roll för att gynna håll-
bara transporter kopplat till kollektivtrafik i form av järnväg och buss. 
Andelen fotgängare ökar markant om kunskapsintensiva arbetsplatser 
lokaliseras inom 5 minuter gångavstånd (ca 600m) från en transitnod, 
den så kallade stationsnärhetsprincipen. Riktlinjer för olika tänkbara ex-
ploateringstal på olika avstånd från stationen presenteras i rapporten 
”Hållbar täthet i stationssamhällen” (2017), exempelvis med högre tät-
het (e-tal > 0,5) inom 500 m från stationen i mindre orter. Riktlinjerna 
är en bra utgångspunkt vid planering av ny och förtätning av befintlig 
bebyggelse vid nya och befintliga stationer. Men siffor och absoluta tal 
för både markanvändning och exploatering bör användas med viss 
försiktighet. Många lokala förhållanden i form av natur- och kulturmiljö, 
förutsättningar för anslutande trafik etc. spelar in. 

Resonemanget hållbar stadsutveckling och täthet kan sammanfattas  
i följande punkter (Ranhagen, 2019).
• Täthet är en av flera faktorer som behöver kombineras med andra 

rumsliga, socio-ekonomiska och ekologiska faktorer för att uppnå ett 
hållbart stadsbyggande.

• Att bygga högt är ett sätt att bygga tätt men sällan det mest hållbara 
eller attraktiva.

• Täthet behöver sättas i förhållande till olika planeringsnivåer och ses 
på regional, kommunal, stadsdels– och kvartersnivå.

• En allsidig analys av olika stads- och ortstypologier behövs som 
underlag för det framtida hållbara stadsbyggandet.

• En balanserad syn på täthet underlättas med arbete  
i brett samskapande.

TÄTHETSSTRUKTUR  
I MÖLNLYCKE CENTRUM
Analysen av lämplig täthetsstruktur ger en vägledning hur tätheten 
bör fördelas över Mölnlycke centrum. Utifrån arbetet inom täthets-
analysen bör den största förtätningen ske i centrumkärnan i form av 
blandstad där fler får del av utbud och kollektivtrafik vilket i sin tur 
stärker centrum. Som en ny tätare årsring redovisas högst täthet i 
stationsområdet, i direkt närhet till kollektivtrafik. Förtätning bör också 
ske i stråk för att sammankoppla det framtida täta Mölnlycke fabriker 
med centrum, men också längs Allén och Benarebyvägen där stor 
potential finns. Viss förtätning kan prövas i villaområden och övriga 
bebyggelseområden kring centrumkärnan.

STOR FÖRTÄTNINGSPOTENTIAL 
Områden som har utvecklingspotential för ny bebyggelse, är platser 
med ineffektivt nyttjande (parkeringsplatser, impedimentytor, otydliga 
stadsrum där centrumbebyggelse möter äldre bebyggelse m.m.). 
Exempel på sådana områden är norra centrum utifrån dess låga 
bebyggelse och relativt stora outnyttjade ytor mellan husen samt ytor-
na längs med järnvägsspåren. Ny bebyggelse kan bidra både med fler 
bostäder och funktioner men också stärka stadsrummen. 

Kvaliteter i Mölnlycke centrum är bland annat tillgången till värdefulla 
grönområden och vatten, fina offentliga miljöer och en bra mix av 
funktioner. Lägre kvaliteter finns i outnyttjad central mark, så som 
gräsytor, verksamhetsmark och trafikrum men även buller och risk 
kopplat till närheten till stationsområde.

Stora delar av centrum och stationsområdet befolkas endast dagtid, 
med skolor, kommunhus och verksamheter. Dagtid stärks centrum, 
men under kvällar och helger är stor del av verksamheterna stängda. 
Det tillsammans med bristen på bostäder i de områdena ger större 
risk för otrygghet och ett inaktivt centrum kvälls- och nattetid.

TÄTHET OCH MÅL
Det är viktigt med tydliga målsättningar för centrums utveckling, för 
att sedan kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs. I 
arbetet med täthetsanalysen har identitet och helhetsupplevelsen lyfts 
som viktiga faktorer, eftersom det har stor betydelse för människors 
stolthet, hemkänsla och trivsel i staden. Andra mål kan vara besöksnä-
ring, tillgänglighet, funktionsblandning, resurseffektivitet, klimat, risk eller 
ekonomiska aspekter.

Om målet är att utveckla Mölnlyckes identitet som attraktiv 
småstad är det en betydande förtätning som krävs, men skalan 
på bebyggelsen är betydelsefull. En medelhög förtätning med i 
huvudsak 4–7 våningar gör att nuvarande identitet med Mölnlycke 
som småstad kan bibehållas och utvecklas, även om genomtänkta 
tillägg görs i centrum. Mötet med omgivande bebyggelse blir inte 
så drastiskt. Men på vissa platser kan det finnas potential för högre 
hus, med exempelvis 5–9 våningar, t ex vid en omvandling av 

BEBYGGELSE

Analys av täthetsstruktur för Mölnlycke centrum.
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stationsområdet. Detta för att fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik. 
Enstaka ännu högre hus kan eventuellt prövas som landmärken, för 
att stärka och markera enstaka viktiga platser, som centrumkärnan 
eller stationen.  

Tät bebyggelse kan bidra till fler människor på en plats, med möjlighet 
till fler bostäder, handel, service och verksamheter – men skapar i sig 
inte en attraktiv stad. Andra pusselbitar behöver finnas som parker, 
mötesplatser, kultur, idrott och kulturmiljö. Ny bebyggelse i samspel 
med det befintliga bidrar till upplevelse av helhet och platsidentitet. 
Att komplettera Mölnlycke centrum med ny bebyggelse och 
innehåll är viktigt för centrums utveckling. Men det kommer 
innebära en hög grad av komplexitet. Avvägningar mellan olika 
faktorer och en bred, uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig 
målbild blir avgörande för resultatet. Ny bebyggelse kan användas 
som ett rumsligt verktyg för att uppnå olika mål. 

BEBYGGELSE

Visualisering av förtätning 
utifrån gåturer och 
täthetsanalysens principer 
om central förtätning  
som stärker stråk och stora  
öppna platser.

REKOMMENDATIONER

• Besluta om inriktning för framtida Mölnlycke för att den 
övergripande målsättningen ska bli tydlig, t ex modern 
småstad eller attraktiv förstad? 

• Eftersträva högre täthet centralt och vid stationsområdet. 
Centrums framtida täthet bör studeras i relation till 
omgivande områdens täthet (t ex Säteriet och framtida 
Mölnlycke fabriker) för att bli ett starkt centrum. Men tätt 
är inte alltid liktydigt med högt. 

• Pröva förtätning per delområde för att uppnå goda 
helhetslösningar för bebyggelse, utemiljö, stråk och 
grönstruktur, med synergier på kort och lång sikt. Det 
kan handla om samnyttjad parkering, funktionsblandning, 
mobilitet och klimatlösningar. Eftersträva en täthet utifrån 
målbild för centrum. 

• Säkerställ att förtätningen bidrar till att stärka 
centrumkärnans identitet och attraktivitet, viktiga stråk 
och offentliga platser, ökad funktionsblandning och 
trygghet. 

• Arbetet behöver ske i nära samarbete med 
fastighetsägare inom respektive delområde och i dialog 
med politiker, medborgare och specialister inom olika 
sakområden. 

• Prioritera centralt belägna projekt, för att stärka 
centrumkärnan.
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        MOBILITET OCH PARKERING 

Plats för  
möten 

Spårområdet, transportrummen och ån är idag Mölnlyckes stora 
barriärer, men har också stor potential för att skapa mötesplatser, när 
staden växer mot stationen över ån.
Stationen kommer att upplevas som en del av centrumkärnan och 
på sikt bli en regional kommunikationsnod med mycket folk i rörelse.
Mobiliteten i och omkring centrum är den centrala frågan för att 
etablera fler möjligheter att mötas. För att uppnå ett hållbart resande 
och en förbättrad hälsa behöver fler välja gång och cykel som färdsätt 
istället för bil. Strategin syftar till att hitta en balans mellan 
trafikslagen så att Mölnlycke centrum kan växa och samtidigt 
vara tillgängligt för alla.

ÅN: MÖLNLYCKES VARDAGSRUM
Genom att vända verksamheter i bottenvåningarna mot ån och 
skapa promenadstråk på båda sidor med fler broar, kan å-rummet 
omvandlas till en naturlig mötesplats mitt i staden.

Omvandla barriärer till mötesplatser

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Exempel  stadsmässig gata, Nya Hovås.

STA
D

SLIV

NOD

Samlade parkeringsanläggningar för att frigöra yta för stadsutveckling  
och mötesplatser.

Föreslagen framtida huvudgata på södra sidan om spåren. 
Nod vid stationen för resande.

OMFÖRDELA TRAFIKFLÖDENA
Det finns behov av att fördela trafikflödena i centrum för en 
långsiktigt fungerande infrastruktur med en attraktiv stadsmiljö.
För att avlasta Säterivägen genom centrum föreslås en ny 
huvudgata med stadsmässig karaktär med möjlighet för hög andel 
genomfartstrafik på den södra sidan om spårområdet.
Detta möjliggör en utveckling av centrum söderut med 
centrumgator för alla trafikslag, där gående och cyklister prioriteras. 
Centrum med tågstation och busstrafik blir en viktig regional 
kollektivtrafiknod.

FRÅN TRANSPORTRUM TILL GATURUM
Trafikdominerade transportrum bör få en tydlig stadsmässig 
utformning, för att minska barriäreffekten och vara en del av centrum.

ÖKA DEN TOTALA TILLGÄNGLIGHETEN
Det ska vara enkelt att gå och cykla till centrum. För att attrahera fler 
att åka kollektivt krävs attraktiva anslutningar och direkta kopplingar 
till omgivande bebyggelseområden. Det ska vara lätt att byta 
färdmedel.
En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver tas fram 
som både hanterar behovet av centrala parkeringsplatser och 
frigör yta för stadsutveckling och vistelse. Till exempel genom att 
parkeringsanläggningar placeras i anslutning till centrumkärnan.

40
0m

30
0m

20
0m

100
m
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Trafik- och mobilitetsplan

UTGÅNGSPUNKTER
Mölnlycke växer stadigt samtidigt som samhälls- och 
teknikutvecklingen går allt snabbare och hållbarhetsfrågorna står högt 
upp på agendan. Det gör att trafikfrågorna får en allt mer strategisk 
karaktär och behovet av en långsiktig planering och ett helhetsgrepp 
ökar. Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån politiska målsättningar 
på nationell, regional och kommunal nivå, som bland annat handlar 
om hållbara transporter och ett effektivt, säkert och långsiktigt 
hållbart trafiksystem för invånarnas och näringslivets behov. Trafik- 
och mobilitetsplanen har tagit avstamp i tre utgångspunkter som 
identifierats som särskilt viktiga:

Helhetsperspektiv. Planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar 
möjligheten att skapa ett attraktivt samhälle och attraktiva livsmiljöer. 
Samtidigt påverkar övrig fysisk planering möjligheten att åstad-
komma god tillgänglighet och ett långsiktigt hållbart trafiksystem.

Människan i centrum. Människans behov av att förflytta sig ger 
upphov till rörelser och resor, vilket utgör trafiken. På så vis bidrar 
trafiken till att skapa ett levande, hållbart och attraktivt samhälle. 

Samtidigt påverkas människan 
som bor, rör sig och vistas i staden 
även negativt av trafiken. Tillgång till Mölnlycke, tillgänglighet, tryggt 
och trafiksäkert och folkhälsa är några teman. 

Långsiktigt hållbart. I enlighet med politiska målsättningar är det 
viktigt att sträva efter ett långsiktigt hållbart Mölnlycke. De förstärkta 
målen inom kommunens arbete med Agenda 2030 överensstämmer 
med det som Trafik- och mobilitetsplanen berör utifrån långsiktig 
hållbarhet.

RESANDE OCH MOBILITET 
Villaområden med långa avstånd till centrum och service 
medför att en stor andel av resorna sker med bil. För att undvika 
detta är det viktigt att tidigt i planeringen fånga mobilitet- och 
infrastrukturfrågorna. Genom att planera för ett tätare Mölnlycke, 
med en blandning av olika funktioner som bostäder, arbetsplatser 
och service, ökar närheten till olika målpunkter. Därmed åstadkoms 
ett mer hållbart transportsystem eftersom invånarna inte behöver 
resa lika långt och gång och cykel blir mer rationella val av färdmedel 

Strategin ”Omvandla barriärer till mötesplatser” föreslår att spårområdet, transportrum och Mölndalsån blir mer en del av 
centrum. Stadsbyggnadsstudien pekar på att villkoren för gående och cyklister behöver förbättras, att det finns behov att om-
fördela trafikflödena i centrum och ha en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan. På flera sätt kan arbetet med mobilitet och 
parkering ge mer plats för stadsutveckling och öka den totala tillgängligheten. För att arbeta med frågorna på ett strukturerat 
sätt har kommunen tagit fram en trafik- och mobilitetsplan utifrån flera underlagsrapporter.

Syftet med ”Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke” (2019) är 
att tydliggöra hur trafiken och mobiliteten bidrar till en attraktiv 
stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling. Ordet trafik 
definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det 
vill säga de resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet 
definieras som rörlighet, det vill säga möjligheten, för människor och 
gods att förflytta sig från en plats till en annan, men  
även behovet av att förflytta sig.

MOBILITET OCH PARKERING 

UTREDNING

Dagbefolkning 2018. Verksamma samt elever och förskolebarn
i Mölnlycke, rött visar högre koncentration och blått visar lägre.

Nattbefolkning 2018. Folkbokförda i Mölnlycke, rött visar högre 
koncentration och blått visar lägre.
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för resan. Genom att placera framtida bostäder i närheten av en 
station eller nära kollektivtrafik med god kvalitet ökar möjligheten till 
en hållbar utveckling.

För att åstadkomma en hållbar utveckling och för att effektivisera 
transportsystemet är en förändrad färdmedelsfördelning eftersträv- 
ansvärd. Att flytta över resor till de mer hållbara transportsätten gång, 
cykel och kollektivtrafik innebär även ett mer effektivt utnyttjande av 
trafiksystemet då varje resenär tar mindre yta i anspråk.

STADSHUVUDGATOR OCH  
ENTRÉPUNKTER
Merparten av Mölnlyckes trafikarbete sker idag på infartsvägar och 
huvudgator. Dessa avlastar det finmaskigare nätet med lokalgator och 
knyter ihop olika bostadsområden och målpunkter. Längs infartsvägar-
na och huvudgatorna koncentreras centrums utmaningar när det 
gäller att hantera stora trafikflöden och att samtidigt skapa en attraktiv 
stad. Genom att utveckla delar av vägnätet till stadshuvudgator skapas 
större tillgänglighet till centrum. På en stadshuvudgata är graden av 
separering mellan trafikslagen mindre än längs infartsvägarna. Utform-
ningen av gaturummet och av byggnaderna som kantar stadshuvud-
gatan medför att upplevelsen av den fysiska barriären minskar. För att 
bibehålla en tillfredsställande kapacitet på stadshuvudgatorna behöver 
prioriteringen av korsande gående och cyklister ske i ett begränsat 
antal punkter. Sträckor aktuella att utformas som stadshuvudgator är 
främst delar av Säterivägen och Allén. En utveckling av vägnätet kan på 
sikt behövas, t ex en ytterligare koppling över järnvägen.

Entréerna till centrum behöver tydliggöras, genom att göra dem till 
platser där utformning går från trafikrum till stadshuvudgator. På så 
vis ökar bilister och cyklisters uppmärksamhet på förekomsten av 
oskyddade trafikanter som rör sig i centrum. Innanför entrépunkterna 

bör fotgängare och cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad 
gäller lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet. Detta innebär att 
oskyddade trafikanters möjligheter att röra sig är uttalat i förhållande 
till den motorburna trafiken. Detta kan ske genom såväl den fysiska 
utformningen som trafikreglering. För att förbättra trafiksäkerheten 
och tryggheten bör stråken genom centrum tydliggöras.

För den som är på väg till Mölnlycke centrum ska entrépunkterna 
medföra en upplevelse av att ”man är framme” och att det därmed 
är möjligt att färdas till fots. I entrépunkterna kan det därför med 
fördel finnas möjlighet för byte mellan trafikslag, genom hållplatser för 
kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter.

FRAMKOMLIGHET OCH NÄRHET
För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop områden med 
centrum behöver särskilda stråk prioriteras. Kvaliteten på stråken kan 
utvecklas genom åtgärder såsom breddning, beläggning och belysning, 
men också genom att samla ihop alternativa vägar till ett prioriterat 
stråk med aktiviteter längs vägen för ökad trygghet och upplevelse. 
Stråk mot Mölnlycke fabriker (mot öster), mot Säteriet (nordväst) och 
längs Benarebyvägen (mot sydost) bör prioriteras.

För att cykeln ska kunna utvecklas till ett effektivt transportmedel är 
det angeläget att förbättra cykelvägnätet. Särskilt viktiga stråk behöver 
tydligt prioriteras och få en bättre kvalitet för att svara upp mot 
högre hastigheter och större flöden. I dessa stråk ökas kvaliteten 
och kapaciteten jämfört idag, till exempel genom breddning och 
separering från gående.

MÖLNLYCKE SOM KOLLEKTIVTRAFIKNOD
En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. Hur kollektivtrafiken hanteras i centrala Mölnlycke 
är därför mycket betydelsefullt. Det handlar om hur väl hållplatserna 
är integrerade i stadslivet och hur den fysiska kopplingen för gång- och 
cykeltrafikanter mellan hållplats och centrum ser ut.

För att minska sårbarheten i systemet föreslås flera centralt placerade 
hållplatslägen i Mölnlycke istället för en stor terminal. Hållplatserna 
föreslås ändras till att placeras utmed järnvägen och infartsvägarna 
till Mölnlyckes centrum för att de ska medverka till Mölnlyckes 
stads- och vardagsliv. En sådan struktur möjliggör för kollektivtrafiken 
att få ett större upptagningsområde med bra förutsättningar för 
god kollektivtrafik till de stora centrala målpunkterna. En ändrad 
utformning med hållplatslägen som kompletterar varandra möjliggör 
även för linjer att få en rak körväg där passagerarna inte behöver 
sitta kvar på bussen medan den tar en omväg till en terminal. Denna 
utformning skulle även frigöra värdefull mark centralt i Mölnlycke och 
skulle fungera lika väl med som utan en utbyggd järnväg. De stråk 
som bildas mellan hållplatserna kommer bidra till ett ökat folkliv och 
attraktivitet i centrum. Hur stråken mellan hållplatserna utformas är av 
största vikt för att underlätta för kollektivtrafikresenärerna.

EFFEKTIV PARKERING
En inventering av nuvarande parkeringssituation visade att beläggning-
en i Mölnlycke centrum är som högst vardagar runt lunchtid, men att 
det fortfarande finns en total ledig kapacitet på cirka 25 procent. Lån-
genäs parkering stod för stor del av den lediga kapaciteten, men även 

Gång GångLängsgående 
parkering

Längsgående 
parkering

CykelKörbana

MASSETJÄRN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN

Entrépunkter till centrum.
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parkeringshuset till viss del, och andra parkeringsplatser i centrum. 
Inom ramarna för inventeringen konstaterades även att många av de 
som parkerar i Mölnlycke centrum bor relativt nära och gång, men 
framförallt cykel är rimliga alternativ.

Utmaningen handlar om hur en ökad efterfrågan på att parkera i 
centrala Mölnlycke ska hanteras tillsammans med viljan att förtäta 
och utveckla centrum. Genom att införa ett parkeringssystem med 
digitala skyltar kan användandet av dagens parkeringsanläggningar 
effektiviseras och upplevelsen av ett tillgängligt centrum för 
besökare ökar. Att i första hand arbeta med de parkeringar 
som finns idag är kostnadseffektivt, eftersom det är kostsamt att 
anlägga nya parkeringsanläggningar i synnerhet om det rör sig om 
parkeringshus. En förändrad reglering eventuellt tillsammans med 
nya samlade parkeringsanläggningar är också möjligheter som 
studerats. I nuläget skulle en förändrad reglering genom införande 
av avgift innebära att kapacitet frigörs, men i takt med att centrum 
förtätas och markparkeringar tas i anspråk kommer nya samlade 
parkeringsanläggningar att behövas. 

För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och förtätning 
bör större centrala parkeringar på sikt ersättas med samlade 
parkeringsanläggningar i anslutning till centrum. De bör placeras intill 
infartsvägarna för att minimera trafiken inne i centrumkärnan. Det 
är viktigt med hög grad av samnyttjande mellan boende, sysselsatta 
och besökare. Vilken p-norm som efterfrågas vid nybyggnation, 
och möjligheter att kompensera med mobilitetsåtgärder, blir också 
avgörande för behovet av antal platser. Acceptabla gångavstånd 
bedöms vara 75 m för angöring, 200 m för besökare till centrum, 400 m 
 för parkering till boende och 600 m för parkering för sysselsatta. 
Gångvägens utformning och upplevelser längs vägen kan förkorta 
det upplevda avståndet. Parkeringsanläggningar kombinerade med 
andra verksamheter bör studeras. Det kan både handla om bostäder 
och kontor eller andra verksamheter. En lokaliseringsutredning för 
en ny parkeringsanläggning i centrum har utarbetats och förordat en 
lokalisering i närheten av Allén.

För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykelparkering 
med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter som handel, service, 
hållplatser och station, t ex med väderskydd och stöldsäkerhet. 
Cykelparkering ska prioriteras och lokaliseras närmare målpunkten 
jämfört med bilparkering. 

RESVANOR OCH FRAMTIDA MOBILITET
I kombination med den fysiska infrastrukturen är det viktigt att 
involvera, inspirera och informera invånarna om hållbart och mer 
hälsosamt resande. Det kan stärka valmöjligheten att få information 
om vilka transportmedel som finns tillgängliga i Mölnlycke; genom 
information om tågavgångar, cykelkarta och utpekad cykelservice, 
elcykeln som alternativ, restidsjämförelser med mera. 

Att planera för ett effektivt och hållbart transportsystem för 
generationer framöver är en utmaning. Vissa av de trender vi ser 
idag diskuterades knappt för tio år sedan. För att skapa robusthet i 
transportsystemet är det viktigt att bibehålla ett brett synsätt och 
inkludera alla trafikslag i den långsiktiga planeringen. Vidare råder 
det en förändring inom den norm som finns kring ägande av bil. Ett 
flexibelt ägandeskap till fordon och delningsplattformar möjliggör 
att kunna dela och hyra fordon, utan att binda upp sig till ett visst 
färdmedel. Resandet kan bli mer flexibelt efter behov, och kan påverka 
transportsystemets ytbehov i centrum. 

Restid till Mölnlycke centrum dörr till dörr med cykel.

SAMMANFATTNING
• Genom att planera för ett tätare och mer funktions-

blandat Mölnlycke ökar förutsättningarna för att öka 
närheten och därmed åstadkomma ett mer hållbart 
transportsystem.

• För att åstadkomma en hållbar utveckling är en föränd-
rad färdmedelsfördelning eftersträvansvärd, med ökad 
gång, cykel och kollektivtrafik och lägre bilanvändande.

• Genom att utveckla centrala delar av vägnätet till stads-
huvudgator skapas större tillgänglighet till centrum, med 
prioriteringen av korsande gående och cyklister i ett 
begränsat antal punkter.

• Innanför entrépunkter till centrum bör fotgängare och 
cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad gäller 
lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet.

• För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop om-
råden med centrum behöver särskilda stråk prioriteras 
och förbättras.

• Flera centralt placerade hållplatslägen föreslås på sikt 
i centrum, istället för en stor terminal, bl.a. för rakare 
körväg för kollektivtrafiken.

• För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling 
och förtätning bör större centrala parkeringar på sikt 
ersättas med samlade parkeringsanläggningar i anslutning 
till centrum.

• För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykel-
parkering med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter i 
centrum och placeras närmare än bilparkering.
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Plats för  
rofylldhet 

Utveckla rika livsmiljöer
Det ska vara lika lätt, inbjudande och tryggt för alla åldrar att ta sig 
fram i centrum. 

Denna strategi vill visa hur Mölnlycke kan utveckla 
identiteten genom att möjliggöra fler destinationer, 
mötesplatser, parker och grönområden, kultur och idrott. Nya 
vackra och spännande livsmiljöer kan skapas som ökar den biologiska 
mångfalden. De offentliga gatorna och platserna ska både kunna 
bjuda in till aktivitet, rörelse och rofylldhet. Något för alla åldrar och 
ekosystem för växter och djur. Det handlar om såväl god stadsmiljö 
och som grönstruktur.

PLATS FÖR LIV
Yta för offentliga rum bör definieras tydligare. Förstärk Mölnlyckes 
karaktär som småstad. Genom att förtäta i centrum samlas 
besökarna på gemensamma ytor vilket gör att man upplever folkliv 
i högre grad. Genom att skapa mer handel där folklivet är som mest 
intensivt kan centrum upplevas mer livligt.

SKAPA AKTIVERANDE UTERUM OCH 
GRÖNA STRÅK
Ett rekreativt nätverk av stråk och platser kan utvecklas i centrum. 
Mölndalsån maximeras med natur- och kulturvärden. Stadsparken 
vid Massetjärn utvecklas för aktiv och passiv rekreation. De 
offentliga rummen utformas för att ge fysiska utmaningar men även 
återhämtning i rofyllda zoner. 

Stärk den biologiska mångfalden genom att säkra gröna 
spridningskorridorer genom centrum och även på gator, torg och 
platser. Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser stärks.

MÖTESPLATSER
Skapa mötesplatser med former och konst som inbjuder till möten, 
samtal och lek. Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet 
uppställda bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö 
som Mölnlyckes självklara mötesplats.

Ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser kan utvecklas, liksom gröna 
spridningskorridorer och centrummiljöer.

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

WOLFFS 
KULLE

WENDELSBERG
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Under strategin ”Utveckla rika livsmiljöer” föreslås ett rekreativt nätverk av stråk och mötesplatser för aktivitet, rörelse och rofylldhet 
i centrum, exempelvis vid Massetjärn och längs Mölndalsån. För att kartlägga de sociala aspekterna vid en centrumutveckling, med 
människans vardagsliv och behov i fokus, har en social konsekvensanalys tagits fram. Strategin beskriver att den biologiska mångfalden 
bör stärkas genom gröna spridningskorridorer och en grön stadsmiljö. De ekosystemtjänster som naturen bidrar med, och hur de kan 
utvecklas, skyddas eller stärkas i Mölnlycke centrums utveckling, redovisas i en ekosystemtjänstanalys.

SOCIALA ASPEKTER I PLANERINGEN
Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta generationsrätt-
visa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. För att uppnå 
hållbarhet handlar det om att både ha med sig dagens situation, 
framtidens situation och vägen dit. Miljöer ska helt enkelt fungera för 
alla människor som ska använda dem. Det kan handla om på 
vilket sätt människan relaterar till den byggda miljön, utifrån skala, 
storleksrelationer, täthet och innehåll, och vad vi upplever med våra 
sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel. 

Med större medvetenhet kan planeringen skapa möjligheter hellre 
än att försvåra mänskligt liv. Livet utspelar sig i husen och i mellan-
rummen mellan husen, i trafikområdena och i andra angränsande 
områden. Det är alltså utformning, innehåll och organisation av 
strukturen som skapar de rumsliga förutsättningarna för livet. Social 
konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de soci-
ala frågorna och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspek-
tiv. Därigenom blir de också lättare att diskutera, och beslut kan tas 
baserat på kunskap. Den sociala konsekvensanalysens fyra perspektiv 
är: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 

Sammanhållen stad handlar om att staden är integrerad 
och sammanhängande, fysiskt och socialt. Olika delar i
livet vävs samman till en variation där boende, arbete, kultur 
och rekreation inte är separerade i olika zoner. Det ska 
finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan stadens 
olika delar så att alla kan ta sig fram enkelt och säkert. 

Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Samlande 
stråk och platser där olika människor kan ses och mötas 
skapar förutsättningar för gemenskap och tillit. Stadens 
miljöer är också viktiga för barns lek och lärande. 

Människors vardagsliv ska underlättas av stadens 
utformning. Det fysiska avståndet, men också graden 
av trygghet och tillgänglighet, är faktorer som påverkar 
människors möjligheter att utöva vardagliga aktiviteter och 
sysslor, samt ha en meningsfull fritid. Vardagslivsperspektivet 
handlar också om tillgången på goda boendemiljöer, liksom 
parker och grönområden.

Identitet handlar om den tillhörighet man känner till ett 
område, som hänger samman med områdets karaktär och 
hur individen förstår sin omgivning, med känsla av förankring, 
trygghet, kontinuitet och med möjligheter att få vara 
medskapande. Det hänger också samman  
med att bebyggelsemiljön är väl  
omhändertagen, att det  
går att läsa bebyggelsens  
historia och förstå  
sammanhang.

Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människan i fokus. Syftet med social konsekvensanalys för 
Mölnlycke centrum (White, 2018) är att kartlägga hur livet i centrum fungerar idag, och hur det påverkas av en 
planerad förändring och förtätning, med rekommendationer för hur kommunen kan stärka de sociala aspekterna  
vid stadsutveckling.

Illustration: White. 

Social konsekvensanalys
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NULÄGE
Inventeringen och analysen av nuläge och befintlig situation av det 
sociala läget i Mölnlycke har fördjupats utifrån tidigare gjorda studier 
som inkluderar ett barnperspektiv.

• Barriärer i form av järnvägen och Mölndalsån utgör tydliga hinder, 
särskilt för gående och cyklister 

• Hulebäcksgymnasiet har stor betydelse för Mölnlycke
• Busshållplatsen vi Hulebäcksgymnasiet är en mycket viktig  

kollektivtrafiknod

• På kvällstid upplevs flera platser i centrum som otrygga
• Det finns en oro hos flera olika grupper för förändring som sker  

i samband med utbyggnad av järnvägen, framförallt om själva 
byggperioden

• Ungdomar saknar mötesplatser, särskilt på kvällstid
• Barn och äldre har behov av trygga stråk med kort avstånd till 

grönområden och platser för aktivitet och rekreation

 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

Gena och trygga stråk. 
Fler stråk för gående och 
cyklister, såväl nord-sydlig 
riktning som öst-västlig. 
Gena stråk som länkar 
samman viktiga 
målpunkter/platser, t ex 
Massetjärn, Mölnlycke 
fabriker, Råda säteri och 
Mölndalsån. 

Platser för unga och 
för äldre. Mötesplatser 
för ungdomar och unga 
vuxna saknas.  Ytor för 
rekreation och hälso- 
främjande aktiviteter 
är viktigt framförallt till-
gänglighet och trygghet. 
Multifunktionella platser 
för generationsöverskri-
dande möten.

Variation i funktion och 
innehåll. Byggnader och 
offentliga rum behöver 
ha variation i både 
uttryck och innehåll, 
men också kunna möta 
förändringar. Kunskap om 
framtida handel och be-
hov av service möjliggör 
flexibilitet och anpassning 
till nya situationer.  

Ta vara på det befintliga. 
Mölnlycke Centrum har 
outnyttjad potential i 
Mölndalsån och närheten 
till grönområden och 
platser med unik historia. 
Identitet kan utvecklas  
utifrån det redan befint-
liga men vara öppen för 
nya idéer och komplette-
rande innehåll. Befintliga 
verksamheter bör ges 
möjlighet att finnas kvar  
i Mölnlycke vid  
omvandling.

Utveckla samverkan 
och delaktighet. Invol-
vera medborgare och 
intressenter – kunskap 
delas.  Centrumut-
vecklingen byggs på 
bred samverkan mellan 
näringsliv, civilsamhälle, 
medborgare och offent-
liga myndigheter. Fler ska 
känna sig involverade. 

REKOMMENDATIONER
De fem viktigaste nycklarna för en socialt hållbar utveckling av Mölnlycke centrum följer nedan. De är i sig själva inte tillräckliga, 
utan måste alltid placeras i ett större sammanhang där olika delar samspelar.

Viktiga platser och 
stråk för unga

Platser som är en 
del av Mölnlyckes 
identitet

Platser som barn och 
unga upplever som 
otrygga
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 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

EKOSYSTEMTJÄNSTER I URBAN MILJÖ
Naturen i staden har stor betydelse för framtiden. De kommande 
klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på naturen som 
buffrande system. Infiltrerande marker som kan ta hand om regn och 
infiltrera ner till grundvattnet, samt växtlighet som håller kvar jorden 
vid extrema regnväder.  Vid värmeböljor ger träd och gröna tak svalka. 
Ekosystemens biologiska mångfald är nödvändig för att skapa mot-
ståndskraftiga städer. Men ekosystemtjänster ger också upplevelser 
och rekreation, som fågelkvitter, surrande bin, dofter av blommande
buskar, parker för picknick eller slingrande promenadstigar.

Värdering av ekosystemtjänster är ett viktigt redskap för att kunna 
prioritera vilka tjänster som är viktiga att stärka, skydda eller skapa  
på en viss plats.

EKOSYSTEMTJÄNSTER I MÖLNLYCKE
Överlag har Mölnlycke en mycket bra grund med fungerande eko- 
systemtjänster. Orten har starka grönstrukturer, hög urban biodiver-
sitet med intressanta arter, ett välfungerande vattensystem etc. Fokus 
i analysen har varit hur dessa höga värden kan bibehållas i samband 
med att centrum förtätas, vilka strukturer som behöver bevaras, 
stärkas eller skapas för att kompensera förluster när urbanisering och 
förtätning tillkommer och när fler ytor bebyggs.

Ekosystemtjänstanalys
I stadsbyggnadsstudien beskrivs vikten av gröna spridningskorridorer för att stärka den biologiska mångfalden och en 
grön stadsmiljö. Det ger nyttor även till människan i det som kallas för ekosystemtjänster, med människan och naturen 
i samspel. Syftet med rapporten ”Ekosystemtjänstanalys för Mölnlycke” (White, 2019) är att kartlägga dagens ekosys-
temtjänster med rekommendationer inför centrumutveckling och förtätning av Mölnlycke centrum.

Utdrag ur rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning, C/O City
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 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

Stödjande ekosystemtjänster. Mölnlycke har i stort 
sett en hög biologisk mångfald med livsmiljöer av 
hög kvalitet som kan nyttjas av en mångfald av arter. 

Högst biologisk mångfald har Rådasjöns naturreservat, 
Wendelsbergs friluftsområde och Mölndalsån. Stations-

området är det område med bristande stödjande ekosystem-
tjänster, men kan förbättras vid framtida utveckling. Några starka 
spridningsvägar för arter som bör skyddas och andra som bör 

stärkas vid framtida utveckling.

Reglerande ekosystemtjänster. Bullernivå och luft-
kvalité kan förbättras om vegetation längs de mest 
trafikerade vägarna kompletteras med tätare träd 

eller buskage. Träd på centrala platser med hårdgjorda 
ytor bidrar till ett bättre mikroklimat. Att införa öppna 

dagvattensystem i centrum bidrar till vattenrening och minskad 
översvämningsrisk. Det är särskilt viktigt i låga och instängda 

områden.

Kulturella ekosystemtjänster. Befintliga system 
med gångstigar och cykelbanor ska bevaras och 
nya tillskapas. Mötesplatser som lekplatser och 

aktivitetsområden, fungerar bra och stärker den sociala 
sammanhållningen. Fler mötesplatser kan skapas i samband med 
nätverket av stigar. Landskapets befintliga värden och former kan 
ge ett betydelsefullt syfte för sinnlig upplevelse, naturpedagogik 

och symbolik.

Försörjande ekosystemtjänster. Rådasjön som en 
del av vattensystemet som försörjer regionen med 

färskvatten, är en viktig ekosystemtjänst. Det finns bra 
förutsättningar för småskalig matproduktion i Mölnlycke 

t ex koloniträdgårdar och fruktträd.

REKOMMENDATIONER
• Mölndalsån är ursprunget för Mölnlycke, ge ån dess välförtjänta 

uppmärksamhet och bevara befintliga grönområden längs med 
ån. Skydda Hulebäckens fåra vid eventuell framtida utveckling, t ex 
genom att bevara åns form och utbredning i landskapet.

• Utveckla strategier och skydda områden med hög biologisk 
mångfald och hantera dessa som en helhet. Förstärkning av sprid-
ningsvägar mellan de större sammanhängande livsmiljöerna bör 
prioriteras och utredas.

• Låt områden med låga värden idag utvecklas mot högre värden på 
sikt t ex stationsområdet vid eventuell omvandling.

• Grönskan längs med centrala och högt trafikerade vägar kan stär-
kas för att fånga upp partiklar och minska buller och fungera som 
spridningsvägar för olika arter. Träd bör planteras vid parkeringar 
för att skapa skugga och ett bra mikroklimat. Låt rondeller, refuger, 
samt vägkanter blomma.

• Skapa gröna ytor och/eller dagvattenlösningar för vattenrening 
i urbana miljöer där det finns mycket hårdgjorda ytor. Använd 
grönytor längs med vägar för att rena vatten genom t ex biofilter 
eller svackdiken.

• Prioritera öppna dagvattensystem genom grönytor. Planera för 
multifunktionella grönytor som kan översvämmas tillfälligt för han-
tering av skyfall. Anlägg fördröjningsytor nära källan, t ex i Djupedal-
säng och Hönekulla.

• Utveckla ”Hälsans stig” till ett nätverk av stigar, inklusive Mölndalsån, 
Wendelbergsparken samt Hönekulla och dess aktivitetsområde. 
Se till att alla grannskap har tillgång till spontana aktiviteter och 
lekplatser av god kvalitet.

• Sammankoppla befintliga mötesplatser med en ny park vid Möln-
dalsån. Bevara och utveckla smarta kombinationer av aktiviteter 
som skapar flera värden på samma plats. 

• Gör landskapet synligt genom utsiktsplatser på både norra och 
södra sidan av järnvägen. Bevara (historiska) siktlinjer.

Ekosystemtjänster längs Mölndalsån.
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Process i dialog 
Det politiska uppdraget om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum fanns med i budgeten för 2017 och har 
kompletterats i efterföljande års budgetarbeten.  Arbetet med stadsbyggnadsstudien  har skett i dialog med allmänhet, 
näringsliv, politik, kommunal förvaltning och myndigheter.

Uppdrag 
2018

Uppdrag 
2019

Kommundelsdialog 
2017

Kommundelsdialog 
2018

Näringslivskväll 
2018

Länsstyrelsen
Trafikverket

Evenemanget ”Vi möts i Mölnlycke”
Dialog om framtidens Mölnlycke 2018

Företagarfrukost

Frukostmöte 
Centrumföreningen

Möte  
fastighetsägare  

i centrum

Vi möts i 
Mölnlycke
Lördag den 25 augusti 
klockan 10–15

Välkommen!

Läs mer på harryda.se

Uppdrag 
2017
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För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå tagits fram, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.
Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå 
ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor både för handel, verksamheter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning med slutsatser från stadsbyggnadsstudien och de utredningar 
som har fördjupat frågeställningarna. Analyserna och rekommendationerna är ett underlag för 
ställningstaganden för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum
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Om rapporten
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har en 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna 
och ändamålsenlig infrastruktur, tagits fram. Den här rapporten innebär en fördjupning 
utifrån tidigare gjorda studier och analyser samt utvärdering av den genomförda 
studien genom en social konsekvensanalys som inkluderar ett barnperspektiv. 

Området som står i fokus för den sociala konsekvensanalysen
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SOCIAL A A SPE K TE R

Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta genera-
tionsrättvisa, social rättvisa, tillit och medborgerligt delt-
agande. För att uppnå hållbarhet handlar det om att både 
ha med sig dagens situation, framtidens situation och vä-
gen dit.

Miljöer ska helt enkelt fungera för alla människor som ska 
använda dem. Med alla menar vi alla människor, oavsett 
kön, ålder, religion, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, 
sexuell läggning eller funktionsvariation.

På vilket sätt relaterar den byggda miljön till de människor 
som vistas i den? Faktorer som påverkar kan vara skala, 
storleksrelationer, täthet och innehåll. Vad upplever vi med 
våra sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel? Med större 
medvetenhet kan planeringen skapa möjligheter hellre än 
att försvåra mänskligt liv. Att bygga en socialt hållbar stad 
innebär att sätta människor i fokus, både på mikro- och 
makronivå. Livet utspelar sig i husen och i mellanrummen 
mellan husen, i trafikområdena och i andra angränsande 
områden. Det är alltså utformning, innehåll och organisa-
tion av strukturen som skapar de rumsliga förutsättningar-
na för livet.

Människor är olika, har olika behov, olika kultur och gör 
olika prioriteringar. Men människor är också lika: Vi rör 
oss ungefär lika fort till fots (även om vissa gör det med 
hjälpmedel), vi har då och då behov av att sitta ner en 
stund och vila oss eller vänta på någon. Alla aspekter 
måste vägas in när den sociala hållbarheten ska stärkas 
i en stad.

Genom en konsekvensanalys lyfts de sociala frågorna 
och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspek-
tiv på ett systematiskt sätt och blir tydligare genom plan-
processen. Därigenom blir de också lättare att diskutera, 
och beslut kan tas på mer genomlysta grunder. 

Modellen för sociala konsekvensanalyser bygger på fyra 
övergripande sociala aspekter och fem geografiska an-
alysnivåer. Tematiskt utgår vi från aspekterna; Samman-
hållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet. Från en 
detaljerad skala till områdets roll och relation i stadsdel-
en, i staden, i regionen och så vidare. För detta uppdrag 
kommer de olika aspekterna och analysnivåerna kom-
mer vara synliga i arbetet men upplägget och metoden 
kommer anpassas efter uppdragets karaktär. Resultatet 
kommer därför presenteras avpassat efter detta. 

Social konsekvensanalys
Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus, såväl på mikro- som makro-
nivå. Social konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de sociala frågorna och 
frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspektiv. Därigenom blir de också lättare att diskutera, 
och beslut kan tas baserat på kunskap. För att uppdraget har bland annat Göteborgs stads modell 
för sociala aspekter används, vilken beskrivs nedan. 

social aspekt

an
al

ys
ni

vå

BYGGNAD & PLATS
vad som sker precis utanför dörren

NÄRMILJÖ
vad som sker på gatan/ 
kvarteret utanför och kring…

STADSDEL
vad som sker i det närmaste,
funktionella området…

STAD
vad som sker i hela staden eller 
påverkar andra områden…

REGION 
vad som sker i hela regionen eller
påverkar andra områden

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet 

Analysmetod för sociala aspekter i stadsplaneringen, Göteborgs stad

6

S O CI A L KO NS EK V ENS A N A LYS

MÖ LNLYCKE CEN T RUM

Page 49 of 604



Barnperspektivet

BARNS R ÄT T

Barn är alla människor under 18 år. Med barn menar vi alla 
barn, oavsett kön, religion, socioekonomisk bakgrund, etni-
citet, sexuell läggning eller funktionsvariationer. 

Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, 
antogs av FN:s generalförsamling 1989. Som ett av de för-
sta länderna ratificerade Sverige konventionen 1990. Den 
handlar om att det enskilda barnets rättigheter ska gälla 
alla barn och i alla samhällen, oavsett kultur, religion, eller
andra särdrag. Barnkonventionen gäller alla frågor som rör 
barn, inte bara direkt som skol- eller barnomsorgsfrågor 
utan även i mer indirekta fall som vid samhällsplanering
och vid infrastrukturprojekt.

Barnkonventionen är uppbyggd av 54 artiklar varav fyra 
är vägledande för hur helheter ska tolkas. Enligt Barnom-
budsmannen benämns de vägledande artiklarna ”de fyra 
huvudprinciperna” enligt:

En skillnad mellan barn och vuxna är att barn inte har rösträtt. De har inte någon som direkt repre-
senterar dem i politiken. Barn har liten makt att påverka hur vi vuxna bygger och utvecklar det sam-
hälle som de är en del av. Därför är det viktigt att vuxna är noggranna med att ge unga utrymme för 
att involveras och lyfter barnens eget perspektiv i processen.

Illustration: White 

Artikel 2: Principen om barnets rätt att inte diskrimineras

Artikel 3: Principen om barnets bästa i främsta rummet

Artikel 6: Principen om barnets rätt till liv och utveckling

Artikel 12: Principen om barnets rätt att få uttrycka sina 

åsikter.

7

S O CI A L KO NS EK V ENS A N A LYS

MÖ LNLYCKE CEN T RUM

Page 50 of 604



Syfte och metod

SYF TE

Syftet med den sociala konsekvensanalysen för Mölnlycke 
Centrum är att förstå och förklara hur centrumlivet funger-
ar idag samt hur det påverkas av en stor förtätning och av 
Götalandsbanan. Analysen ska fokusera på frågor om vad 
som behöver bevaras, förstärkas eller förändras.

Analysen ska kartlägga det sociala nätverket i Mölnlycke 
centrum och bidra med en förståelse för hur det kan ut-
vecklas för att förstärka ledstjärnan “Mötas i Mölnlycke”. 

Följande teman följer arbetet med den sociala 
konsekvensanalysen:

 

METOD 

Göteborg stads modell för social konsekvensanalys (SKA) 
och barnkonsekvensanalys (BKA) har använts för analy-
sen. Modellen togs fram 201 som en vägledning för att 
hantera sociala frågor i planprocessen. Verktyget bidrar 
till att systematisera arbetet och identifiera viktiga socia-
la aspekter samt frågor som specifikt rör barn. Dessutom 
innehåller modellen olika geografiska analysnivåer – från 
den lilla skalan, dvs vad som sker precis utanför dörren 
till den stora skalan, dvs det regionala perspektivet. I lin-
je med modellen har arbetet med den sociala konsekvens-
analysen bestått av tre huvudsakliga steg; inventering, åt-
gärder/rekommendationer och konsekvenser.

Inventering av befintligt underlag
Till grund för analysen ligger i första hand befintligt materi-
al i form av genomförda studier, rapporter och dokumenta-
tion från möten och workshop. Även stadsbyggnadsstudi-
en “Mötas i Mölnlycke” utgör ett primärt underlag.

Intervjuer
Befintligt underlag har kompletterats med intervjuer med 
nyckelpersoner i kommunala förvaltningar och verksamhe-
ter. 

INTERVJUER
Kompletterande intervjuer med nyckelper-
soner i förvaltningar och verksamheter.

INVENTERING AV BEFINTLIGT 
UNDERLAG
Kartläggning av nuläge och behov. Befinfliga 
värden och utmaningar kartläggs, exempelvis 
mötesplatser, målpunkter, barriärer och 
otrygga platser. 

8
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UTVÄRDERING AV 
STADSBYGGNADSSTUDIEN

Utvärdering av planförslag och strategier i stads-
byggnadsstudien, mot bakgrund av nulägesanalys. 

SUMMERING AV NULÄGE OCH 
FÖRDJUPNING AV ANALYS

Sammanställning och analys av nuläge med en 
översiktlig bild av viktiga värden och utmaningar. 
Identifiering av frågor som kan undersökas närmare.

Summering och fördjupning av analys
Underlaget för analys är relativt begränsat, vilket gör det 
svårt att dra långtgående generella slutsatser om boende, 
verksamma och besökares upplevelser och tankar om 
Mölnlycke Centrum. Samtidigt är materialet tillräckligt för 
att få syn på återkommande teman i berättelserna, skapa 
en översiktlig bild av viktiga värden och utmaningar i 
området och identifiera frågor som kan vara värdefulla att 
undersöka närmare. 

Utvärdering av stadsbyggnadsstudiens planförslag
De strategier och planförslag som presenteras i stads-
byggnadsstudien “Mötas i Mölnlycke” analyseras och ut-
värderas mot bakgrund av nulägesanalysen.
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MÖLNLYCKES FRAMTIDA UT VECKLING
Mölnlycke fortsätter att växa. Den långsiktiga utvecklingen 
av orten styrs av kommunens översiktsplan från 2012 
som föreslår en fortsatt förtätning av Mölnlycke centrum, 
företrädesvis inom 600 meter från resecentrum. Program 
för norra Mölnlycke centrum och vision 2024 som togs 
fram 2013 har också varit vägledande för ortens utveckling 
de senaste åren. Några av förslagen i ovannämnda 
handlingar har redan eller är på god väg att realiseras. Det 
gäller till exempel detaljplanen för Mölnlycke fabriker med 
förslag på 600 bostäder som antogs juni 2017 och ett 
förslag för 150-200 nya bostäder vid Idrottsvägen.

Som en del av en ny generation järnväg planerar trafikver-
ket Götalandsbanan. Det är en 6 mil dubbelspårig järnväg 
för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Väst-
sveriges två största städer Göteborg och Borås. I Möln-
lycke ska regionaltågen stanna, med möjlighet att resa till 
Göteborg, Borås och även Landvetter flygplats.

Götalandsbanan innebär stora möjligheter för Mölnlyckes 
utveckling men den skapar också nya utmaningar. 
Under 2015 och 2017 tog Härryda kommun tillsammans 
med Sweco och Trafikverket fram idéskisser kring 
stationsområdet som knyter samman norra och 
södra Mölnlycke. Utformning och tidplan för de nya 
järnvägsspåren är ännu inte klarlagda, trots ny nationell 
plan för infrastruktur. En stadsbyggnadsstudie har tagits 
fram för att ge övergripande planstruktur och vägledande 
inriktning för framtida utveckling för Mölnlycke Centrum 
(”Mötas i Mölnlycke”, White, 2018).

Bakgrund
Mölnlycke är centralorten i Härryda kommun. Idag är det en populär 
bostadsort med stora naturvärden, täta kommunikationer och en väl 
utbyggd social och kommersiell service. I centrum finns matvarubutiker, 
detaljhandel, kulturhus, skola, vårdcentraler, äldreboende med mera. 
Det bor idag cirka 18 300 invånare i Mölnlycke och kommunens 
målsättning är en tillväxt på minst 1,5 procent per år. 

 

Tätorten har en kuperad och omväxlande topografi och 
centrumområdet omges av promenadvänliga skogsom-
råden, sjöar och höga branter. Vattnet spelar en stor roll 
med Mölndalsån som rinner rakt igenom orten samt sjöar-
na Massetjärn och Rådasjön, öster respektive väster om 
stadskärnan. Här finns flera centrala park- och grönområ-
den såsom Wendelsbergsparken, Wolffs kulle, Hästha-
gen, områdena kring Massetjärn, Rolfs park, Kindbopar-
ken och Mölndalsån.

Mölnlycke har en låg täthet, jämförbar med exempelvis 
stadsdelen Säve i Göteborg. I centrum bor cirka 20 in-
vånare/hektar. I de mest centrala delarna, och i vissa ny-
byggda områden, finns en del högre bebyggelse men i öv-
rigt består orten mestadels av villabebyggelse.

Mölnlycke kännetecknas idag av en tydlig trafiksepare-
ring. De genomgående huvudstråken för biltrafik går i dal-
gångarna. Säterivägen och Allén är de genomgående bil-
stråk som har det största flödena (ca 7000 fordon/dygn). 
Trafikflödena på Biblioteksgatan uppgår enligt kommu-
nens statistik till 4 500-5 000 fordon/dygn år 2010. Bibli-
oteksgatan, Centralvägen och Allén är de gator med störst 
stadslivspotential sett utifrån dess tillgänglighet i gatunä-
tet (Spacescape, 2013). 

MÖLNLYCKE IDAG
Den regionala tillgängligheten är mycket god i Mölnlycke 
med ett väl utbyggt kollektivtrafiknät bestående både av 
tågstation och tät busstrafik. Från resecentrum nås cen-
trala Göteborg på bara 20 minuter, med sex minuters tur-
täthet i högtrafik. Analyser visar att i princip all flerbostads-
bebyggelse i Mölnlycke Centrum har mindre än 600 meter 
gångavstånd till resecentrum (Spacescape, 2013).
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”Mölnlycke ska utvecklas till en 
självklar destination och ort att 
leva i - en plats för möten, en 
plats för aktivitet, en plats för 
rofylldhet och en plats för att 
växa.”

MÖTAS I MÖLNLYCKE
“Mötas i Mölnlycke” är ledstjärnan när centrum växer. 
Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort 
att leva i - en plats för möten, en plats för aktivitet, en plats 
för rofylldhet och en plats för att växa. Det är småstaden 
med puls, där du känner igen din lokala handlare och nytt 
och gammalt harmonierar till en väl gestaltad livsmiljö. Na-
turen närvarar genom årstiderna och bidrar till rofyllda och 
upplevelserika miljöer. Mölndalsån och stadsparken vid 
Massetjärn har blivit de självklara valen för promenaden, 
joggingrundan eller fikastunden. Kvaliteterna i centrum ges 
stort utrymme för att fler ska besöka, bo och leva i kommu-
nens centralort.

I stadsbyggnadsstudien föreslås fyra strategier som vägle-
dande för utvecklingen av Mölnlycke Centrum:
1. Stärk Mölnlycke som destination
2. Omvandla barriärer till mötesplatser
3. Koppla samman centrum
4. Utveckla rika livsmiljöer
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Nuläge 
Inventering och analys av nuläge och befintlig situation av det sociala läget 
i Mölnlycke görs utifrån den sociala konsekvensanalysens fyra perspektiv: 
sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 

SAMMANHÅLLEN STAD
Sammanhållen stad handlar om att staden är integrerad 
och sammanhängande, fysiskt och socialt. Olika delar i li-
vet vävs samman till en variation där boende, arbete, kul-
tur och rekreation inte är separerade i olika zoner. Det ska 
finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan sta-
dens olika delar så att alla kan ta sig fram enkelt och sä-
kert.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Samman-
hållen stad.

Järnvägen skapar en tydlig barriär som delar norra och 
södra Mölnlycke. Passager och stråk är få, med genaste 
väg för motortrafik på Bernarebyvägen.

Mölndalsån, och de outnyttjade rummen utmed ån, skapar 
ytterligare barriär som är tydligast för gående i och till cen-
trum.

Allévägen, som på sin östra sida har ett långt plank och på 
västra sidan till stora delar bilparkering, är en annan barri-
är. Framförallt är det bristen på variation som gör att Allén 
uppfattas som en monofunktionell passage för i första 
hand motortrafik.

Hulebäckgymnasiet är en viktig mötesplats som lockar 
många elever även från grannkommuner. En mycket stor 
del av eleverna åker buss till och från skolan. 
 
Torgen och handeln i centrum är viktiga för alla i kommu-
nen som kommer dit för att handla och mötas. Det är också 
viktiga platser för äldre som både bor i centrum eller reser 
dit med buss eller på annat sätt.  

Området söder om järnvägen innehåller en variation av oli-
ka verksamheter, såsom handelsträdgård, fritidsgård, gym 
och trähandel. Många av dem är viktiga för boende i kom-
munen, men de är också bidragande till att centrum får be-
sökare. Även Mölnlycke Garden Center och Mölnlycke Fa-
briker drar till sig besökare, men trots att dessa platser är 
nära centrum uppfattas de inte som del av centrum. Det 
saknas tydliga kopplingar mellan centrum och de platser-
na. Hos en del verksamheter finns osäkerhet kring om de 
behöver flytta i samband med att järnvägen byggs ut.

Bilnormen gör tydliga avtryck både i stråken in till centrum 
och med de stora ytor för bilparkering som finns i centrum. 

Många barn rör sig fritt och på egen hand i Mölnlycke 
framgår det av samtal med barn i åldrarna 7-15 som ge-
nomfördes 2016 (Sweco, 2016). I stort sett alla barn som 
deltog i samtalen passerar järnvägen dagligen i Mölnlycke, 
med målpunkter på både norra och södra sidan. Samti-
digt är barn och unga beroende av föräldrar för att röra sig 
längre sträckor. Förhållandevis stor andel åker bil till/från 
skola och förskola.

Inventering
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VARDAGSLIV
Stadens utformning ska underlätta det praktiska vardags-
livet. Det fysiska avståndet, men också graden av trygg-
het och tillgänglighet, är faktorer som påverkar människ-
ors möjligheter att utöva vardagliga aktiviteter och sysslor, 
samt ha en meningsfull fritid. Vardagslivsperspektivet 
handlar också om tillgången på goda boendemiljöer, lik-
som parker och grönområden.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Vardags-
liv:

Torgen och handel i centrum är viktiga för vardagslivet, 
men det skapar också mycket biltrafik och mopedtrafik vid 
torgen som för en del upplevs som störande. Det finns ett 
relativt varierat utbud i centrum som kompletteras av när-
liggande handel, verksamheter och platser för aktivitet. 

För äldre som bor i centrum är torgen och handel ock-
så mötesplatser. På dagtid är äldre trygga när de rör sig 
i centrum även om vissa konflikter med unga och barn på 
cykel kan uppstå. Centralvägen är ett sådant viktigt stråk 
- som kopplar ihop Hulebäcksgymnasiet och Masse-
tjärn med Rådasjön - där den typen av konflikt kan uppstå. 
Samtidigt är det ett stråk där möten över generationsgrän-
ser sker och som upplevs positivt.

I hela centrum är det realtivt nära till grönområden, men för 
små barn och äldre är det viktigt att avstånden inte är för 
stora och att vägen till och från grönområden är trygg och 
tillgänglig. 

Utifrån samtal som genomförts med förskolebarn framgår 
att avstånden mellan förskola och platser för lek och rekre-
ation är viktiga (Sweco, 2016). Om avståndet är för långt, 
eller om vägen till platsen känns otrygg är sannolikheten 
mindre att barnen besöker platsen. De stråk som används 
mest av förskolor i centrum är Kyrkvägen, gång- och cykel-
vägen runt Massetjärn och Benarebyvägen. 

Stora byggprojekt pågår under lång tid och då finns en risk 
att gamla vanor glöms bort och nya vanor tar vid. Det är 
därför viktigt att göra det så enkelt som möjligt för gående 
och cyklister under byggperioden.

SAMSPEL
Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Sam-
lande stråk och platser där olika människor kan ses och 
mötas skapar förutsättningar för gemenskap och tillit. Sta-
dens miljöer är också viktiga för barns lek och lärande.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Samspel. 
 
Möjligheterna att cykla är inte så goda till och i centrum, 
särskilt inte för barn och unga. Bilen är dominerande i tra-
fiken, särskilt under morgon och eftermiddag då det kan 
bildas bilköer på Benarebyvägen. Eftersom cykelvägarna 
inte är väl utbyggda så drabbar biköerna även cyklister.

Lekplatser nära förskolor är viktiga för förskolor i centrum. 
Även biblioteket, området runt Massetjärn och Miljöarken. 
Kyrkvägen, Benarebyvägen och runt Massetjärn är viktiga 
stråk för förskolor i centrum. 
 
För gymnasieungdomar är busshållplatsen vid Hulebäcks-
gymnasiet mycket viktig. En stor andel av de som studerar 
på gymnasiet tar bussen till skolan från sitt hem.
 
Fritidsgården Studio 11, söder om spåren, är viktig plats 
för en del ungdomar. Norr om järnvägsspåren finns i cen-
trum inga platser för ungdomar att mötas under kvällstid. 

De senaste åren har mindre gäng med ungdomar skapat 
otrygghet i centrum. För att motverka polarisering mel-
lan grupper och risk för utanförskap är det viktigt att skapa 
dialog med ungdomar. I det arbetet är samverkan mellan 
kommun, polis och föreningsliv är viktigt.

Barn, unga och personer med särskilda behov har större 
behov av trygga rum. Att röra sig i centrum på egen hand 
när det är mörkt beskriver alla i de här grupperna som 
otryggt.

Platser som upplevs som otrygga på kvällstid är bland an-
dra Ekdalaskolans skolgård, resecentrum med tunnel un-
der spåren, områden utanför Wallenstamhallen och torgen 
i centrum.  
 
Järnvägsövergången vid Mölnlycke Fabriker öster om cen-
trum upplevs som otrygg, särskilt vid dålig sikt. 
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IDENTITET
Den tillhörighet man känner till ett område hänger sam-
man med områdets karaktär och hur individen förstår sin 
omgivning, med känsla av förankring, trygghet, kontinuitet 
och med möjligheter att få vara medskapande. Det häng-
er också samman med att bebyggelsemiljön är väl omhän-
dertagen, att det går att läsa bebyggelsens historia och 
förstå sammanhang.

Nedan följer en kortfattad redogörelse och analys av det 
material som samlats in med avseende på temat Identitet.

I det näringsliv som finns i centrum finns vilja att vara del-
aktig i att utveckla Mölnlycke. Handel, service och övrigt 
utbud i centrum är en mycket viktig del av identiteten för 
Mölnlycke som inte bara de som bor i centrum tar del av. 

Härryda kommun har tillsatt en tjänst som centrumutveck-
lare och det möjliggör strategisk samverkan mellan nä-
ringsliv, fastighetsägare och kommun i Mölnlycke centrum. 
För att utveckla identieteten bör även platser som upplevs 
ligga utanför, men med tydlig identitet, vara del i samver-
kan.

Ungdomar behöver egna mötesplatser och möjligheter att 
själva skapa sin identitet i det sammanhang som de lever i. 
Idag kan Mölnlycke inte möta de behov som gymnasieung-
domar har och de söker sig då istället till Göteborg eller 
Borås för aktiviteter på fritiden. 

De platser som idag används av gymnasieungdomar i 
Mölnlycke är Hulebäcksgymnasiet, olika idrottsanlägg-
ningar och gym, samt sommartid även badplatser. Ett min-
dre antal besöker kommunens mötesplatser för ungdomar, 
som också saknas i centrum på kvällstid. 

Barn och unga behöver information om förändringar i god 
tid för att kunna anpassa sig och planera. Detsamma gäl-
ler för personal i förskola och skola. Tidig och pedagogisk 
information är viktigt för att skapa förtroende och en käns-
la av att vara delaktig i Mölnlyckes utveckling. Tidig infor-
mation och öppen dialog ger möjlighet för att även arbeta 
med fördjupad delaktighet (t ex fokusgrupper, medskapan-
de etc).

SUMMERING
• Barriärer i form av järnvägen och Mölndalsån utgör 

tydliga hinder, särskilt för gående och cyklister
• Hulebäcksgymnasiet har stor betydelse för Mölnlycke
• Busshållplatsen vi Hulebäcksgymnasiet är en mycket 

viktig kollektivtrafiknod
• På kvällstid upplevs flera platser i centrum som otryg-

ga
• Det finns en oro hos flera olika grupper för föränd-

ring som sker i samband med utbyggnad av järnvägen, 
framförallt handlar den oron om själva byggperioden

• Ungdomar saknar mötesplatser, särskilt på kvällstid
• Barn och äldre har behov av trygga stråk med kort av-

stånd till grönområden och platser för aktivitet och re-
kreation
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RÅDASJÖN

P

P

P

P

P

       Viktiga platser och stråk för 
barn och unga

       Platser som är del av Mölnlyckes 
identitet

Platser som barn och unga upple-
ver som otrygga
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Konsekvenser
De sociala konsekvenserna av planförslag och strategier i ”Mötas i Mölnlycke” är komplexa 
och svåra att förutsäga. Beroende på en mängd olika delar påverkas helheten och tvärtom 
är delarna beroende av helhetens funktion. Utifrån underlag och analys av nuläge samman-
ställs här de viktigaste konsekvenserna och utmaningar att arbeta vidare med.

Analys av planförslag: Tillvarata och utveckla 

STRÅK OCH KOPPLINGAR 
Vid en utveckling med järnvägen i ungefärligt nuvarande 
läge är det viktigt att stärka och utöka kopplingarna mellan 
centrum norr om järnvägen och området söder om järnvä-
gen. Tillgänglighet och flera olika alternativa vägar ger möj-
lighet för fler att röra sig till och i centrum. 

Det öst-västliga stråket för gång och cykel bör bevaras 
och kan även stärkas på Centralvägen. Det är den genaste 
vägen som innebär prioritering av cykel, medan gång även 
behöver variation och aktiviteter utmed stråket.

BARN OCH UNGA
För att barn och unga ska kunna röra sig fritt behöver 
gång- och cykelpassagerna under järnvägen vara utforma-
de för olika hastighet och trafikslag. Järnvägsövergången 
vid Mölnlycke Fabriker upplevs idag som otrygg, därför bör 
det undersökas om den kan ersättas med tunnel eller bro.  
 
Hela järnvägssträckan genom Mölnlycke kan upplevas som 
störande och områden utmed som otrygga för barn och 
unga. Det bidrar till en mental barriär.

UTVECKLA DET BEFINTLIGA
Det finns möjlighet att stegvis utveckla området kring nu-
varande Resecentrum och då ta tillvara de värden som 
idag finns direkt söder om järnvägen. En allt för stor och 
genomgripande omvandling kan innebära att verksamhe-
terna försvinner helt från Mölnlycke, vilket snarare minskar 
än ökar utbud och variation. Även under byggperioder är 
det viktigt att göra plats för verksamheter som måste flytta.

Kvaliteter som finns i mötet med vatten får här stå i fo-
kus och skapa sociala värden och koppla samman Rådas-
jön med Massetjärn. En möjlig förlängning av gångstråk till 
Mölnlycke fabriker binder samman till en enhetlig uppleve-
se av ett större centrum.

UTMANINGAR
Barriäreffekten som fnns idag riskerar att bli bestående om 
inte goda lösningar för stråk och kopplingar tas fram. 
De planerade byggnaderna närmast järnvägen behöver ett 
varierat innehåll, vilket är en utmaning med tanke på närhe-
ten till järnvägsspåren. Det finns stor risk att byggnaderna 
får baksidor som med tiden kan skapa socialt tomma rum 
och otrygghet i stationsområdet.
 
Tillgängligheten till stationen och tågresande behöver bli 
bättre än i nuläget. 
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       Sammanhållen stad
Förutsättningarna att utveckla Resecentrum 
med tillhörande ytor är begränsade. Stations-
området är ett monofunktionellt område och 
kan skapa oattraktiva ”baksidor” för byggna-
der utmed spåren. 

Balans mellan motortrafik, cyklister och gåen-
de i stråken i öst-västlig rikting är nödvändig. 
Kopplingar mellan relativt funktionsseparera-
de områden är viktiga, även i öst-västlig rik-
ting.
 

       Vardagsliv
Stråk och kopplingar behöver 
vara tydliga och starka, särskilt för 
cykel och gång för att överbrygga 
den barriär som järnvägen utgör.

       Samspel 
Torg och handel i centum får en bättre 
koppling till Resecentrum genom att rum-
met utmed Mölndalsån utvecklas och till-
gängliggörs. 

Tillgängligheten till lekytor för barn och 
hälsofrämjande vistelse i grönområden är 
kvaliteter som bör bevakas och stärkas. 
Grönområden är även viktiga för andra ål-
dersgrupper, särskilt äldre som bor cen-
tralt nära service.

       Identitet
Befintliga byggnader och värden kan tas 
till vara. Integrering av redan existerande 
i det framtida är möjlig då utvecklingen 
kan ske stegvis över en längre tid.

P

P

P

P

A

A

Centrumkärna

Natur

Park

Aktiva bottenvåningar

Ny bebyggelse

Detaljplanerad bebyg-

gelse

Platsbildning

MarkparkeringP
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MÖTESPLATSER ISTÄLLET FÖR BARRIÄRER
I det här förslaget kan två parallella gröna rum för möten 
utvecklas: dels utmed Mölndalsån och dels ovanpå järn-
vägsspåren genom överdäckning. Samtidigt som koppling-
arna stärks mellan norr och söder kan kopplingen mot ös-
ter innebära en ny barriär i övergången från överdäckning 
till nedsänkta spår samt mycket viktigt korsande stråk mel-
lan norr och söder. 

Höjden på husen omkring överdäckningen är viktig att av-
väga för att inte göra det offentliga rummet mörkt och 
otryggt.

BARN OCH UNGA
Närheten från förskola till lekplats är viktig att lyfta, vilket 
en överdäcknig kan ge lösningar på. Höjdskillnaden är en 
utmaning för små barn, men den kan också vändas till en 
lekfull passage som aktiverar och uppmuntrar rörelse.  

Analys av planförslag: Skapa nytt och länka samman

IDENTITET
Med överdäckningen följer en stor möjlighet att tillföra ny 
bebyggelse och nya uttryck som kan utveckla Mölnlyck-
es identitet, vilket också kan stärka samverkan mellan olika 
aktörer och intressenter. 

 

FYRA STRATEGIER
De fyra strategier som presenteras i stadsbyggnadsstu-
dien tar god hänsyn till sociala aspekter. Särskilt är det ge-
nom att omvandla barriärer till mötesplatser som de störs-
ta sociala värdena kan tillföras. Mölndalsåns potential att 
bidra till identitet, gemensamma rum och rekreationsytor 
med närhet till handel tas till vara. 

För att skapa goda förutsättnigar att arbeta med identitet 
och utveckling av småstadskänslan kan en femte strate-
gi läggas till de fyra. En samverkan- och delaktighetsstra-
tegi för hur verksamheter, fastighetsägare, föreningsliv och 

medborgare blir delaktiga i utvecklingen och därmed med-
skapande i centrumutvecklingen. Det ger möjlighet för att 
få in mer kunskap och ta goda beslut i planeringen, men 
också gemenskap och ansvar för platsens fortsatta ut-
veckling.

Övergripande analys

UTMANINGAR
Det är viktigt att skapa kopplingar mellan å-rummet och 
grönytan ovanpå järnvägsspåren. Tillgängligheten är avgö-
rande att lösa med tanke på den stora höjdskillnaden. 
 
En stor och omvälvande förändring innebär också oro för 
både boende och verksamheter. Det kan uppstå en oro 
över skalan på de befintliga småhusområdena och den 
nya föreslagna bebyggelsen kring det nya stationsområdet 
som är högre. Det är viktigt att ta hand om oron och skapa 
alternativ till det som förloras.
 
För att skapa mötesplatser som fungerar året runt behöver 
det finnas möjlighet att vara både inomhus och utomhus. 
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MASSETJÄRNEN

RÅDASJÖN
RÅDASJÖN

P

P

P

P

B

B

P

Centrumkärna

Natur

Park

Aktiva bottenvåningar

Ny bebyggelse

Detaljplanerad bebyg-

gelse

Platsbildning

Markparkering

       Sammanhållen stad
Balans mellan motortrafik, cyklister och 
gående i stråken i öst-västlig rikting är 
nödvändig. Tillgängligheten till Resecen-
trum och tryggheten är viktig att bevaka 
och stärka under alla tider på dygnet.

      Vardagsliv
Högre bebyggelse och exploatering 
möjliggör högre befolkningstäthet, men 
det kan samtidigt öka de vertikala av-
stånden mellan människor och känslan 
av otrygghet. För att skapa känslan av 
trygghet och för att möjliggöra till soci-

       Identitet
Variation i funktioner och utveckling av små-
stadskänslan är avgörande för ett levande 
stadsliv. Stegvis omvandling kan ta vara på 
befintliga kvaliteter och värden, samt engage-
ra verksamheter och medborgare. 

      Samspel
Tillgängligheten till lekytor för barn och 
hälsofrämjande vistelse i grönområden är 
kvaliteter som bör bevakas och stärkas.
Torg och handel i centum får en bättre 
koppling till Resecentrum genom att rum-
met utmed Mölndalsån utvecklas och till-
gängliggörs.

ala möten, behöver höga krav ställas på 
utformningen av trygga och inbjudande 
bostadsgårdar, gaturum och markplan. 
Med gröna platser i centrum tillförs fler 
kvaliteter och möjligheter för möten mel-
lan människor.

19
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Platser för unga 
och för äldre

Gena och trygga 
stråk 

Rekommendationer
Rekommendationerna som ges här grundar sig på sammanställning av under-
lag och analyser som tidigare presenterats i rapporten. Det är de fem vikti-
gaste nycklarna för en socialt hållbar utveckling av Mölnlycke Centrum, men 
de är inte i sig själva tillräckliga utan måste alltid placeras i ett större samman-
hang där olika delar samspelar.

GENA OCH TRYGGA STRÅK
Det behövs fler och bättre stråk genom centrum för gåen-
de och cyklister, såväl nord-sydlig riktning som öst-västlig.  
Stråken bör vara gena och bidra till att länka samman vik-
tiga målpunkter och platser, som till exempel Massetjärn, 
Mölnlycke fabriker, Råda säteri och Mölndalsån. Gång- 
och cykelflöden bör koncentreras till ett huvudstråk, som 
kompletteras med händelserika gångstråk som ger goda 
möjligheter för människor att se varandra och mötas. Det 
ökar trygghetskänslan men ger också möjligheter för att 
utveckla handel och service utmed stråken.

• Under byggperioder är det viktigt att gång- och cykel-
stråk till och genom centrum är trygga, tillgängliga och 
gena. Särskilt gäller det gångstråk mellan busshåll-
platser och Hulebäcksgymnasiet. 

• Komplettera med platsanalyser av de viktigaste strå-
ken för olika grupper. Det kan göras i form av trygg-
hetsvandring med uppföljande workshop.

PLATSER FÖR UNGA OCH FÖR ÄLDRE 
Det saknas mötesplatser för ungdomar och unga vux-
na idag. Med en ökad befolkning kommer behovet av mö-
tesplatser att växa, därför är det viktigt att tidigt i proces-
sen planera för och tillsammans med unga. Platser som är 
både inomhus och utomhus.

Den äldre befolkningen kan dra nytta av ett mer levan-
de centrum med ökat utbud och service. Ytor för rekrea-
tion och hälsofrämjande aktiviteter är viktigt, men framfö-
rallt tillgänglighet och trygghet. Multifunktionella platser för 
generationsöverskridande möten kan ta hand om flera oli-
ka behov.

• Komplettera med fördjupade analyser av otrygga såväl 
som trygga platser. Det kan göras i form av trygghets-
vandring med uppföljande workshop. Utveckla idéer 
och skisser tillsammans med fokusgrupper/brukare.

20
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Variation i funktion 
och innehåll

Ta vara på det 
befintliga

Utveckla sam-
verkan och stärk 
delaktigheten

VARIATION I FUNKTION OCH INNEHÅLL
Ett levande centrum bidrar med många olika kvaliteter till 
boende och besökare. För att vara hållbart över tid behö-
ver byggnader och offentliga rum ha variation i både uttryck 
och innehåll, men också kunna möta förändringar. De ge-
staltade livsmiljöerna har betydelse för jämställdhet, trygg-
het, gemenskap och identitet. Beslut grundade på bred 
kunskap om olika gruppers behov med hänsyn tagen till 
förändringar i framtiden skapar balans mellan olika grupper 
och intressenter.

• Kunskap om framtida handel och behov av service 
möjliggör flexibilitet och anpassning till nya situationer.

• Mångfald och variation skapar goda förutsättningar att 
möta stora förändringar och systemskiften. 

TA VARA PÅ DET BEFINTLIGA
Mölnlycke Centrum har outnyttjad potential i Mölndalsån 
och närheten till grönområden och platser med unik histo-
ria. Identitet kan utvecklas utifrån det redan befintliga men 
vara öppen för nya idéer och kompletterande innehåll. Ge-
nom att kartlägga befintliga sociala, ekologiska och ekono-
miska värden är det möjligt att ta vara på och utveckla med 
det som redan finns snarare än att skapa något helt nytt.

• Verksamheter som måste flytta tillfälligt eller perma-
nent på grund av byggnation behöver god information 
och möjlighet att finnas kvar i Mölnlycke. Se över alter-
nativa lösningar och sök dialog med de som är mest 
påverkade.

• Tillgängligheten till områden för barns och ungas lek,   
t ex skogsområden nära centrum, är viktig att bevara 
under och efter utbyggnad av järnvägen.

UTVECKLA SAMVERKAN OCH DELAKTIGHET
En hållbar utveckling ska möta komplexa utmaningar och 
då krävs det samverkan för att nå resultat. I det lilla samhäl-
let likaväl som i de stora städerna finns lokala och globala 
problem som är länkade till varandra. 

Den stora och omvälvande utveckling som planeras för 
Mölnlycke kommer att påverka människors vardagsliv, både 
under byggtid och efter genomförande. Genom att tidigt 
involvera medborgare och intressenter kan kunskap delas 
och förståelse för planprocessens olika delar skapas. 

• En centrumutveckling bör bygga på bred samverkan 
mellan näringsliv, civilsamhälle, medborgare och of-
fentliga myndigheter. 

• Genom pedagogisk information och medskapande 
delaktighet får fler kunskap om Mölnlyckes utveckling 
och känner sig involverade. Särskilt barn och unga är 
viktiga att arbeta tillsammans med.

21

S O CI A L KO NS EK V ENS A N A LYS

MÖ LNLYCKE CEN T RUM

Page 64 of 604



FÖRDJUPADE PLATSANALYSER
En bättre förståelse för hur platser används och fungerar 
kräver fördjupade platsanalyser. enom att involvera nyckel-
personer i kommunala verksamheter och forma fokusgrup-
per med brukare kan både specifik och bred kunskap sam-
las. Den metod som används i den här rapporten fungerar 
bäst när den används återkommande genom hela planpro-
cessen och hämtar kunskap från många olika håll. 

DELAKTIGHETSSTRATEGI
Att skapa städer och samhällen handlar inte enbart om att 
planera och bygga fysiska miljöer. Det handlar lika mycket 
om livsmiljöer där människor är trygga, lyckliga och känner 
delaktighet i platser och samhörighet med andra. Strate-
gier för hur delaktighet och samverkan ska ske genom hela 
processen. De ska även efteråt bidra till värden för samhäl-
let och kan komplettera redan befintliga strategier. 

Rekommenderat fortsatt arbete för social hållbarhet

FRAMTIDSPROGNOSER 
Arbetsmarknad, handel, våra boendemönster och livssti-
lar har förändrats stort de senaste 50 åren. För att kun-
na planera för ett resilient samhälle redo att möta framtida 
förändringar behövs prognoser om vilka förändringar som 
är att vänta. Vilka behov kommer framtidens arbetsplatser 
ha? Hur ser utbildning ut i framtiden? Hur påverkar digitali-
seringen vardagsliv, handel och transporter etc?

SOCIALT HÅLLBAR PLANERING
För en planering som skapar möjligheter för inkludering 
och trygghet behövs bred kunskap och god analys. Olika 
metoder och verktyg som redan används i andra kommuner  
kan användas, som t ex den modell för social konsekvens-
analys som används i den här rapporten. Andra verktyg är 
t ex Södertörnsmodellen som länkar kunskapsdriven, vär-
deskapande och medskapande hållbar stadsutveckling. 
Använd de metoder och verktyg som fungerar bäst för 
Härrydas arbetssätt och planprocessens utmaningar.

22

S O CI A L KO NS EK V ENS A N A LYS

MÖ LNLYCKE CEN T RUM

Page 65 of 604



TILLHANDAHÅLLET UNDERLAGSMATERIAL

Fastighetsägare, verksamheter
Minnesanteckningar fastighetsägare i centrum, 2017-2018
Företagsenkät 2015

Medborgare, analyser, studier
BKA-intervjuer Götalandsbanan, Sweco 2016
Kommundelsdialog, workshops 2017
Minnesanteckningar trygghetsvandring, december 2017
Enkät besökare, 2015
Stadslivsobservationer/Space syntax mm 2013 
Stadsbyggnadsstudie ”Mötas i Mölnlycke”, White 2018
[SKA] social konsekvensanalys: människor i fokus 1.2, Göteborgs stad
[BKA] barnkonsekvensanalys: barn och unga i fokus 1.2, Göteborgs stad 2016
Förskolor, skolor och idrott i den täta staden: kvaliteter och principlösningar vid 
planeringenav den täta staden med barnets behov i fokus: ett projekt inom Älv-
staden. Göteborgs stad och White Arkitekter AB 2015

Måldokument och politik
Workshop politik bra platser osv 2016
Statistik, 2017
Stadsbyggnadsstudie, budget 2017
ÖP 2012
Grön plan 2012

ANNAT RELEVANT UNDERLAGSMATERIAL

Intervjuer genomförda av White 2018
Enhetschef funktionsstöd, Härryda kommun
Fritidsassistent, Härryda kommun
Säkerhetssamordnare, Härryda kommun 
Platsbesök, promenad i Mölnlycke centrum

Illustrationerna är framtagna av White arkitekter om inget annat anges.

Referenslista

23

S O CI A L KO NS EK V ENS A N A LYS

MÖ LNLYCKE CEN T RUM

Page 66 of 604



S O CI A L KO NS EK V ENS A N A LYS

MÖ LNLYCKE CEN T RUM

Page 67 of 604



Page 68 of 604



m 
" o 
"' -< 
"' ...., 
m 
3:: 
;: 
"" z 
"' ...., 
)> 

z 
)> 
r -< 
"' 
3:: 
o 
r 
z 
r 
-< o 
" m 
C'l 
m 
z ...., 
"' e: 
3:: 

Page 69 of 604



(J1 

o "' ... U) 

e 
"O 
"O 
c.. ¡;; 
(O 

- 
- - 

~ :I" 
ºº 3 3 

::, 
cc 

Page 70 of 604



m 
:>< 
o 
U) 

-< 
U) 

-< 
m 
;o 

= ,., 
z 
U) 

-< ,. 
z ,. 
r 
-< 
"' ;o 
o 
r z 
r 
-< n 
:>< 
m 
n 
m 
z 
-< 
"' e 
;o 

Page 71 of 604



'1t '1t '1t 

" en m 
0 '< a, 
:::, .... ~ .. .. CD cc 
CD .. 
>< 0 e .. n :::, 

::r Q. 

e 
"C 
"C 
Q. .. 
a, 
cc 

Page 72 of 604



"' "' o 
Cli 
-< 
(/) .... 
"' a: 
;: ,., 
z 
(/) .... ,,. 
z ,,. 
-< 
(/) 

a: 
o 
r 
z 
r -< 
(") 

"' m 
(") 

m 
z .... ,, 
e 
a: 

e 
& 
'< 
(D 
(D 
Q. 

m 
o., 
~ cc ... 
e 
::I 
0. 

Page 73 of 604



/ 
/ 

. ! 
·. t _...-,.,,,., 

f i ,~ ~ u\ 

0- 
(1) 
::, 
o 
< 
Il> 
< 
Cl) .,,_ 
o en 
'< en ro 
3 
Cl) 
::, 

--~·-·-· - 

> \ 

\\'. . \ ·, 
'· '· ....... .....,,,,·"' 

~:~:~. , .. ,,.. ,. 
· ,tir~~ i-: 
,,ç, 

t .. 

\--~ -· . ' \; ,,-: 
i>- .• 

(/) 
'< 
-ti ,... 
(D 

0 n 
:::::r 
e: 
'C 
'C 
c. ... 
a, 
cc 

'í 
I 
I .\ 
/ 
/ - 

a.. 2 
Cl) ::, 
- co ::, Cl) 

[ ¡;; 
' ~ 

::, 
Il> 
::, 

r-:l o, 
o ::ï ~ co 
CD en 

cl ¡¡¡ 
::, 

CD 

r-:i I 
I ~: 

(.11 '< o, 
.?' 

I 
~: 

'< o, 
Il> .,,_ 
o 
3 
3 
e 
::, 

Il> ::, 
< 
Il), 
::, 
o, 
en 
en o 
3 
e 
::, 
o, 
~ ¡¡¡ 
co 
o, 
Cl) 
::, 
::, 
Il> 
Il> 
::, 
O;' 

A A 
e Il> 
::, o 
en <"> ~ :::,- 

"P êò 
ro 
< 
Il> 
::, 
¡;;- .,,_ 
o 
3 
cl 
Cl) 

ro 
::, 
en 
~ 

Page 74 of 604



rn 
"' o 
1/1 
-< 
1/1 
--< 
rn 
;: 
2 
"" z 
1/1 
--< ,,. 
z ,,. 
r 
-< 
1/1 

;: 
o 
r 
z 
r 
-< n 
"' rn 
n 
rn 
z 
--< ,, 
e 
;: 

<O 
CD 
::, 
o 
3 
ö; 
¡¡; 
::, 
Q_ 

~ 

iil e: 
(0 3 
() Al 
::I ::I 

~ ::I cc 
Dio Al .. 
cc - Al: O: a. ; ~ = o :::T cc Dio 

iil C" 
3 !!; .. 

< 
Al: u, .. 
iil 
C) 
o: .. 
Al 
iii 
::I 
c. 

" o :::::s .... 
(I) 
>< .... 

1/1 
-< ,, 
--< 
rn .. 
e 
" " o ,, ,,. 
C> 

Page 75 of 604



m 
~ o cc 
iiï 
lii" 
I» 
1/1 - iil- 
;11" 
o n ~ 
~ 
e - - 1/1 
1/1 - iil- 
;11" 

:e 
~: 

'< c. 
I» 

~ 
3 
3 
e 
::I 

w 
co 

V'I 

"' ¡;;. 
"" o n =r 

I 

% a. ., 
8 
3 
3 
e 
:, 

"' -< .., 
--< m .. 
e: 

" " o 
;o 
)> 

" 

Page 76 of 604



rn 
>< o 
u, 
-< 
1/l .... 
rn 
3': 
;: 
)>, 

z 
1/l .... 
)> 

z 
)> 
r -< 
1/l 

3': 
o 
r 
z 
r -< 
(') 

>< 
rn 
(') 

rn 
z .... ,, 
e: 
3': 

Page 77 of 604



..J,, ..J,, ..J,, 

J> m m .. ~ ~ 
C" 0 o 
CD en en .. '< '< en en en en .. .. 
m: CD CD .. 3 3 .. .. .. -· -· m: m: 

:::s :::s en en ... .. 
CD CD .. .. 
~ 
I» e .. .. 
CD C" C0 I» o :::s .. -· 3 CD .. - -· o: 

;e ,., 
-< o 
o 

::: 

Page 78 of 604



rn 

"' o 
lii 
-< 
"' .... 
rn 
;,: .. , 
z 
"' .... .. 
z .. ,.. 
-< 
"' ;,: 
o ,.. 
z ,.. 
-< n 
"' rn 
n 
rn 
z .... 
"' e 
;,: 

m 
~ o 
u, 
'< u, 
r+ 
(D 

3 
r+ -· s»: 
~ 
u, 
r+ 
(D ... 

:_ .,. 
·-•- 

e ... 
c 
s» 
~ 

3 -· - -· o: 

Page 79 of 604



"' iii 
o.. 
~ ¡;¡ 
::, 
(b 

5· 
co 

,..._ io ~ Q ::i e::~ l) 

~ n ;::¡: 
~ (I) 

Qj ~ ::, ,..._ s o o 
(I) n n :::r ::, :::r 

I , 

<:: 
V, (I) Qi; 

¡¡¡- I..Q ~ 
Q_ m (I) 
(I) ii] 

.., 
::, V, 

<:: ::!" 
QJ: (I) 

3 
V, 
V-. 

QJ- o 
(I) n 
::, :::r 
Q O: 
(I) ;s-- 

~ 
., 
I 

2 
::s 0 I..Q 
ç O: 

::, 
QJ o <:: ::, :3 QJ; Q a_ (I) !:;Jc 

(I) à;' Q 
::; V, (I) g ::¡ 

O: :::r ;s-- 
(I) Qj ,,_,. 
"' 

o ~ )( n ,,_,. 
:::r ~ 
:3 (I) QJ -. ;2-- ;s-- 
::, ñ 
~: '!! 
QJ 

o 
N o 
::, 

::, 
Qj ,,_,. 
s ·~+..: ... 

V, 

~ Cì Q .., 
Q O: 
3! ::, 

Qj 

:3 ,,_,. 
QJ o ;s-- ,,_,. o e n 

" :::r V, <:: ,,_,. 
QJ: 

(Ìj,I..Q 

I~ ::, .., 
I..Q 

r" 

,----- r- r- 

;: 
m 
--< o 
o 

Page 80 of 604



rn 

" o 
(J) 

-< 
(/1 
--1 
rn 
3: = l>• 
z 
(/1 
--1 
l> 
z 
l> 
r 
-< 
(/1 

3: 
o 
r 
z 
r 
-< n 
" rn 
n 
rn 
z 
--1 ,, 
e: 
3: 

en 
o 
3 
3 
o 
ci, 
< 
Il' ¡;; 
:, 
Q_ ,_. 
(1) Il' 

ro ~ ,_. Il' :, ¡;; 

o 
() 
:,- 
""O o 
() 
(1) 
en 
en 
(1) 

o o Il' 
(') Q: ::: 
:::,- :, , 

en (1) s»o~ce. 
::, Q_ CD CD 

(t) p) ji; 
:, 
Q_ 
(1) 

/ 
I 

o ;ti 
(1) (D 
ro cc 
co !f 

lii 
::I 
Q. 
(D 

(1) ,_. 
-· o 
en ~ 
s,, en 
3 ro 
~ 3 -.=. p,, 

:, 
en ro 
3 
Il' 

m 
~ o 
u, 
'< u, .... 
(I) 

3 .... -· m: 
::I 
u, .... 
(I) 
~ 

º' (/) < ,_. 
(1) '< 
ü; Q_ 
< Q_ 
s,,, 3 
~ ~ 
:, (1) 
co >< 

~ ro 
g 3 
:::,- < 

p,, 
Q_ 
(1) 

< p,, 

3 
(1) 
CT 

º' 
o 

... 

CD 
(1) e: 
>< 

~ (1) ~ ro 
co co 
~ (1) 
e 
2 :, 
3 co 

Q_ 
p,, 
3 
""O 
:, 
:, 
co 
Il' 
< 

e 
Q_ 
:, 
< 
Il> 
:, 

(1) 
>< 
(1) 

o 3 
() ""O 
:::,- (1) 

o 
() 
:,- 
Il' 
:, 
""O 
Il' 
en 
en 
:, 
:, 
co 
en 
CT 
Il' ¡;; 

I 

:, 
co (1) 

Ò: ::, 
:, co 
en 
Il' ,_. Il' 
(1) < , co 
o º' g. ~ 
:, Q_ 
S?: (1) 

ro ~ 

(1) 
7<" o 
en 
'< en ro 
3 
(1) 
:, 
en :::, 
,_. < 
Il' Il> 
,_. (1) 
e 
:, 
:, 
Il' 

(I) 
~ 

2 en 
:, ~ 
~ en 
o ""O 
:, (1) 
(1) 

o en 
() Il' 
:::,- 3 

CT 
Il' 
:, 
Q_ 
(1) 

en :::, 
o 3 
3 (1) 

Il' 
:, 

6--- (-~~) 
/ 

, 7) 
e o 
~ 

""O o 
Q_ 
e 
~ 
o 
:, 
Il' 
< 

3 
~ 
Il' 
:, 
""O 
Il' 

o en n en 
:::,- :, 

:, 
e co 

' 2, 
,_. (1) 

- co '° ro :,- 
CD ~ 
.:- co 
o Il' ,_. < 
Il' 
;::;: 
o 
() 
:::,- 

Il' < 
< ~ 
~ ro o :, 
ro ro 
:, :, 
:, :, 
co co 

~ - ;::;: 
ro , 
:, 
co 
o 
() 
:::, 
:, 
(1) 
Q_ 
CT 

-3. 
:, 
:, 
co 

¡;;; I 
co Il' 
~ CT 
o ~- 
() 
:::,- 

< 
Q_ 
Il' 

E: 
e 

en 3': ,_. co 
-- Q: 

¡;; 

Page 81 of 604



co 
-::,- Pl 
ct> :::, 
- '< 
~: ô 
o en 
~ o 
; 3 

3: 

"' -< o 
o 

e "TI o s: Pl ~ Cl) ¡;;; Cl) en I 
< "'' () Pl ~ o en :ï ct> ~ ~ en -::,- 

-ö en () ct> :::, :::, 
< o en 

ro ;,;- en 
ê3 ro ;,;- ¡¡; u, =: 3 Pl < ê3, Pl Pl pio en :::, ~ :::, Q. ro "O :::, e :'.:. Pl ô ô ro en e :::, en -o en , :::, Pl ~ "O ro ~~ ro a- ;,;- 

Q. ' ct> o Pl ¡;; - ct> en ~ , en :::, ¡¡; ~ Pl < ct> i'i ;,;- ct> :::, ct> ¡;; Q. - -· ;,;- Pl , o en :::, Q. en "O ¡;; â:' :::, Pl ct> < Pl ~ Pl , ct> :::, 
ë '< :::, 3 , :::, en ro Q. ô 3 ~ º' êiì en ~ º' < :::, ~ ro :::, en :::, ;,;- 

Pl Pl e o < :::, ë !!' () 
en o o êiì ~ -::,- 

2 Q. () :::, 3 -::,- en o :::, :::, en 3 ct> 
Q. en â? :::, 
' o Q. ~ o Pl () 3 §': < ~ () pio -::,- 

-::,- 2 Pl en o "'' Pl () en ~ -::,- Pl 

® ® @ 
rn E: s: CT Cl) o z :::, e Pl ct> '< () Pl ct> , ro '< 3 -::,- - 
cò ô , Q. CT ct> !:; 

Q. ~ ~ o ;,;- "O 
ct> en o ct> 

CT ,.... ct> ;,;- en Q. 
'< Pl o ct> ô o ~ en ?" () 3 , -::,- ct> o 

Pl ¡;;, s. Pl 3 en 
en :::, ct> ;,;- en ;,;- Q. :::, 
?' -· Pl en 

CT êiì en CT ô 
'< -::,- ct> en en en ~ '< ¡;;. en o Q. 
3 :::, :::, ~ ~ en Pl ~ ~ en ct> ro ct> , o e ô êiì o ¡¡; () () -::,- :::, -::,- :::, 

;,;- en 
CT Pl e ë 

Ë ct> 
-::,- êiì 

" o :::, ~ 

Page 82 of 604



m 
"' o 
"' -< 
"' .... 
m 
3: 
;:! 

""' z 
"' .... 
)> 

z 
)> 
r 
-< 
"' 
3: 
o 
r 
z 
r 
-< 
(') 

"' 
(') 

m 
z .... ,, 
e 
3: 

• • • 
• ~ . • • ~ • • ... , .... 

• • • • •• 

• • • • • 
., 

• • 

\ • 

Page 83 of 604



(/J o? (f) ,_. ro '< 
Q. ~ cc Q. ~ Ill ,_. 
-"' ¡¡¡- < 
~(O !>Jo 

"cii" º' :ï ,_. DÌ ::, 
Ill (\) 
cl < cr 
Ill ,_. ~' !!' Ill (\) 
(/J (\) ::, 

~ 
,_. 

< o !l), ,_. (/J a. Ill '< 
(/J ~ (\) 
(\) (\) :ï ro 3 cc -g-; ' (\) ::, o < (/J C) 
(\) 

~ 
:::, ::, 

Ë cr 
(/J (\) ~ o Q. 

;::. 3 º' ,_. cr 3 o ::, 
3 (\) 

:::, ::, 
cl º' cc (\) < (/J 
::, ~ cl (/J ò (\) 

DÌ C) 
(\) ~ (/J 
(/J 

Q. ,_. Ill 3 (Il o DÌ, < œ- (\) ,_. < ?i (/J Q. e (/J ro º' 3 '< o 3 (\) C) 3 -~ º= :::, ::, 

cöº cc cl ::, -cc (/J Ill (\) (\) (\) 
Ill ::, 3 ::, 3 ~ o (\) 

3 ::, o 
(\) .~r o? ro C) 
::, :::, 

'< 
(\) DÌ DÌ < 
-· ::, (/J !l), 

Q. Q. a. =cl cc ¡¡¡- (!) cl 
~. ¡¡¡- a.: ::, "TI ::, ::, 

œ- ~ Q: :::, cc 
o 5 ~ 

Ill (\) 
::, ::, 

3 cc Q. (\) < ro 
~ ::, (\) s· Q. 

(/J ~ cc ~ < 2.. ,_. Ill 
Ill ~ ~ 
§" ;.e ~ o DÌ Ill ¡¡¡- C) 3 ::, :::, cc ::, ::, 

~ Q. (/J - 
~ (\) 

(/J e Q. 

3 (/J Ill < 
(\) 

,_. ::, ~ 
~ Ill < (/J 

'< a.: o o C) Ill 3 C) ,_. ëil :::, Ill 
(/J 

;:: 
m .... o 
o 

a, 
(D 
c. o: 
3 
lii 

a, 

~ 
f;; 
"' "' ~ m 
"' z 
C) 

< (D 

~ 
lii - lii: 

iii 

J> .. 
C" 
(I) .... 
en en 
e»: .... .... 

a, m o 
O• ~ 
)> 

i- 
~o 
{□

• • 
Page 84 of 604



'" "' o 
Cl) 

-< 
Cl) 

-< 
'" ;: 
~ ,,., 
z 
Cl) 

-< 
)> 
z 
)> 
r 
-< 
Cl) 

;: 
o 
r 
z 
r 
-< 
(") 

"' '" 
(") 

'" z 
-< 
"' e 
;: 

Page 85 of 604



'V 'V 'V 'V 'V 
,, ;::,¡; ::a u, < o: e CD .... œ- o: ... ... C0 .... en .... - c. o: e CD -· en ... ... e» e»: ... -· CD e» ::, .... e» ::, c. .... ::, e» c. CD e» c. CD .... CD CD CD .... 

~ CD ~ e» CD 0 ~ 0 ... ~ en 0 en C" 0 '< en '< CD en en '< en .... '< .... en .... e» en CD .... CD .... 3 CD 3 CD .... 3 .... 3 -· -· e»: .... e»: .... -· -· ::, e»: ::, e»: en ::, en ::, .... en .... en CD .... CD .... ... CD ... 
CD ... ... 

,. 
z ,. 
r 
-< 
"' o 
o 
:I: 

"' rn 
;,,; 
o 
3: 
3: 
rn 
z 
o ,. .... 
o 
z 
rn 
"' 

Page 86 of 604



., 
o 

o 
m 
z .... ,, 
e: 
;: 

I 

I / ,t1aQ~A~JÁ~ - ~- .~ .. 

Page 87 of 604



;:o ' 
~ :i 
< lii p, lii 
::!. 3 

< 
:::r 
~ 
p, 
:::, 
< p,, 
:::, 

~ ìi,. 
:::, 
Q. 
(1) 

p, a- 
(1) 

cii 
3 
(1) 

ô 
Q. 
~ 

CY 
(1) 

CY 
'< 
(O 
(O 

"' 

< Q)o ... .. 

s» ... 
cr 
(D .. 
s» 

~ 3 
(O ~ o ,_. 
:::, (1) 

ro ~ 
ro CY 
< o: ~ a. 
"' ,ëï 
~[ 

iii 
(D 
< 
lii 
:i - lii 

" ;,;' o 
lii 
'< 
lii - " 3 ~ e. 

Pl 111: 
ro ; 
ro - p3 !! 
:::, 
¡; 

l> 
z 
l> 
r 
< 
1/1 

o 
n 
:,: 

"' rn 
" o 
3: 
3: 
rn 
z 
o 
l> 
-< 
o 
z 
rn 
"' 

Page 88 of 604



m 
" o 
"' -< 
"' .... 
m 
;: 
~ .. , 
z 
"' .... .. 
z .. 
r 
-< 
"' ;: 
o 
r 
z 
r 
-< n 
" m 
n 
m 
z .... ., 
e: 
;: 

en 
ä ¡;;: 
ô cc 
::, CT ¡g s 
3 o 
¡;;. 'º a. en 
C'D ,._- 
C- 3 o ll,)o 

3 ~ 
ñ>op;- 
Q. - 

~ ~ 
::,- C'D 
~ §: 
a. 3 
o en 
Cl 
';lt:'" s· 
en ::, 
~ ~ 

Dl 
0 
0 
cc 
u, 
'11:' 

3 
D)o 
::i 
cc - D) 

Q. 

(/) .... o: 
c. -· OJ 
::::, 
c. 
(D 

(D 
~ 
o 
Cl) 
'< 
Cl) .... 
(D 

3 .... -· OJ: 
::::, 
Cl) .... 
(D ... 

Page 89 of 604



I 

\ 

I 

\ t 

I 

~ 
\ 
\ 
I 

\ 
\ 
\. 

' 

.. 
z .. 
r 
-< 
1/1 

o 
n 
:r 
:o 
rn 

"' o ~ ~ 
rn 
z 
o .. .... 
o 
z 
rn 
:o 

;~~~, ~ - 

Page 90 of 604



., .. 
rn 

" o 
Ill 
-< 
Ill 
--< 
rn 
;: 
~ ... 
z 
Ill 
--< .. 
z .. 
r 
-< 
Ill 

;: 
o 
; 
r 
-< 
n 
" rn 
n 
rn 
z 
--< 
"' e 
;: 

en 
3 
""' ¡;;; 
(Q 
CD 

.... 
I» .... 

Cl 
º' ... 
< <D ... 
!!: 

i ., .• 
} .. ,. . 

"' "' r-- ><- ¡¡;; ~ o 
CQ ;;. 

o o, "' 3 lJ "' .;. '!! 3 
Q. i· e,- Q. 
(I) 3 "" "' ::, ::, 

3 
o, Q. "' (I) ~ 

(I) ::, ~ Q. 3 
3 (I) "' 5- à;' ><- o 
i ::, ~ Q. 

"' "' o 

"" 3 3 a. o is. 
"' o Q. 
::, :,- "' 
èi: Q. 

::, 
e, ., "' o CQ 3 o 

e: 5- :,- 
¡ i o ><- ;¡;- 
"' 3 
\à 

Page 91 of 604



.,, 
o 
¡: 

~ 
E 

\. 
\. 

' 

.. 
z .. 
r 
-< 
(J) 

o 
n 
:,: ,, 
rn 

" o 
;: 
;: 
rn 
z 
o .. .... 
o 
z 
rn ,, 

Page 92 of 604



., ., 
m 

"' o 
(Il 

-< 
Ill .... 
m 
ac 
;: 
"" z 
Ill .... 
"' z 
"' r -< 
Ill 

ac 
C> 
r 
z 
r 
-< n 
"' m 
n 
m 
z .... ., 
e 
ac 

:e 
Q) 
C" - Q) - 

Page 93 of 604



I 

I 

I 

\ 
\ 
\ 

-- 
í------ 

--------~ 

\ 
\ 
\ 

•: 
/" 

,/'°'; 
i,,,•'',,,, 
,,' ,,' 

J> 
z 
J> 
-< 
(/J 

o 
(") 
:,: 

"' rn 
;,; 
o 
.:: 
.:: 
rn 
z 
o 
J> 
-i 

o 
z 
rn 
"' 

\ 

\ 
\ 

\' 
...... '--'·\' 

\ 
\ 

I 
I 

' 

Page 94 of 604



.., ... 
m 
"' o 
"' -< 
"' .... 
m 

"' ;: .. , 
z 
"' .... .. 
z .. 
r 
-< 

"' 
"' o 
r 
z 
r 
-< 
(") 

"' m 
(") 

m 
z .... ., 
e 

"' 
< < a~ ro ~ ::, en 
CY o, co ~ 
en en 
i: ê3 ::, a. 
¡ß Ee 
e+ e 

ñì 
::, 
en 
::, 
'< 

iî· 
::, 
a. 
co 
~ 
a. 
co en en 
¡i, 

:e 
D> 
C" ... 
D> ... 

Page 95 of 604



/ 

I 
I 

I 
I 

I 

,,,,,,,,,,,.'r, 

"R. 
< 

T ~ 

~ '3 
': 

~ ~ 
- ;: 

g- 
- c.5 ,;- :;, 

e ~ ~ 

\ 
\ 

I 
I 

\ 

'· 
I 

\ I 
I 

I 
/ 

- - - - - 
)> 
z 
)> 
r 
-< 
(li 

o 
n 
I 

--¡, = ' ª:: , 

m 
z 
o 
)> 
--< 
o 
z 
m 
"' 

_j 

Page 96 of 604



"' o 
m 
"' o 
v, 
-< cn 
-< m 
,: 
2 ,., 
z 
cn 
-< 
J> 
z 
J> 
r 
-< cn 
,: 
o 
r 
z 
r 
-< n 
"' m 
n 
m 
z 
-< 
:e 
e 
,: 

en 
"Q 
a.: 
:J 
5 
(Cl 
en o: 
3 
!>)o 
(Cl 
Ill 

m 
'11, 
0 
0 
cc 
u, 
'11, ... 
u, 
I» 
3 
u, 
"C 
(I) 

Page 97 of 604



/ 

/ 
/ 

/ y 

"- ~ 
- 

< - s 
È - ~-=· ~ ~ :E 

2 ~ ... ; ~ 
,? 3 
g- [ 
s ~ ~ r - ; i 
i~ 
25 3 ~ 
~ c. 

I 
I 

' 

' \ 

I 
I 
l 
f 

\ 
\ 

\ 
\ 

I 
l 
I 
J 

I 
I 

/ 
I 

/ 
/ 

/ 
/ 

l> 
z 
l> 
r 
-< 
CJ> 

o 
n 
:r ,, 
m 
"' o ~ ~ 
m 
z 
o 
l> ... 
o 
z 
m ,, 

Page 98 of 604



m 
:,; 
o 
"' -< 
"' -< m 
;: 
~ ,., 
z 
"' -< 
l> 
z 
l> 
r 
-< 
"' ;: 
o 
r 
z 
r 
-< n 
:,; 
m 
n 
m 
z 
-< 
"' e 
;: 

~ Cl) 
C: X co Cl) 
co 3 
¡i¡ "O 
" Cl) 

"'-· '< () 
~ Cl) o ::, 
~2 
ëì.. 3 
~ 2 

~ 

::, 
::, 
(/) 

r 
e - r+ 
'71, 
< 
I» 

r+ 
(I) 
r+ 

C" 
e 
(I) ... ... 
(I) 
cc 
(I) ... 
::::s 
cc 
0 n 
::::J" 

'71, 

3 
I» 
r+ 
I» 
::::s 
"C 
t» 
u, 
u, 
::::s 

::::s 
cc 

:::e 
(D 
(0 - (D ... 
e» 
::::s 
0. 
(D 

(D 
~ 
0 
en 
'< en .... 
(D 

3 .... -· e»: 
::::s 
en .... 
(D ... 

(~ 
) __ / 

Page 99 of 604



.., .., 

/ 
/ 

-·~t 
I WJ1 
I:::.. ·.:::.::; •• 
.. ::::. ¡:;::;'.'Fi] .... ::'. •!;:r:: 

··~ . . ; : .. ····-·· 

'\ 
'\ 

QC 

Ul 
z 
o ... .. 
o 
z 
Ul 
:,; 
:,; 
o 
" Ul 
QC 

:,: 
u 
o 
1/1 
::; .. 
z .. 

-- 

\ 
\ 
\ 

; 

.I 
.. 

\ 
\ ...... 
\ 
\ 

\ 

: : : i .. 
:¡ 

\ 
"- .. 

'-.. 

.. 
:!:! 

✓

I 
;, 

/ 

Page 100 of 604



41 

J 

" Ql 
E 

:í E 
Q) ~ 
Q. 
Q. ,ro 
ëii 

~ 
(.) 
o 
Ql 

" ~ 
E clÌ 
o Cil 
en .:, 

" " " >, >, .Y. 
.Y. en 
en 
e: 
~ 
êií 
> 

0) 
e 
e 
Cl) ... 
e 
Cl) ... ... 
C'CI 
> 

:i;; 
:::, 
o: .... 
z 
w 
u 
w 

"' u 
".; 
z ~ 
o 
:i;; 

U) 

".; .. 
z .. .... 
U) 

z , .. 
¡: 
:i;; 
w .... 
U) 

> 
U) 

o 
"' w .. 
M 

Page 101 of 604



"' M 

® 
> 
"' o en_::: 
e "' E ~ 
- e: "' o 
.D - o ro u. > 

j "' ~ ~ ! "O ~ c. I "' ~ cñ VJ VJ 

"' w 
z 
o 
.... .. 
o 
z 
w 

"' "' o 
"' w 
"' 
J: 
u 
o 
(I) 

::; .. 
z .. 

Page 102 of 604



I 

.. 
G) 
"C :ns 
> ... 
E 
G) .. ... 
>< 
G) ... 
o 
E 

;:;¡ 
E 
E ro -o 
e 
2 
-;¡; 
> Ol e ro a, -o Q. 
> ro 
ro~ 
Ol -O e a, ·rn aJ 
Ol .o 
~ ro 
e -"' ro ,o 

:; 
:::, 
o: .... 
z 
w 
u 
w 

"' u 
".; 
z ~ 
o 
:; 

"' ".; 
"' z 
"' .... 
"' z 
'"' ;: 
:; 
w .... 
"' ►
"' o 
"' w 
"' M 

Page 103 of 604



) 
"' "' "' a. ! " ~ a. i "' cñ (f) (f) (f) 

Q'. 
w 
z 
o 
.... ., 
o 
z 
w 

"' "' o 
"" w 
Q'. 

:,: 
u 
o 
1/) 

".; ., 
z ., 

Page 104 of 604



/ 
( i 

C) 
e ... 
Q) 
e 

o 
0. 

O) e: 
_Q Q) 
o cJ a.. -<ti ~E 
~ o 
~ ro 
~] 
a.. e: 
>, Q) 
- ü ro 
e: e: 
e: -<ti 
~ E 

ro o, 
cJ e: 
> Q) E e 
o ,o a.. 

0, .~z 
£;¡; 
E -o 
O) :.o 
'~ ~ 
cJ -"' 
Q) ü 
E o 

º 5 >- en 
ro o 
5. E 
a.. E '° _Q ' ..o 

:;; 
::::, 

"' ,_ 
z 
w 
u 
w 
:,,: 
u 
":; 
z ~ 
o 
:;; 
V) 

":; 
<( 
z 
<( ,_ 
V) 

z 
'" ;:: 
:;; 
w ,_ 
V) 

> 
V) 

o 
:,,: 
w 
., .., 

Page 105 of 604



.; 

i ~ !! ._ E 
~ ~ o 

1 lt11 ~ill~!! lg>g1;g~~~~(ic CJ) Û) 
- Û) m ~ O > > E 

o: z 

o: 
w 
z 
o 
.... 
"" e 
z 
w 

"' "' o 
"' w 
o: 
:,: 
u 
o 
CJ) 

".; 
"" z 
"" 

I 

I ' 
\ 

I 
\ 

/ 

Page 106 of 604



.; ~ 
=:ê 

., 
li: 

Q. ., 
UJ 2' z -2' " o ~ :!'! ,,; 
¡:: ., " 

.,, 
cl 

e:: .,, -¡;, ., e:: 
ICI ., ·" E 
z ,,ô s: o 
UJ ;r: ~ 
:¡; e: !!! 

.!)! .., :] :¡; -'< .!!; 
o u ~ -'< 

i,: ~ ., 
UJ 5 .s ., 

'O 
., 

li: ¿ t 

., 
~ e:: 

Ill 
., ■è: 

.,, Q. 

"' "' Q. 
o E ., 
~ ,,; ~ :i: 
~ e:: 2 lii 

'º ., 
O) 

·¡;, e:: 
e:: ~ .r:; .., Ill 

.!2' .., u .;- o 
,Y! 

~ a:: t 
... 

<ii 1: 
:n, 

:,. -¡;, 
.. 

.r:; 
lii 

Q. .; !!! E 
"' ~ :i 

o 
~ 

., .,, Ill 

e:: §: 
.,, •◄ "O 

e:: .;.: ~ ~ -'< ., "O .,, ., 
O) o e:: ~ ◄ >- 

~ O) !!! 
,Y! 

"' 
:,. ~ ~ 

lii 

., 
.; !!! ~ ~ 
~ "' u e:: 

~ 

Ill 

:] ~ ~ 
Q. 

"' 
Ill 

Cl) -'< 5 e:: ,Y! 

"' "" lii 
.r:; 

... 
G) .. 
Cl) 
e 
:n:, ·- .. 
E 
G) .. 
Cl) 
>i. 
Cl) 
o 
~ 
G) 

ns 

n, 
Cl) 

:n, 
:e 

e ro 
-""...: 
E a, 

~ o.~ 
Cl) > 
~ 
ro 
e 
2 
cii 
> 

:. 
:, 
a: .... 
z 
UJ 
u 
UJ 

" u 
::; 
z ~ 
,o 
:. 
V) 

::; .. 
z .. .... 
V) 

z ... 
¡::: 
:. 
UJ .... 
V) 

►
V) 

o 
" UJ 

o ... 

Page 107 of 604



:; 

I 
u 
o 
"' ".:; 
"' z 
"' 

I 
--.,,< 

I - \ x- 
~:~~Î~ _, 

,_ 

/ 

ä3 "O 
a. "' E -o 
<1> "O ~ >- 
<1> -t¡ 
e cö 
al - 

"" w 
z 
o 
> 
"' o 
z 
w 
:IE 
:IE 
o 

Page 108 of 604



~ 

~ 

... 
¡¡ ""' RI .., 'º ■ 0. o.. i o 0. ,; E :i: ~ Q) E "O lii ~ <:' ~ Q) e:: Q) 

o.. Q) -~ "' "O ~ ""' " "' o, e:: "' o "O ~ '"' ::, -2 Q. "O RI ,. 
~ ~ E o.. ""' "' ~ - ::, ~ -S ;; 

·~ ~ e, "' !RI E o.. E ..e: - o "' ~ "' Q) ~ " lii ¡¡ ::, ""' .Q o e:: -!/5 lii: "' ..e: ~ e:: 
w o, :!, " e:: Q) '"' Q) 

]> o ~ "O "O "O RI z "' ,; "' e:: ' s •◄ "C o e:: ~ I "O i :!; "' "C ¡:: ~ "' ~ >, < 'º ;;¡ e:: Q) ◄ ~ ;; "' ~ "' o.. ~ Q Q) lii o.. ..e: "' Q) "" Q) ~ z "' " "' ""' "' "O w "" o ""' " e:: ~ :. "' "' "" ~ o, ~ Q. "O ::: o _£ ] "' Q. 

~ 

RI :. e:: o "' 'º ~ ::, 0. o ~ e:: o.. :::;; "t) ~ RI 
li: :Ò Q) "' ::, ¡¡ ,; ~ "O ""' ,. e:: "" w (!) .., CJ) ~ ::, ~ ·~ ::, lii 
lii: .Q 'O ..e: .Q 

·' -- •• , .. 1'. ;;.•. 
~:_- *' • ,, I 

\' ·ç . . f ' ·; . - : . 
.' . =• ., 

\C J 't:I ., 
E .. --, :E ., 
.o 
e 

",; ~ .. ,,. 
-, 

ro ..r:: 

'º ctÎ .o _Ql 
E e: 
2 iñ' 
ë a, 
~ E 
QJ -- 
~ .o 
>- QJ e -o :o 
~ ñí 

""' e: Cl) 

QJ ai 
~ -~ 
E ë o QJ 
e: ro :e .Ql 
(.'.J "O 
,i'=' 

G) 
Cl) 

G) 
> 
G) 

c. 
c. 
:, 
C) 

e 
e 
Cl) 

J 

I 

:. 
:, 
o: 
> 
z 
UJ 
u 
UJ 

"' u 
":; 
z 
o 
:. 
"' ":; 
.,: 
z 
.,: 
>- 
"' z 
,.,: 
> 
:. 
UJ 
>- 
"' > 
"' o 
"' UJ .. ... 

Page 109 of 604



M ... 

-¡¡; 
¿ 

E 
., 

E 

~ 

Q> 

f i 
"' ~ 
~ <I> 

.., ~ 
'ê 

'0 
I- 

.t::: 

"' e a. a. 
'º 

"' w 
z 
o ... 
"" o 
z 
w ~ ~ 
o 
" w 
:,: 
u 
o .,, 
":; 
"" z 
"" 

Page 110 of 604



... 
G) 
e 
0 - ~ ns ... 
G) - e 
ns 
ns 
u 
0 
Cl) 

o 
êií 
e 
Q) 
rt) 
e 
e -= 
äî o 

" :::, 

"' - z 
"' u 
"' "' u 
~ 
z 
J 
,o 

" "' ~ 
¢ 
z 
¢ 

- "' z 
"" ;::: 

" "' - "' >- 
"' o 
"' "' ... ... 

Page 111 of 604



~ ,o 
,;; 

" D 
E g 
"' >- 
e 
" O) 
e "' ""' "' O)"" " - " ~ z "' 

cr 
w 
z 
o ... 
"" e 
z 
w 
::. 
::. 
o 
"' w 
cr 
r 
u 
o 
U) 

":; 
"" z 
"" 

I 

Page 112 of 604



.... ro :~ -o Q) cii -o 
~ .... -o Q) 

cti cii ro cii e: Q) :s 
·Cil "" .... e: 

:~ 
e: ;a -o e: ->< = E ::, 

Q_ .~ ~ Cil ro r/l Q) º' cii cii :cii Q) ü :~ -o :~ "' ~ :Ô ~ O) ->< Ol E > E E E 
>, o cii .... 

·~ ] r/l r/l E e: cii o ..Q ~ ·ê > ..e: ] o o l1: e: œ z 

~ 2 ü e: cii a. x ro e: t: w 

·s: ~ ¿ ·Cil ::, ro o ;a >, o.. ~ .;:: Q) :::, -e ~ ,o u 

-"' 
e ro cii -o Q) ..o ro ro r/l e: ....; cii ::J :::, ..e: w 

JI!: .... .2 Il.) e: e: e: -ro -o -ro ~ >, ..e: e: w cii e: ro ü "' 
-"' I l1: ro r/l o:: ro o..~ e: ü e: E ~ êií o u 

-e ¿ o .c,i 
O) e u E e: E ;a e:: Ol ¿ l1: ~ ::, ..e: ;a ::, l1: c. o E cii ~ o Il.) ü ~ 

ro Q) Q) º <ii :~ e: .!!i :::;z c. z 
o Cil o cii :::, 32 ro Ol e: ~ ->< ~ 

~ ·3; Cil ;a -~ ro -o .s ñí ro e e -o e: :::, ;¡¡j (/) ->< cii £ .'!? ëii Q) r/l o 
O) CD e: > ñí E Ol Q) 

O)"" E: '< cii œ :¡¡¡ -E :::, ñí r/l e: Q) cii ~ e: :s 
::, ->< ->< ::, > Q) '2 ca o 't, o ::, r/l e: ;a > Q) .2 

e: E E .2 ~ o <I) 

O) 1:: ] l1: -o ë ro o ñí -o ëí e: 
ñí Ol ~ 'C Cil ~ a.:~ e: E ....: e: .!: ëii ~ 't, Cil ô o.. :::, r/l :::, ro ro º' :cii ::, E cii Ol > <( 

Q) 
..Q ro e: r/l ,;a :cii e: ro ro Q) z 

Il.) .... ..Q ..Q -ro ñí Ol r/l ..e: cii r/l r/l r/l ..e: e: Q) E r/l <( 

Q. :?- 'Cil ~ Cil 1: e: cii r/l ü l1: e: r/l ü Q) Q) ;; Ol «i -o 
Q) o (/) ro Q) o (/) ro .... 

::, QÍ E: ..o ñí 
·"'ª 

cii :~ 
ro > ta e: Ol -ro <I) ... :.!)! (/) E o ~ ro (/) r/l ~ <ii ~ E: e: r/l ~ c.- ro -o º' :§ c. z 

::::, ~ e: o Q) _,¿ ro a. Q) c. e: o ,;a =0 > Q) ~ -o Q) •<C 
::, <ii 'º ro E e -o ;:: ... o, ..:: Ol -O ;a > ro o 2 

-~ 
~ Ol E Q) 1 o o.. - -~ 

iii e: Q) -o ->< Ol cii :s ca 't, 1:: Q) Q) :g. ..o -ro > Ol e: :>,,~ o ~ .!.: ro E w 
Il.) Q) o ro s Q) ;¡¡j e: -o w e: Q) z ¿ Cil ~ -~ ~ Ë CD ro I .:>< e: Q) e: -o .È Ol >< 

.... 
..Q ·- ñí -o E E (/) ii'ì Ol :::, o Q) Q) <I) 

►
<I) 

o 
"' w 
"' ... 

Page 113 of 604



a: 
w 
z 
o 
.... 
"" o 
z 
w ~ ~ 
o 
"' w 
r 
u 
o 
1/) 

":; 
"" z 
"" 

Page 114 of 604



.; ni ■ Q. t:: ,. I& Q. 
., 

Q. 

:i 
"t) 

"' "' ., 
Òì E lii U) 
t:: E .; .g "' "" "' o "' "" ni ~ t:: 
-O Q. 

~ 
~ .!, 

t:: 'O .; E ., 
:n1 

.. 
~ o 1:' .. -t:: "" lii E ;¡¡ 'e'! '"' ~ :,. 
.; ~ :s "' ~ a:: o, ~ ~ E ., 

ni w t:: "" "' "" •◄ "O z 2 E "' -!!! "' "O o Q. Q. .;- -'< Q. >, ¡:: ~ Q. o "' ◄ .:t:. 
::, "" ., "" <I ::, 
!!! ·~ ,. "' lii Q ... '-- ú 

._, 
I:: z t:: '"' .; -t:: o w ·.::- o "' ni "" ~ ~ o 

~ 

::¡¡ ~ ~ Q. ., ~ ~ 
ni 

::¡¡ "t) :~ !l: !l: ~ 
.:t:. o .!, :~ i,: 'O "' ., ., 
lii "' (l) (l) ->e w ~ ., 

"' a:: "t) f·. 

.... 
Q) 
.e 
C) 

o 
.e 
E 
>, 
Cl) 

cÔ 
E 
o e: 
Q) 
Ol 
al 
á¡ E 
cJ Q) 
:~ -o 
> al 
al ::;;: -"' u 
Cil Q) 

"§ ~ 
-~ _e ..e u 
Q) o 
cJ ..!!1 
al ;¡¡¡ 
"' ..e > cii 
Q) cJ 
CD e: 
' ::, 

:,; 
::, 
a: .... 
z 
w 
u 
w 
" u 
:'.; 
'.'; 
o 
:,; 
Cil 
:'.; 
<[ 
z 
<[ .... 
Cil 
z 
,<[ 

~ 
:,; 
w .... 
Cil 
►
Cil 
o 
" w 
., ... 

Page 115 of 604



., .. 

'- 
" '- 

\ 
\ 

I 
/ 

' 

a: 
w 
z 
o 
.... 
<[ 

e 
z 
w 
:i;; 
:i;; 
o 
>< 
w 
a: 
I 
u 
o 
li) 

~ 
<[ 

z 
<[ 

\ 

\ 
\ 

Page 116 of 604



... 
Q) 
+' 
Cl) 
e 
:cu ·- +' 

E 
Q) 
+' 
Cl) 
> 
Cl) 
o 
~ 
Q) 

Q) 
"'C 
e 
cu ·- ... :o 

:o 
LL 

... 
Cl) - cu 
== 
.e u 
o 
e 
Cl) - - cu > ~ 
Cl) ... 
:cu 
LL 

e 
o - ~ 
:i 
"C 
o ... 
c. - cu 
== 

:;; 
::, 
cr ,_ 
z 
UJ 
u 
UJ 

"' u 
".; 
z ~ 
-O 
:;; 

"' ".; ., 
z ., ,_ 
"' z ,., 
¡: 
:;; 
UJ ,_ 
"' > 
"' o 
"' UJ 

o 
"' 

Page 117 of 604



;;; 

"' w 
z 
o 
.... .. 
Cl 
z 
w ~ ~ 
o 
"' w 
"' 
:,: 
u ~ o 

d, li) 

":; 
• J 

.. 
z .. 

I 
I 

I 
I 

I 

Page 118 of 604



::. 
::, 
cr 
> z 
uJ 
u 
uJ 

"' u 
".; 
z 
o 
::. 
uJ 

o 
::, 
> 
U) 
U) 
o 
"" z 
Cl 
Cl 
> 
CD 
U) 

o 
"" >- 
U) 

N 

"' 

Page 119 of 604



a, 
e 

■- e 
Q. 
::, 

e ..... 
't, .. 

:a, ·- .. ... :o CD 
en .... en 
"' Cl) == ... .... .e CD 

Cl) u 'i, o .a, 
't, e CD .. 

e e - E oca CD .a, CD "' 'i, en ~ ::I o - .. .a, E - u ~ en .. "' :a, e ::I 

E E ::I 'i, .0 en o ~ .. .... o ... e CD .... ·- CD 
e ... e o - "' CD CD :o ::I o :o 

~ 
... 

e u 
== 

:e U) :e 
• 
~ 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 

.., 
"' 

Page 120 of 604



" ::, 
"' >- 
z 
UJ 
u 
UJ 

" u 
".; 
z 
o 
" UJ 

Cl 
::, 
> 
<I) 
<I) 
Cl .. 
z 

"' "' ►a, 
<I) 
Cl .. 
> 
<I) 

... 
"' 

Page 121 of 604



.,, .,, 

" z 
z 
Q. 
:::, 

ëì 
a: 
o 

"' .... 
w 
o . ., 
a: 

"' o 

e 
Q) 
"C 
o(a ... 
E 
o 
Q) 
e 

<ii 
ro ~ O) 

~ 
..:,,:_ e -~ 

..:,,:_ 
e 

èa :~ 
o 

Q) ro e 

~ 
(/) > @ 

Q. êi, ro ,ro ~ 
Q) 

> £ 
(/) ..e 'º m- ~ 

(.) u.. ""' - 
êi, o C'-· 

e Ë ci ro 

e 
] 

,ro èa <ii ~ ro ~ 
·.;::;- o ro ~ Ë E 

E :o Q. 
E ro 1 

Q) ci5 ëí :~ E ro 

iii 
(/) 

C'-· E 
e E 

(/) 

>, 

Q) e 
(/) 

(/) 
·;;; o -o ro 

o e 
(/) Q) 

..:,,:_ ro e 
..:,,:_ ro ro -o ·;;; <ii ,èa 
Q) E -u ro Q) -o ..:,,:_ 

Q) E e <ii -o :::, (/) 

.;::' ro ro -o e ::;¡; -o 
ro !E èa 

ro 
> 

:i :i -~ 
> êi, 

..:,,:_ êi, 
-co Q) E 
Q. ~ -o o :êii -o o Q) 

-~ 
ro :~ 

O) (/) (/) E 

èa ""'""' <ii 
<ii ~ (/) 

<ii ""' 
e Q) 

> Q) 
ro .9 êi, 

O) 
(/) n, 

èa e ro (/) ~ e cti 
Q) e ,ro e 

..e :i -u -o ·.;::: - -o Q) èa 
!E e -o e E 

:i ""' 
Q) O) 

..e ro Q. ""' E 
Q) -~ 

-~ 
èa E êi, 

e > ro E >,~ 

·- Q) èa o o ~ :~ 

I E 
Q) > Q) ..:,,:_ 

-o (/) -o ~ ..:,,:_ Q) 
Q) .D 

ro 
.Ql 

Page 122 of 604



E °"' 
~ (/J 
ü ~ 
o OJ 
e: e: 
Q) 

E 

E 
::::, ... .... 
e 
Q) 
u 

• I 
• I • I 

e: 
o .cii 
âí 
OJ 
Q) 
> 

e: 
Q) 
OJ 

'"' > . ;: 
Q) 

:êu 
Cl) 

:\·- 
\ 
I~ 

• 

\' f: 

:. 
::, 
a: ,_ 
z 
UJ 
u 
UJ 

" u 
".; 
z 
o 
:. 
UJ 

a 
::, ,_ 
V) 
V) 

a 
< 
z 
(!) 

(!) 

> 
co 
V) 

a 
< ,_ 
U) 

"' ., 

Page 123 of 604



.... ., 

"' z 
z 
a. 
:, 

o 
a: 
o 
u. 

"' >- w 
o ... 
a: 
:, 
o 

Page 124 of 604



e ... 
:ns ·- ... 
Q) 
U) 
U) 
ns 

== 
.e 
u 
0 
e 

ons 
U) 

ns 
'C 
e 
:o 

ni . e 
OJ a, 
ai -o 
.D ,(Il (/) E 
~ ~ 
~~ s a, 

E 

"' ::, 
a: 
> 
z 
w 
u 
w 

"' u 
".; 
z ~ 
a() 

"' w 
ë 
::, 
> 
U) 

(/) 

e 
<( 
z 

" " ►., 
(/) 

e 
<( 
> 
U) 

., .,, 

Page 125 of 604



'X 

e, 
z 
z 
Q. 
:::, 

o 

1/) 

> 
w 
o 

•<t 

"' "' o 

f 

/ 

Page 126 of 604



\ 

Q. 
Q. 
:, 
CJ) 

ëii 
."! 

e 
Cl) 
~ 
u 
:ca 
.0 
Cl) 

C1l _,,_ 
Cl) 

e 
C1l 
CJ) 

> 
e en 
(l.) ~ 

~ C> 
> ~ 
~ ii 
i; o 
~ 
Q) 

E 

:, 
::, 

"' >-- 
z 
"' u 
"' "' u 
".; 
z 
-O 
:, 

"' o 
:, 
>-- 
"' "' o 
"' z 
" " > CD 

"' o 
"' >-- 
"' 
o 
<O 

Page 127 of 604



\ .'<1 
~ 

\. 

" z 
z 
a. 
::, 

e 
a: 
o 
(/) 
1- 
UJ 
e ... 
a: ~ 
o 

0 ;: E 
o 
Ol e: 
e: -;;; 

È'º <I) cñ 

Page 128 of 604



.... 
G) 
"C 
o(U ... 
E 
o 
Cl) 
e 
o .... 
cu .... 
(/) 

/ 
/ 

/ 
/ 

:; 
::, 

"' .... 
z 
UJ 
u 
UJ 

"' u 
::; 
z 
J 
,o 
:; 
UJ 

a 
::, .... 
"' "' a 
<( 

z 

"' "' ►a, 
"' a 
<( .... 
"' 
" .. 

Page 129 of 604



M .. 
"' z 
z 
Q. 
:, 

o 
o: 
o 
U) 

> 
UJ 
o ... 
o: ~ 
o 

Page 130 of 604



e 
Q) ~ 
""O 
..>t. 
(.) 
ctl > 
U) 

--- e Q) ~ ¿ 
""O 2 
ctl cii e 
D.. > 
D.. Ol 

'º ctl 
""O 

""O ~ Q) 

E ai 
U) ë 
.!!! ctl 
D.. .e 
D.. .e o (.) 
~ o 
ctl ai E ·,o 
E -o ctl 
U) ;E e 
ctl e 

..>t. Q) 

ctl > 
U) ,ct1 
U) E Q) o o U) 

Cl) ' ~ 
~ ..>t. E U) E e Ol 
Q) ,ct1 ctl 
rn > ""O e 
~.=~ 

ctl 
U) 
U) 

~ ""O Q) 
·- ""O > 

ai e ~ 
""O Q) .o e ..>t. e .i¡¡ Ol e 

E octl 
-~ :-g Q) Ol 

JS ctl ëñ 
~ e E :;; 
E D.. E Q) 

ctl U) 

E e -~ 2 U) 
ctl octl .e ""O cii Cl. (.) 

ai > ...: o 
Ol ~ .a= ctl Q) 

ctl ""O E 
:::, 
i, D.. U) :::, ""O ctl ~ e e ..>t. 

U) ""O e 
,ct1 Ol 

1ii -~ e E e Q) 

E Q) Ol 

-~ o Ol -~ e ,ct1 e 
Q) > U) .o 
(;J >, o ctl .o .e 

.e 
(.) 
o 

_:~ 

~ .o 
E e 
o Q) 

U) > 
ctl 

- - ::::s 
~ 
(1) 
e 
:o 
:J: 

.e 
(.) 
o 
ctl o 

..>t. 
U) 

;¡¡ 
.e 

:í 
ctl e 
ai ¿ 

·.;:; 
~ ~ 

D.. o 
U) § Ol o 

..>t. ~ U) 

e e 
.!!! ~ :::, 
Q) ctl E e 

Q) 
ctl ""O 
Ol~ ,ct1 

E > 
U) o 
Ol U) 

-~ Ol 
e o 
""O ..>t. 
-~ 

U) 

U) ~ 
ctl 'º ctÍ ûí 

..>t. Q) ..Q ""O 

;;o ö .e E Q) Q) .o ë rn Q) r 
Ol ..., 

ai ni / 
e octl Q) .:". -o e ~ ~ E 

Ol o 
'º .e Q) 

octl m 
D..:!!! 

e ;¡¡ 
e .o 
Q) 

:~ 'º LL 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

/ 

1 
" " E 
~ " ~ i .. .. ¡; ;¡ ~ c. ,,, "1. ·i ... .. e I f '° ë C) ¡;; * I .. i ! a. il;' 

.s'1 ~ ~ 

i s ~ .. "' .. " ~ a. -g_ ~ ;;; .. ;;; 
5 cii ûl ûl cii 
a;,, 

%- ={1 < o 

:e 
:::, 
(< ,_ 
z 
UJ 
u 
UJ 

"" u 
~ 
z ~ 
o 
:e 
UJ 

ëi 
:::, ,_ 
"' "' e 
" z ~ ~ 
►
al 

"' e 
" ,_ "' .. .. 

Page 131 of 604



"' "' 

"' z 
z 
o.. 
:::, 

ëì 
"' -O 
u.. 
Cl) 

>- 
uJ 
e ... 
"' :. 
o 

Page 132 of 604



:i; 
:, 

"' .... 
z 
UJ 
u 
UJ 

"' u 
":; 
z 
-O 
:i; 

1/) 

":; 
<[ 

z 
<[ .... 
1/) 

z 
,<[ 

¡:: 
:i; 
UJ .... 
1/) 

> 
1/) 

o 
"' UJ 

"' "' 

Page 133 of 604



.. 
w 
U) .... 
"' U) .... 
::, 
J 
U) 

e 
Cl) 

-e E - ::::, 
o(U .... ::::, 

E en !:: 
en en e 
C) 'C Cl) 
e cu u 

·- e - C) Cl) 
-=-= C) ~ u >- u 
Cl) .0 > 
> en - ..,. e 
::::, 'C - cu :o 
"fi":ñ:E 
0 ·- ·- 

Page 134 of 604



@ ,_ ~ = 
= ~ 
""" 
o<l 

= ... 
IE "" "" ~ 
(lt) > - c... I- ..., 

li == 
""' li = ..., 
"" V, = rii == 

--ö e 
Ol 
<O :o 
(.'.) ¿ 

~ :'!! 
Cil êñ " ,oi e > Ol 

~ <O :o 
'º (.'.) ;¡;¡ ~ ..e 

â, cii 
,oi 

~ > e 
~ Q) 

Cil 
O) ~ 
-~ >- e cii Ol Cil § e ,oi 
:J _J 

~ 
Q) 
e 
o 

o(U 

E 
Cl) 
C) 
e 

.-ê 
<O 
> 
~ 
:::, 
_J 

O) 
e . ;: 
Q) 

O) 

~ 
Q) 

:::, 
CI) 

4 !il 

E 
~ 
>< 
Q) 

ë 
E 

" " Q) >-" (J) '~ 

O) 
e 
e 
~ 
e 
2 
~ > 

11 • 

O) 
e 
e 
Cil 
Cil 
Ol 
D.. 
e 
Ol 
~ 
E 
~ 

O) 
e 
Q) 
e 

o a.. 

• • 

~ 
Q) 
+,I 
Cl) 
e 
:ca ·- +' 

E 
Q) 
+,I 
Cl) 
>a 
Cl) 
o 
~ 
U.I 

" ::, 
œ 
> 
z 
"' u 
"' "' u 
".; 
z 
J 
,o 

" (/) 
".; 
<( 

z 
<( 
> 
(/) 

z 
,<( 

;::: 

" "' >- 
(/) 

►
(/) 

o 
"' "' .. .. 

Page 135 of 604



., .. 
"' w 
Cl) .... 
"' Cl) .... 
::, 
J 
Cl) 

~ ~ 
~u~ 

Hh _, >..,""" 

Page 136 of 604



e 
Cl) 

"C 
::s .. 
Cl) 
Cl) 
"C 
ns 
e 
C) 
C) 
> .e 
Cl) 
"C 
ns .. 
Cl) 

OD 

N 

== "' Ê 
2 .. e 
G) 
u 
l! 
"C :o 

i Q) 
OJ 

OJ :!!! 
"" -º' º1 > e: 
'~ ~ .. ~ e -o 

G) "' ..o u X 
() 

'"' OJ 
-o '"' êii > e: > ~ 'º 

N 

D o u "". 1 > 
ôi -~ 
e: e: 
2 2 
<( <( 

.. 
Cl) .. 
Cl) 
e 
:ns ·- .. 
E 
Cl) .. 
Cl) 
> 
Cl) 
o 
~ 
w 

"' ::, 

"' ... 
z 
uJ 
u 
uJ 

" u 
:'.:; 
'.'; 
o 
"' 
V) 

:'.:; .. 
z .. ... 
V) 

z 
4 
;: 
"' uJ ... 
V) 

> 
V) 

o 
" uJ 
o 

" 

Page 137 of 604



;: 

Cl) 
Cl) 
(I) 
"O 

ai 
-"' 
:~ 
ëií 
(I) 
-"' 
ü ~ 
e 
'o 
~ 

~ 
"O 
e 
E 

Cl 
.!: 
"O o 

~ 
~ 
Cl 
.!: 

·.;::; 

"' w .,, .... .. .,, .... 
:::, ~ .,, 

> 
-~ 
e 
2 
ëii 
> 
C1l 
Cl 
>, ~ 
ai 
> 
Cl) 
>, 
ëii 
e 
C1l 

E 
o 
Cl) 

Cl) 

o 
ai 
"O 
:~ > 

"' (I) 

:ëí 
E 

_:~ 

~ .o 
e 
~ 
Cl) ~ 
"O 
e 
C1l 
> 
E 
o 

Page 138 of 604



e, 
z 
z 
l 
i 
<t 
I.L 
z 
<t 
:E 
:E 
<t 
Cl) 

Cl) 
> _, 
<t z 
<t 
I 
CI) 
z 
:ct ... 
1- 
:E 
w 
I 
CI) 
> 
Cl) 
o 
~ 
w 

E 
::::, ... ... 
e 
(I) 
u 
(I) 
~ 
u 
>o. 
e 

:o 
:E 

..r::_ I 
(.) ... o :ct1 
O) (/) 

.£ :~ 

e: 
(I) 
"'O 
oct1 ... 

ct1 E :;:: o 
(I) ct1 o "'O 
~ g, 
(/) :ct1 

·;:: +-' 
(/) (/) 

O)-~ 
e: ..r::. 

(.) 
o 

... 
(I) ... 
Cl) 
e 
:cu ·- ... 
E 
(I) ... 
Cl) 
>o. 
Cl) 
o 
~ w :::i 

Cl) _:;¿_ 

e: ..r::. 
e: (.) 

-.:: o 

O) :Q .g .n 
- E 
Q) o 
"'O (/) 

Cil 
e: ... 
(I) - Cl) 
e: 
:Cil 
·.:;- 
E 
(I) 
û, 
>, 
Cl) 

o 
_:;¿_ 
(I) 

~ - ~ 
--e 

CIÍ J2 ... - 
(I) - (/) Cil Q) 
e: cii ..r::. 
~ ë O) 

E~ x o o :ct1 
_:;¿_ o. > 
... "'O 
(I) o (I) 
(I) û, E 

X 
~ (I) 
(I) - ... (/) 
:::i e: 
Cil e: 
êi,;..:: 
(I) e: 
... (I) 

i~ 
(I) >... 

E E o e: (/) 
E § 
ci ~ 
-; êií 
"'O 
e: 
:::i 

"' ::, 
a: 
1- 
z 
uJ 
u 
uJ 

"' u 
":; 
z ~ 
,o 

"' 
li) 

":; .. 
z .. 
l 
i/) 

z ... 
¡:: 
"' uJ 
l 
i/) 

►
li) 

o 
"' uJ 

N .... 

Page 139 of 604



o::: 
w 
en 
~ e z e 
:z: u o 
o::: 
w - Q 
::, 
t en 
w 
Q 
e 
0. 
::, ... 
Q 
o::: o 
LL 

e: 
G) 

~ 
E o en 
Q) - "> 
~ t: o a. en 
..e: º e o G) 

~~ 
1ií E a. e ~ :as 
G) e: 
..J - ... 

..e: ¡; o o e: 
I G) ~ a. Jl! ~ i:, :o 

f? 
G) 
"'O e: 
:::, 

1ä ... :o - 

IÔ 
C'i • as 
en C> 
.a, = 
a.~ 
as rn 
E -g 
o > 1:'. :::, as ..e: 
~ G) 

"O 

G) 

~ o 
~ - en 
G) o ... 

... 

¡; 
~ 
ai e: as 
1ñ e: :as ·,.:::, 
E 

i.; 
"' G) o "'O 
~ °f! 
"'O E as o a. en :::, e: 
"ö-º '° E u. en ... 

... 
G) 

E G) 
as "'O e: e: 
E Jl! 
~:<ti 
::: ~ as G) 
.a, e: 
a. .Q 
as 1ií ... "'O 
G) e: en G) 

~ E 
J2 E -£ 
~~o 
en e C) 

.5 e: ~ as 
1ñ 
G) 
C) 

e: as 
G) - en G) 
~Ji: as e: 
<C
c: o ~ 

C> 
.5 e: e 
£ 
:::, 

"' uJ 
li) .... 
<l 
li) .... 
:::, 
J 
li) 

Cl) ..., 
Cl) 
.e ... 
ca ..., ..., 
ca 
Cl) ..., ... 
0 
LL 

.... 
Cl) Cl) 

15 :~ 
~~ 
.E ..e 
:o E 
~ o 
·: (JJ 
Cl) Cil 
en "§ 
e: Cl) 
:ct!·- -~ - Ë -~ 
Cl) Cl) 
êi.í "O 
>, e 
Cil Cl) 

~ "O 
Cl)~ 

-o E 
Cl) o 
E ~ ai O) 
ai o<1l ..e e ........ 
ct! ct! 

..e 

.... 
Cl) 
Cil 
>, 
cii 
e: 
ct! 
Cl) .... 
ct! a. 
::::, 
"O 

.... 
Cl) - Cil e: 
:ct! ·r 
Cl) 

êi.í 
>, 
Cil o 
.::L 
Cl) 

> 
ct! 

Page 140 of 604



Page 141 of 604



 
 
 
 

 
 

 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Trafikverksamheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke 

______________________________ 
PUBLIKATION 2019:02       2019-01-31 

 

Page 142 of 604



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Page 143 of 604



Sammanfattning 
Trafikfrågorna i Mölnlycke får en allt mer strategisk karaktär och behovet av en långsiktig pla-
nering och ett helhetsgrepp ökar. I majoritetens budget för 2017-2019 beskrivs uppdraget om 
en Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum och som särskilt viktigt lyfts hur en attraktiv 
stadskärna och hur en ändamålsenlig och rätt dimensionerad infrastruktur kan säkras. 
 
Syftet med en TRafik- Och MobilitetsPlan, TROMP, för Mölnlycke är att tydliggöra hur trafi-
ken och mobiliteten bidrar till en attraktiv stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckl-
ing. Ordet trafik definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det vill säga 
de resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet definieras som rörlighet, det 
vill säga möjligheten, för människor och gods att förflytta sig från en plats till en annan, men 
även behovet av att förflytta sig.  
 
Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process med fokus på ett antal teman. Att 
planen är en process gör att det inte finns något tydligt avslut och att arbetena med respektive 
tema har kommit olika långt. Efterhand som utredningar tas fram och processen fortskrider 
stäms arbetet av med den politiska organisationen. Förestående rapport är en sammanställning 
och lägesrapport för var i processen arbetet befinner sig och vilka slutsatser och rekommen-
dationer som hittills har identifierats. Den geografiska avgränsningen för Trafik- och mobili-
tetsplanen är Mölnlycke. Metod- och innehållsmässigt motsvarar Trafik- och mobilitetsplanen 
en trafikstrategi.  
 
Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån politiska målsättningar på nationell, regional och kom-
munal nivå, där de kommunala politiska målsättningarna främst utgörs av inriktningsmålet för 
trafik tillsammans med de förstärkta målen inom Agenda 2030. Processen med Trafik- och 
mobilitetsplanen har dessutom tagit avstamp i tre utgångspunkter som identifierats som särskilt 
viktiga, vilka är Helhetsperspektiv, Människan i centrum och Långsiktigt hållbart. 
 
Under arbetets gång kommuniceras resultatet på kommunens hemsida och i samband med even-
tet Vi möts i Mölnlycke i augusti 2018 var framtida mobilitet i Mölnlycke ett ämne för dialog.  
 
Arbetet med Trafik- och mobilitetsplanen har resulterat i ett antal rekommendationer för hur 
kommunen kan arbeta vidare med olika frågor inom respektive tema. 
 
Tema Resvanor 

 Studera dagens resvanor i Mölnlycke 
 Arbeta för en målsättning för framtida färdmedelsfördelning i Mölnlycke  

 
Tema Mobilitet och bebyggelsestruktur 

 Planera framtida bebyggelse utifrån ett mobilitet- och infrastrukturperspektiv 
 Planera för ett tätare och mer funktionsblandat Mölnlycke för att skapa närhet 
 Planera bebyggelsen stationsnära eller nära kollektivtrafik med hög turtäthet 
 Planera för att öka tillgängligheten till grönytor och rekreationsmöjligheter 

 
Tema Trafiknätsplan 

 Planera för stadshuvudgator för ökad tillgänglighet och närhet 
 Studera behov och möjlighet för utveckling av vägnät 
 Planera för att markera entréerna till centrum  
 Planera för utvecklade stråk för gående och cyklister för ökad närhet 
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 Planera för ökad framkomlighet för cyklister 
 Planera för ett robust trafiknät för kollektivtrafiken 

 
Tema Mölnlycke som kollektivtrafiknod 

 Planera för att öka kollektivtrafikens integration i stadslivet 
 Planera för flera centrala hållplatslägen  
 Planera för ökad orienterbarhet genom att bilda stråk 
 Planera utifrån ett ”Hela resan” -perspektiv 

 
Tema Parkering 

 Planera för ökad tillgänglighet och attraktivitet till de lediga parkeringar som finns i 
Mölnlycke centrum idag 

 Planera för att ersätta centrala parkeringar för att frigöra mark 
 Planera för samlade parkeringsanläggningar 
 Studera möjligheten att kombinera framtida parkeringshus med andra funktioner 
 Planera för cykelparkeringar med hög kvalitet 
 Planera för att prioritera pendelparkering för cykel i centrum, pendelparkering för bil 

placeras utanför centrum 
 Planera för att öka effektiviteten på användandet av parkeringarna i centrum genom be-

gränsat test med parkeringsavgift  
 Arbeta för en policy för hantering av parkering vid nybyggnation 

 
Tema Mobility management 

 Arbeta systematiskt med Mobility management  
 Arbeta för att stärka valfriheten genom att kommunicera vilka transportmedel som finns 

tillgängliga i Mölnlycke 
 Arbeta för ett samarbete med näringslivet i Mölnlycke kring Mobility management 
 Arbeta för riktade insatser för att åstadkomma nudging  

 
Tema Trendspaning framtiden mobilitet 

 Arbeta för deltagande i kunskapsuppbyggande projekt för att kunna möta teknikutveckl-
ing och kommande beteendeförändringar som påverkar mobiliteten 

 Arbeta för att implementera digitalisering och teknikutveckling  
 Planera för ett robust transportsystem med flexibla lösningar som möjliggör omvandling 

 
Arbetet med processen för Trafik- och mobilitetsplanen fortlöper och teman och utredningarna 
presenteras efterhand. Om cirka ett år bör behovet av en ny version av föreliggande samman-
fattande rapport ses över. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke kommer utgöra ett underlag 
till det pågående arbetet med Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum. Även i det kom-
mande arbetet med att uppdatera Översiktsplanen från 2012 utgör Trafik- och mobilitetsplanen 
för Mölnlycke ett underlag.  
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1. Bakgrund och syfte 
 
Mölnlycke växer stadigt samtidigt som samhälls- och teknikutvecklingen går allt snabbare och 
hållbarhetsfrågorna står högt upp på agendan. Det gör att trafikfrågorna får en allt mer strategisk 
karaktär och behovet av en långsiktig planering och ett helhetsgrepp ökar.  
 
I majoritetens budget för 2017, 2018 och 2019 beskrivs uppdraget om en Stadsbyggnadsstudie 
för Mölnlycke centrum. I uppdraget från 2017 poängteras det att i arbetet med Stadsbyggnads-
studien ska det finnas ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna och hur en ändamålsenlig och 
rätt dimensionerad infrastruktur kan säkras.  
 
Syftet med en Trafik- och Mobilitetsplan, TROMP, för Mölnlycke är att tydliggöra hur trafiken 
och mobiliteten bidrar till en attraktiv stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling. 
Ordet trafik definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det vill säga de 
resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet definieras som rörlighet, det vill 
säga möjligheten för människor och gods att förflytta sig från en plats till en annan. Inom ra-
marna för mobilitet ryms även att belysa behovet av att röra sig. Trafik- och mobilitetsplanen 
kommer således att belysa både de rörelser som faktiskt sker, men även behovet av och möjlig-
heten till rörlighet. 
 
Trafik- och mobilitetsplanens syfte är även att fungera som ett stöd för hur trafik- och mobili-
tetsfrågor i Mölnlycke hanteras i planeringsprocessens olika skeden, allt från övergripande pla-
nering, till detaljplaner till mindre fysiska åtgärder i trafiknäten. Trafik- och mobilitetsplanen 
tydliggör kommunens arbete samtidigt som stringensen i arbetet ökar, vilket på sikt medför 
enklare processer och att verksamheten blir mer flexibel och mindre sårbar.  
 
Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process med fokus på ett antal teman där det 
i nuläget finns störst behov. Att planen är en process gör att det inte finns något avslut och att 
arbetena med respektive tema har kommit olika långt. Förestående rapport är således en sam-
manställning och lägesrapport för var i processen arbetet befinner sig just nu och vilka slutsatser 
och rekommendationer som hittills har identifierats.  
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2. Utgångspunkter  
 

Politiska målsättningar 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik (Prop. 
2008/09:93) är att säkerställa en samhällsekonomiskt ef-
fektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgare och näringsliv i hela landet. Under det övergri-
pande målet har regeringen också satt upp funktionsmål 
och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. Funkt-
ionsmålet syftar till att skapa tillgänglighet för resor och 
transporter, medan hänsynsmålet handlar om säkerhet, 
miljö och hälsa. 
 
Mölnlycke ligger längs stråket Göteborg-Borås, vilket ut-
gör ett av de fem utpekade huvudstråken i Göteborgsreg-
ionens strukturbild. Huvudstråken ska enligt strukturbilden 
stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livs-
kraftig, vilket ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull 
pendel- och regiontågstrafik. Göteborgsregionens struktur-
bild pekar vidare på vikten av att bygga både bostäder, 
verksamheter och service i stationsnära läge för att stärka 
möjligheterna för en långsiktigt hållbar regional utveckl-
ing.       
 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” drivs av Västra Götalandsregionen och Länssty-
relsen i Västra Götalands län, i samverkan med andra aktörer och bygger på det regionalt an-
tagna klimatmålet från 2009 att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast år 
2030. Som en av kommunerna i Västra Götalandsregionen är Härryda kommun en del av denna 
kraftsamling. Ett av fyra utpekade fokusområden, där en särskild kraftsamling krävs för att få 
ner de klimatpåverkande utsläppen, är hållbara transporter.   
 
De kommunalt antagna politiska målen som rör trafik och mobilitet är av särskild stor vikt i 
arbetet med föreliggande plan. Kommunfullmäktige i Härryda kommun antog den 18 juni 2018 
i § 125, följande inriktningsmål för trafik: 
 

 
Samma datum antogs i § 128 följande inriktningsmål för miljö: 

 

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen 

enligt Agenda 2030.  

Trafik och kollektivtrafik skall tillgodose invånarnas och näringslivets 

behov av ett väl fungerande trafiksystem som är effektivt, säkert och 

långsiktigt hållbart. 

 

Göteborgsregionens strukturbild. 
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Av de 17 globala mål som redovisas inom Agenda 2030 har två stycken pekats ut som förstärkta 
inom ramen för kommunens arbete, dessa är nummer 3. Hälsa och välbefinnande och nummer 
11. Hållbara städer och samhällen. Under målet 3. Hälsa och välbefinnande finns ett delmål 
nr 3.6 som särskilt rör trafik, vilket är att  

 
 
Under målet 11. Hållbara städer och samhällen finns flera delmål som rör trafik, men i synner-
het delmål 11.2 som innebär att  

 
 
Ett annat är delmål under 11. Hållbara städer och samhällen som rör trafik är delmål 11.7 som 
innebär att  
 

 
Härryda kommuns Översiktsplan (ÖP2012) är en kommunal långsiktig vision för användningen 
av mark och vatten och ska ge stöd för beslut om detaljplaner och bygglov. I ÖP2012 redovisas 
förutom utbyggnadsområden på kort och lång sikt även planer för infrastrukturen såsom korri-
dor för ny järnväg och planerade vägar. Efter att ha aktualitetsprövat den gällande översiktspla-
nen i juni 2018 ska arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan påbörjas 
under våren 2019.  
 
 
     
 
  

SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA 

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande 

och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för 

kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsätt-

ning. 

TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, 

tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafik-

säkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild 

uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, 

barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. 

 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN 

Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i värl-

den. 
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Utöver de politiska målsättningarna har processen med Trafik- och mobilitetsplanen tagit av-
stamp i tre utgångspunkter som identifierats som särskilt viktiga. Dessa är Helhetsperspektiv, 
Människan i centrum och Långsiktigt hållbart. Nedan följer en beskrivning av på vilket sätt de 
är relevanta i arbetet med Trafik- och mobilitetsplanen.  

  
Helhetsperspektiv 
Planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar möjligheten att skapa ett attraktivt samhälle 
och attraktiva livsmiljöer. På samma sätt påverkar övrig fysisk planering möjligheten att åstad-
komma god tillgänglighet och ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Att se sambanden för hur 
planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar helheten och hur övrig planering påverkar 
trafiken och mobiliteten är en av Trafik- och mobilitetsplanens grundläggande uppgifter. 
 
Att skapa ett helhetsperspektiv handlar också om att tydliggöra hur arbetet som görs inom kom-
munen hänger samman. Från tidiga ställningstaganden i strategier och utredningar till fysiska 
åtgärder i bygg- och driftskede eller hur planeringen för ett trafikslag påverkar ett annat.  
 
Människan i centrum 
Människan bör ses som utgångspunkt i den grundläggande planeringen av trafiksystemet och 
planeringen av mobiliteten. Människans behov av att förflytta ger upphov till rörelser och resor, 
vilket utgör trafiken. På så vis bidrar trafiken till att skapa ett levande, hållbart och attraktivt 
samhälle. Samtidigt påverkas människan som bor, rör sig och vistas i staden även negativt av 
trafiken.  
 
Tillgång till Mölnlycke  
Det offentliga rummet med gator, torg, parker och grönområden är till för alla. För att det ska 
vara det behöver vi skapa tillgång till det. Trafiksystemet ger förutsättningar för att människor 
ska kunna förflytta sig och ta del av det utbud och de målpunkter som finns i olika delar av 

De tre utpekade utgångspunkterna i arbetet med Trafik- och 

mobilitetsplanen.  
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Mölnlycke, såsom skola, fritidsaktiviteter, arbetsplatser, mötesplatser och evenemang, samt att 
komma till och från Mölnlycke.  
 
Tillgänglighet för alla 
Mölnlycke är en populär bostadsort för barnfamiljer och en stor andel av befolkningen utgörs 
därför av barn och unga. I trafikplaneringen ska hänsyn alltid tas till barns och andra oskyddade 
trafikanters behov och hög prioritet ska ligga på ett trafiksystem som både ser till barns rörelse- 
och trygghetsbehov. Det är även viktigt att utforma stadsmiljön för att äldre och personer med 
funktionsvariation ska kunna orientera sig och vara självständiga och på så vis få en ökad livs-
kvalitet.  
 
Prioritering mellan olika trafikslag är en viktig fråga för ökad jämställdhet. I dagens samhälle 
där män äger och kör bil i större utsträckning än kvinnor innebär en prioritering av bilen att 
mäns tillgänglighet är större än kvinnors. Att prioritera övriga trafikslag bidrar således till ökad 
jämställdhet.  
 
Socioekonomiska förutsättningar, framförallt inkomst, är faktorer som påverkar hur mycket och 
på vilket sätt människor reser. Ju högre inkomst per hushåll, desto fler resor görs per dag och 
desto fler av dessa resor görs med bil. 
 
Sammanfattningsvis betyder det att trafiken skapar synliga och osynliga barriärer som gör att 
personer med olika ålder, kön, fysisk och mental förmåga samt inkomster ges olika förutsätt-
ningar att ta del av sin stad. Faktorer som därför behöver vägas in vid förändringar i transport-
systemet.  
 
Liv och möten  
Genom tillgång till det offentliga rummet och möjlighet att förflytta sig i Mölnlycke skapas 
förutsättningar för liv och möten i centrum och på andra platser runt om i Mölnlycke. Trafiken, 
det vill säga förflyttningarna, i synnerhet till fots, bidrar på detta sätt positivt till att skapa ett 
attraktivt centrum och ett attraktivt Mölnlycke.  
 
Tryggt och trafiksäkert 
En säker trafikmiljö är i enlighet med rådande målsättningar grundläggande för en hållbar stads-
utveckling. I Mölnlycke ska alla kunna förflytta sig både tryggt och trafiksäkert. Den upplevda 
tryggheten går hand i hand med trafiksäkerheten och är viktig för att Mölnlycke ska vara håll-
bart, tillgängligt, attraktivt och jämlikt. 
 
Folkhälsa 
Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk att drabbas av övervikt, 
vilket i sin tur kan leda till sjukdomar såsom till exempel högt blodtryck och hjärt- och kärl-
sjukdomar. Ökad andel resor med gång och cykel samt kollektivtrafik (om resorna flyttas från 
bil) skulle leda till en förbättrad fysisk och mental folkhälsa. God tillgänglighet till parker och 
grönområden i närområdet påverkar även det mölnlyckebornas folkhälsa i en positiv riktning.  
 
Luftkvaliteten och bullernivåerna i gaturum, på torg, i parker och i grönområden är beroende 
av hur trafiksystemet och stadsmiljön planeras och utformas. En mindre god utformning med 
till exempel stor andel tung trafik, även busstrafik, skulle således kunna påverka invånarnas 
hälsa negativt. 
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Långsiktigt hållbart 
I enligt med ovan beskrivna politiska målsättningar är det viktigt att sträva efter ett långsiktigt 
hållbart Mölnlycke. De förstärkta målen inom kommunens arbete med Agenda 2030 överens-
stämmer till stora delar med det som Trafik- och mobilitetsplanen berör, varför en viktig ut-
gångspunkt i arbetet med planen är den långsiktiga hållbarheten.   
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3. Metod och avgränsning 
 
Ett planeringsstöd framtaget inom EU benämns Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP, vilket 
beskriver och stödjer processen med att ta fram en TRafik- Och MobilitetsPlan, TROMP. Mot-
svarande planeringsstöd i Sverige är TRAST, Trafik för en attraktiv stad, framtaget av bland 
annat Trafikverket och SKL. I TRAST beskrivs tillvägagångssättet för att ta fram en trafikstra-
tegi, vilket i stora drag motsvarar en Trafik- och mobilitetsplan. Båda verktygen beskriver ar-
betet som en komplex process som kräver bred samordning och integrering med andra plane-
ringssektorer. I arbetet med en Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke hämtas stöd i båda 
dessa verktyg, men processen har anpassats efter rådande förutsättningar i Härryda kommun 
och i Mölnlycke.   
 
Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process. Processen beskrivs med hjälp av 
nedanstående figur som visar ett antal teman där det i nuläget finns störst behov av att lägga 
resurser utan att tappa helhetsperspektivet. Det betyder att det kan tillkomma fler teman efter-
hand. Att planen är en process gör att det inte finns något tydligt avslut och att arbetena med 
respektive tema har kommit olika långt. Gemensamt för respektive tema är att arbetet utgår 
ifrån nuläget och därefter görs utblickar mot framtiden för att slutligen formuleras i en rekom-
mendation eller beskrivning av hur frågan kommer att hanteras framöver. Att arbeta tematiskt 
ger också en möjlighet att utifrån nuvarande kunskapsläge bedöma behovet av utredningar för 
att nå fram till en rekommendation. Styrkan i att sedan sammanfatta temana i ett gemensamt 
dokument, likt detta, är helhetsperspektivet och möjligheten att kommunicera delresultaten. 
Detta dokument är därför levande och behöver uppdateras. Om cirka ett år bör behovet av en 
ny version av föreliggande sammanfattande rapport ses över.    

 

Processen för Trafik- och mobilitetsplanen beskrivs med hjälp av denna figur där arbetet drivs framåt inom ett 

antal teman utifrån ett gemensamt angreppssätt och sammanfattas i ett gemensamt dokument, likt detta.  
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Ansvaret för Trafik- och mobilitetsplanens utveckling ligger på trafikverksamheten. Vid behov 
engageras samhällsbyggnadssektorns andra verksamheter och även andra sektorer om frågorna 
berör. Efterhand som utredningar tas fram och processen fortskrider stäms arbetet av med den 
politiska organisationen inom förekommande forum, till exempel Kommunstyrelsens inform-
ationsmöte. Även separata tillfällen i form av workshops hålls med politiker och/eller tjänste-
män vid behov.   
 
Den geografiska avgränsningen för Trafik- och mobilitetsplanen är Mölnlycke. Samhällets pla-
cering i regionen och kopplingar till närliggande områden och orter är faktorer som påverkar 
Trafik- och mobilitetsplanen och behöver därför hanteras.  
 
Från kapitel 5 och framåt i föreliggande rapport presenteras kortfattade sammanfattningar för 
pågående arbete inom respektive tema. Varje kapitel avslutas med ett antal rekommendationer 
som präglas av var i processen arbetet är. Rekommendationerna inleds på tre olika sätt - Stu-

dera, Planera eller Arbeta för. När rekommendationen pekar på att något behöver Studeras är 
det för att öka kunskapsnivån. Att Planera för något åsyftar en förändring i en utpekad rikt-
ning i den fysiska miljön. Medan en rekommendation formulerad som att Arbeta för något 
handlar om att åstadkomma en förändring inom verksamheten alternativt förbereda för kom-
mande utveckling.  
  
För mer information hänvisas läsaren vidare till pågående arbete och utredningar inom respek-
tive tema. Inom ramarna för respektive tema har det gjorts kartläggningar och sammanställ-
ningar samt utredningar med hjälp av konsulter. Det är i dessa underlag det är möjligt att hitta 
bakomliggande fakta och referenser till det som beskrivs i denna sammanfattning.  
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4. Dialog och kommunikation 
 

Delresultaten och utredningarna som görs inom ramen för Trafik- och mobilitetsplanen presen-
teras i takt med att de färdigställs på Härryda kommuns hemsida,  
www.harryda.se/trafikochmobilitetsplan. Här finns även kontaktuppgifter för möjligheten att 
höra av sig med synpunkter.  
 
Den 24-25 augusti 2018 genomfördes evenemanget Vi möts 
i Mölnlycke. Ett kommunalt arrangerat två dagars-event där 
dag ett var för kommunala politiker och tjänstemän och dag 
två var för allmänheten. Syftet med dag ett var att tjänstemän 
och politiker tillsammans skulle öka sin kunskap inom hållbar 
trafik- och stadsplanering. Under dagen hölls föreläsningar 
inom ämnet av externa föreläsare och möjligheten att prova 
på till exempel en självkörande buss och elcykel erbjöds.  
 
Syftet med dag två var att tjänstemän, fastighetsägare och 
andra partners tillsammans skulle möta Mölnlyckeborna och 
kommuninvånarna och berätta om kommunens långsiktiga 
planering. En utställning på torget framför Kulturhuset ge-
nomfördes där aktuella planer presenterades av olika verk-
samheter, främst inom samhällsbyggnadssektorn. En del av 
utställningen handlade om Trafik- och mobilitetsplanen och 
besökarna fick fylla i en talong kring vad de önskade för framtida mobilitet i Mölnlycke. Ur 
svaren framkom önskemål om bättre tågtrafik, billigare kollektivtrafik och satsningar på cykel 
och elcykel. Det fanns även möjlighet att prova på att åka med den självkörande bussen och 
prova elcykel, samt att åka ett litet tåg mellan Mölnlycke fabriker och Säteriet. 
 
 

                    
 

Utställningsmaterial framtaget för dialog med allmänheten om Trafik- och mobilitetsplanen i samband med 

Vi möts i Mölnlycke i augusti 2018.  

Den självkörande bussen som trafike-

rade Mölnlycke centrum under två 

dagar. 
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5. Tema Resvanor   
 
Sammanfattning 
Syftet med Tema Resvanor har främst varit att kartlägga dagens kunskapsnivå, där ett behov av 
fortsatt arbete och kartläggning har konstaterats.  
 
En resvaneundersökning genomfördes inom ramen för Västsvenska paketet 2017. Totalt sva-
rade 12 200 personer inom de 21 kommunerna. I Härryda kommun svarade 203 personer på 
denna resvaneundersökningen. Resultatet från denna undersökning för Härryda kommun visade 
att majoriteten av resorna görs med bil, följt av kollektivtrafik, gång och cykel, se figur nedan. 
Resvaneundersökningen visade även att 84 % av kommunens invånare reser varje dag och att 
varje person i genomsnitt gör 2,8 resor per dag.  

 
Eftersom Mölnlycke är ett tätbebyggt område ser resvanorna troligtvis annorlunda ut än vad 
resvandeundersökningen inom Västsvenska paketet visade för hela Härryda kommun. Men 
kring det saknar vi idag kunskap. 
 
Rekommendationer 

 
 Studera dagens resvanor i Mölnlycke 

Vid planering av trafiksystemet i en stad underlättar det om man vet hur resandet och 
efterfrågan på resande ser ut. Genom att kartlägga invånarnas resvanor skapas ett un-
derlag för beslut om hur det framtida trafiksystemet bör utformas och hur åtgärder ska 
riktas på individnivå, områden och trafikslag. Denna kunskap gör att resurserna kan 
sättas in där behoven är som störst och de gör bäst nytta. De möjliggör också riktade 
insatser vid önskemål om ett förändrat beteende och att det är möjligt att följa upp 
huruvida insatserna har effekt, både fysiska åtgärder och åtgärder inom Mobility Mana-
gement, det vill säga beteendepåverkande åtgärder.  

 
Att kartlägga invånares resvanor kallas resvaneundersökning, RVU. Undersökningen 
görs för resor inom ett område med avseende på tillexempel frekvens, ärende, resmål, 
färdväg, färdsätt och tid på dygnet.  

 

Färdmedelsfördelning Härryda kommun. (Västsvenska paketet, 

2017) 
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 Arbeta för en målsättning för framtida färdmedelsfördelning i Mölnlycke  
För att åstadkomma en hållbar utveckling och för att effektivisera transportsystemet i 
Mölnlycke är ett tillvägagångsätt att arbeta för en ändrad färdmedelsfördelning. På så 
vis är det möjligt att rikta insatserna för att få fler att använda de mer miljövänliga, mer 
yteffektiva, mer hälsosamma eller mer trafiksäkra trafikslagen. I enlighet med tidigare 
presenterad målbild, till exempel det förstärkta målet Hållbara städer och samhällen från 
Agenda 2030, är långsiktig hållbarhet av stor vikt varför en förändrad färdmedelsför-
delning är eftersträvansvärd. Att flytta över resor till de mer hållbara transportsätten 
gång, cykel och kollektivtrafik innebär även ett mer effektivt utnyttjande av trafiksyste-
met då varje resenär tar mindre yta i anspråk. 
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6. Tema Mobilitet och bebyggelsestruktur  
 
Sammanfattning 
Syftet med tema Mobilitet och bebyggelsestruktur är främst att lyfta hur den långsiktiga plane-
ringen av bebyggelse, både bostäder, verksamheter och service, påverkar mobiliteten i Möln-
lycke, det vill säga möjligheten att resa. Det är med utgångspunkt i var människorna i Möln-
lycke startar sina resor och var resornas målpunkter finns som tillgänglighet kan skapas och 
därmed trafikförsörjningen behöver planeras. Grönstruktur och rekreation är viktiga målpunk-
ter till vilka god tillgänglighet och mobilitet behöver skapas inom i den långsiktiga planeringen.  
 
Idag har Mölnlycke likt många andra orter i Mölnlyckes storlek en stor andel villabebyggelse. 
Det medför att boendetätheten är relativt låg. Stora villaområden med långa avstånd till centrum 
och service medför att en stor andel av resorna sker med bil. Att planera samhällen på detta sätt 
skapar en bilberoende bebyggelsestruktur som är svår att trafikförsörja på annat sätt. I takt med 
att kunskapen ökar, utvecklingen går framåt och nya målsättningar antas kan det finnas behov 
och önskemål om ett förändrat resandebeteende.  
 
För att få en överblick över dagens och planerad framtida bebyggelsestruktur har ett antal kartor 
som visar befolkningstätheten tagits fram, det vill säga koncentrationer av människors start- 
och målpunkter. Det är med utgångspunkt i dessa koncentrationer som trafikplaneringen bör 
ske. Var framtida koncentrationer lokaliseras påverkar möjligheten för hur god tillgänglighet 
kan skapas och vilka färdsätt som blir realistiska alternativ.  
 
Dagens nattbefolkning är i stor utsträckning koncentrerad längs ett stråk i nordsydlig riktning 
genom Mölnlycke. Längs detta stråk finns även den mest högkvalitativa kollektivtrafiken. Pla-
nerad framtida bebyggelse för nattbefolkning medför en högre täthet av befolkning i centrum, 
men har också en mer utspridd struktur med koncentrationer längs mer än ett stråk. Det ställer 
nya krav på trafiksystemet, inte minst kollektivtrafiken.   
 
Dagbefolkningen är idag koncentrerad till de norra delarna av Mölnlycke längs riksväg 40 och 
till centrala Mölnlycke. Planerna för framtiden följer samma mönster. Anmärkningsvärt är att 
dagbefolkningen i de norra delarna av Mölnlycke främst utgörs av sysselsatta inom företag 
medan dagbefolkningen i centrum främst utgörs av kommunal verksamhet såsom skolor.  
 
Här nedan presenteras ett urval av kartor medan samtliga kartor inom tema Mobilitet och be-
byggelsestruktur finns samlade i dokumentet, 2019-01-31 Tema Mobilitet och bebyggelsestruk-

tur.  
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Nattbefolkning 2018. Folkbokförda i Mölnlycke 2018, rött visar högre koncentration och blått lägre koncentrat-

ion.   

 
Nattbefolkning 2030. Folkbokförda 2018 tillsammans med utpekade planer i bostadsförsörjningsprogrammet 

(2019-2023 utblick 2028), rött visar högre koncentration och blått lägre koncentration.   
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Dagbefolkning 2018. Verksamma, elever och förskoleelever i Mölnlycke 2018, rött visar högre koncentration och 

blått lägre koncentration.   

 

 
Dagbefolkning 2030. Verksamma, elever och förskoleelever i Mölnlycke 2018 tillsammans med uppskattat antal 

verksamma inom planerade detaljplaner (befolkningsprognosen förutspår oförändrat antal elever), rött visar 

högre koncentration och blått lägre koncentration.   
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Rekommendationer 
 

 Planera framtida bebyggelse utifrån ett mobilitet- och infrastrukturperspektiv 
För att möjliggöra en hållbar utveckling och för att minska behovet av åtgärder i det 
övergripande transportsystemet till följd av tillkommande bebyggelse är det viktigt att 
nybyggnadsprojekt planeras med mobilitet och infrastruktur som utgångspunkt. Genom 
att planera områden som på ett enkelt och effektivt sätt går att trafikförsörja med kol-
lektivtrafik, gång och cykel når vi närmare en hållbar utveckling. Att inte mer än nöd-
vändigt öka biltrafiken som är det minst yteffektiva transportmedlet är också ett effektivt 
sätt att bibehålla framkomligheten för de som verkligen behöver bilen som transportme-
del. 

 
För att åstadkomma en god planering behöver trafik- och mobilitetsperspektivet lyftas i 
ett tidigt skede i planeringen. Görs det går det att undvika svåråtgärdade kapacitetspro-
blem som kan uppstå till följd av nybyggnation.  

 
 Planera för ett tätare och mer funktionsblandat Mölnlycke för att skapa närhet 

Genom att planera för ett tätare och en mer funktionsblandat Mölnlycke (blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service) ökar förutsättningarna för att öka närheten och där-
med åstadkomma ett mer hållbart transportsystem. Att närheten till service, handel, ar-
betsplatser, skolor, rekreation och andra målpunkter ökar innebär att invånarna inte be-
höver resa lika långt och på så vis blir gång och cykel mer rationella val av färdmedel 
för resan. Genom att i större utsträckning funktionsblanda mellan dag- och nattbefolk-
ning ökar tryggheten, men också möjligheten till hållbar trafikförsörjning. Detta då un-
derlaget till ett dubbelriktat flöde för kollektivtrafiken ökar. Något som kan ske genom 
att öka dag- alternativt nattbefolkningen i områden med god kollektivtrafik som i nulä-
get främst utgörs av antingen bostäder eller verksamheter.  

 
 Planera bebyggelsen stationsnära eller nära kollektivtrafik med hög turtäthet 

Genom att placera framtida bostäder i närheten av en station eller nära kollektivtrafik 
med god kvalitet ökar möjligheten till en hållbar utveckling. Bostäder som placeras 
inom en kilometer från kapacitetsstark spårbunden trafik eller inom 600 meter från buss-
hållplats med hög turtäthet (mer än 40 avgångar per vardagsmedeldygn, 2018) har bra 
förutsättningar för att många väljer att gå eller cykla till stationen alternativt hållplatsen. 
Genom att lokalisera verksamheter med upptagningsområde som är större än den egna 
orten till exempel handel, kontor, utbildning eller service i stations- eller kollektivtra-
fiknära lägen skapas god tillgänglighet och förutsättningarna för en hållbar utveckling 
ökar.  

 
 Planera för att öka tillgängligheten till grönytor och rekreationsmöjligheter 

Enligt visionen i Grön plan, antagen av kommunfullmäktige 2012, ska alla invånare och 
besökare i Härryda kommun ha tillgång till en trivsam utemiljö, goda grönytor och re-
kreation med hög kvalitet. Genom riktade insatser för en förbättrad tillgänglighet till 
Mölnlyckes grönytor och rekreationsmöjligheter ökar möjligheten att uppnå visionen. 
Att arbeta för att tillgängliggöra grönområden går även i linje med ”Hållbara städer och 

samhällen”, ett av de förstärkta målen inom kommunens arbete med Agenda 2030. Må-
let pekar på att tillgängligheten till grönområden i synnerhet bör ökas för kvinnor, barn, 
äldre och personer med funktionsvariation. Grupper som i större utsträckning går, cyklar 
och åker kollektivt. 
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7. Tema Trafiknätsplan  
 

Sammanfattning 
Syftet med trafiknätsplanen är att tydliggöra funktionen hos de olika delarna av Mölnlyckes 
vägnät utifrån respektive transportslag och dess behov. Detta kan sedan ligga till grund för 
framtida planering och åtgärder i kommunens framtida arbete. Arbetet med en Trafiknätsplan 
för Mölnlycke har påbörjats och beräknas färdigställas under 2019. 
 
Rekommendationer 

 
 Planera för stadshuvudgator för ökad tillgänglighet och närhet 

Merparten av Mölnlyckes trafikarbete sker idag på infartsvägar och huvudgator. Dessa 
avlastar det finmaskigare nätet med lokalgator och knyter ihop olika bostadsområden 
och målpunkter. Längs infartsvägarna och huvudgatorna koncentreras centrums utma-
ningar när det gäller att hantera stora trafikflöden och samtidigt skapa en attraktiv stad. 
Genom att utveckla delar av vägnätet till stadshuvudgator skapas större tillgänglighet 
till centrum. På en stadshuvudgata är graden av separering mellan trafikslagen mindre 
än längs infartsvägarna. Utformningen av en stadshuvudgata skapar god tillgänglighet 
för samtliga trafikslag och möjliggör samspelat mellan dem. Utformningen av gaturum-
met och av byggnaderna som kantar stadshuvudgatan medför att upplevelsen av den 
fysiska barriären minskar. För att bibehålla en tillfredsställande kapacitet på stadshu-
vudgatorna behöver prioriteringen av korsande gående och cyklister ske i ett begränsat 
antal punkter. Gator aktuella att utforma som stadshuvudgator är främst Säterivägen och 
Allén och exempel på utformning av en stadshuvudgata återfinns i nedanstående bild.  

 
 

 
Förslag på sektion för en framtida stadshuvudgata. Total bredd 24 meter.    

 
 Studera behov och möjlighet för utveckling av vägnät 

Behovet av kapacitet på olika delar i vägnätet påverkas av en rad olika faktorer till ex-
empel ökat bostadsbyggande, förändrad markanvändning och utbyggnad av nya väglän-
kar. Ett ytterligare mot vid riksväg 40 och en ytterligare koppling över järnvägen är två 
exempel som behöver studeras närmare. 
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 Planera för att markera entréerna till centrum  
Tydliggör entréerna till centrum genom att göra dem till platser där utformning går från 
trafikrum till stadshuvudgator. På så vis ökar bilister och cyklisters uppmärksamhet på 
förekomsten av oskyddade trafikanter som rör sig i centrum. Innanför centrumkärnans 
entrépunkter bör fotgängare och cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad gäller 
lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet. Detta innebär att oskyddade trafikanters 
möjligheter att där röra sig är uttalat i förhållande till den motorburna trafiken. Detta 
kan ske genom såväl den fysiska utformningen som trafikreglering. För att förbättra 
trafiksäkerheten och tryggheten bör stråken genom centrum tydliggöras. 

 
För den som är på väg till Mölnlycke centrum ska entrépunkterna medföra en upplevelse 

av att ”man är framme” och att det därmed är möjligt att färdas till fots. I entrépunkterna 

kan det därför med fördel finnas möjlighet för byte mellan trafikslag, genom hållplatser 
för kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter. 

 
 Planera för utvecklade stråk för gående och cyklister för ökad närhet 

Arbeta med att utveckla stråk för att knyta ihop områden med centrum och öka upple-
velsen av närhet. Kvaliteten på stråken kan utvecklas genom till exempel fysiska åtgär-
der såsom breddning, beläggning och belysning, men också genom att samla ihop al-
ternativa vägar till ett prioriterat stråk med aktiviteter längs vägen för ökad trygghet 
och upplevelse. Utpekade stråk för vidare analys är Centrum – Mölnlycke fabriker, 
Centrum – Säteriet och Centrum – Benarebyvägen.   

  

          Utpekade entrèpunkter till centrum och utpekade stråk för utveckling. 

 
 Planera för ökad framkomlighet för cyklister 

Cykeln har med tiden utvecklats till ett trafikslag med nya behov. Från att i stor uträck-
ning ha använts i lägre hastigheter för kortare sträckor är den idag ett effektivt transport-
medel. Elcykeln har en betydelsefull roll i denna utveckling, liksom det ökade använ-
dandet av så kallade lådcyklar. Cykelns förändrade funktion gör att det är angeläget att 
utveckla cykelvägnätet. Särskilt viktiga stråk för cykel behöver samlas och få en högre 
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kvalitét för att svara upp mot högre hastigheter och större flöden. För att skapa detta 
behöver också kompletterande länkar byggas.  

 
Prioriterade cykelstråk pekas ut på ett tydligt sätt. I dessa stråk ökas kvaliteten och ka-
paciteten jämfört idag, till exempel genom breddning och separering från gående.  

 
 Planera för ett robust trafiknät för kollektivtrafiken 

Mölnlyckes kollektivtrafik har över tid kommit att genomgå stora förändringar avseende 
såväl turtäthet som linjesträckningar. Det finns ett omfattande kapacitetsbehov som kan 
förväntas stiga inom den närmaste tioårsperioden. Med tanke på detta framstår det som 
angeläget att hela huvudvägnätet utformas på ett sätt som medger trafikering med kol-
lektivtrafik.  
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8. Tema Mölnlycke som kollektivtrafiknod 
 
Sammanfattning 
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsut-
veckling. Fokus ligger därmed på hur kollektivtrafiken ska se ut i centrala Mölnlycke för att 
underlätta för kollektivtrafikresenärerna. Som ett underlag inför analysen av Mölnlycke cent-
rums kollektivtrafik har en linjekarta, hållplatskarta och turtäthetsredovisning tagits fram. 
Material i form av antal på- och avstigande för hållplatserna inom det geografiska området för 
Mölnlycke centrum har också sammanställts och en enkätstudie kring bussresenärernas resva-
nor har genomförts under våren 2018. Dagens centralt placerade hållplatser utgörs av Möln-
lycke resecentrum, järnvägsstationen inkluderad, Hulebäcksgymnasiet, Råda stock och Kyrk-
vägen. Dessa hållplatser har analyserats utifrån hur väl integrerad hållplatserna är i stadslivet 
med tanke på tillgång till serviceutbud. Hållplatserna har även analyserats utifrån hur den fy-
siska kopplingen för gång- och cykeltrafikanter mellan hållplatsen och centrum ser ut samt hur 
möjligheten att parkera med bil eller cykel i närområdet ser ut. 
 
Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Järnvägen har en 
stor potential i att möjliggöra ett hållbart resande med bra kopplingar ut i regionen. Hur tågtra-
fiken till och förbi Mölnlycke i framtiden kommer att se ut är ännu inte klart. Nedanstående 
rekommendationer för Mölnlycke som kollektivtrafiknod är flexibla och tillämpbara oberoende 
av hur framtida utbyggnad av järnvägen ser ut. Arbetet med Tema Mölnlycke som kollektivtra-
fiknod är pågående och beräknas färdigställas under 2019. 
 

     Dagens centralt placerade hållplatser. 
 
Rekommendationer 

 
 Planera för att öka kollektivtrafikens integration i stadslivet 

Hållplatserna behöver integreras i stadslivet. Genom att samla verksamheter, människor 
och hållplatser ökar förutsättningarna för liv och aktivitet kring bytespunkten vilket ökar 
tryggheten. För att få en befolkad och levande bytespunkt krävs att det finns en bland-
ning av funktioner i området med varierade öppettider. En bytespunkt som ligger nära 

Kyrkvägen 

Hulebäcksgymnasiet 

Mölnlycke resecentrum 

Råda stock 
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ett bra utbud av service och andra typer av aktiviteter kan minimera den upplevda vän-
tetiden. I anslutning till hållplatserna bör man därför arbeta för att skapa mötesplatser. 

 
 Planera för flera centrala hållplatslägen 

För att minska sårbarheten i systemet föreslås flera centralt placerade hållplatslägen i 
Mölnlycke istället för en stor dockningsterminal. Hållplatserna föreslås placeras utmed 
järnvägen och infartsvägarna till Mölnlyckes centrum för att de ska medverka till en 
naturlig del av Mölnlyckes stads- och vardagsliv. En sådan struktur möjliggör för kol-
lektivtrafiken att få ett större upptagningsområde med bra förutsättningar för god kol-
lektivtrafik till de stora centrala målpunkterna. En ändrad utformning med centralt pla-
cerade hållplatslägen som kompletterar varandra möjliggör även för linjer att få en rak 
körväg där passagerarna inte behöver sitta kvar på bussen medan den tar en omväg till 
en dockningsstation. En övergång till flera centralt placerade hållplatser skulle även fri-
göra värdefull mark centralt i Mölnlycke och skulle fungera lika väl med som utan en 
utbyggd järnväg.  

 
 Planera för ökad orienterbarhet genom att bilda stråk 

Som en del av det regionala nätet behöver hållplatserna i centrum vara tydliga för de 
som besöker platsen för första gången. En del i detta kräver att platsen får en unik iden-
titet. Informationen på en bytespunkt behöver också vara pedagogisk, tydlig, lättläst och 
lättillgänglig. 
 
Flera centrala hållplatslägen medför ett behov av tydlig information och vägvisning för 
resenärerna. Flera faktorer behöver samspela med varandra för att bilda en tydlig över-
blick över hållplatsernas placering. Exempelvis krävs tydliga stråk mellan hållplatserna, 
informationstavlor och en tydlig fysisk utformning. Det är viktigt att det bildas naturliga 
och lättorienterade stråk mellan hållplatser och centrum, mellan hållplatser och andra 
viktiga målpunkter samt mellan de olika hållplatserna för att underlätta byten. De stråk 
som bildas mellan hållplatserna kommer bidra till ett ökat folkliv och attraktivitet i cent-
rum. Hur stråken mellan hållplatserna utformas är av största vikt för att underlätta för 
kollektivtrafikresenärerna.  

 
 Planera utifrån ett ”Hela resan” -perspektiv 

De framtida centrala hållplatslägena ska möjliggöra smidiga och säkra byten för kollek-
tivtrafikresenärerna. Det ska vara lätt att byta färdmedel mellan olika transportsätt. För 
att underlätta för kollektivtrafikresenärerna behöver det planeras för en god tillgänglig-
het för fotgängare och cyklister runt hållplatser. Resor med kollektivtrafik börjar och 
slutar nästan alltid med en promenad eller cykeltur. Gatunätet för gående i centrum be-
höver bilda lättorienterade stråk som kopplar samman hållplatserna för att underlätta 
byten och kopplar samman hållplatserna med centrum. För att kollektivtrafiken ska ses 
som ett attraktivt färdsätt behöver gång- cykel- och kollektivtrafiken säkras god fram-
komlighet. Det behöver även finnas tillgång till bra parkeringsmöjligheter för cykel på 
strategiskt utvalda ställen.  
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9. Tema Parkering 
 
Sammanfattning 
En inventering av nuvarande parkeringssituation på främst allmänna parkeringar i Mölnlycke 
centrum genomfördes i december 2017. Resultatet visade att beläggningen i centrum är som 
högst vardagar runt lunchtid, men att det fortfarande finns en total ledig kapacitet på cirka 25 
procent. Högst beläggning har de parkeringsytor som är reglerade som långtidsparkeringar. Le-
dig kapacitet på långtidsparkeringar återfinns främst på de minst centrala parkeringsytorna till 
exempel parkeringen vid Långenäsvägen. Inom ramarna för inventeringen konstaterades även 
att många av de som parkerar i Mölnlycke centrum bor relativt nära och gång, men framförallt 
cykel är rimliga alternativ. Utredningen visade också på att parkeringsytor som är avsedda att 
användas som pendelparkeringar även används av de som arbetar i Mölnlycke centrum.  
 
Som en fortsättning på inventeringen av dagens parkeringssituation genomfördes en studie som 
behandlade vilka utmaningar som Härryda kommun står inför vad avser parkeringssituation i 
Mölnlycke centrum. Utmaningarna handlar främst om hur en ökad efterfrågan på att parkera i 
centrala Mölnlycke ska hanteras tillsammans med viljan att förtäta och utveckla centrum. En 
förändrad reglering och/eller tillsammans med nya samlade parkeringsanläggningar är möjlig-
heter som studerats. I nuläget skulle en förändrad reglering genom införande av avgift innebära 
att tillräcklig kapacitet frigörs, men i takt med att centrum förtätas och markparkeringar tas i 
anspråk kommer nya samlade parkeringsanläggningar att behövas. En lokaliseringsutredning 
för en ny parkeringsanläggning i centrum har utarbetats och förordade en lokalisering i närheten 
av Allén. Nämnda utredningar om parkeringar återfinns på kommunens hemsida under följande 
publikationer. 
 

• Publikation 2018:05, Sweco, Parkeringsinventering Mölnlycke centrum, 2018-04-17 
• Publikation 2018:06, Sweco, Analys av framtida scenarier, 2018-07-04 
• Publikation 2018:07, Kreera, Lokaliseringsutredning parkeringshus, 2018-11-30 

 
För att effektivisera användandet av dagens parkeringsanläggningar och för att minska söktra-
fiken ska ett parkeringsledningssystem införas i Mölnlycke. Arbetet med att ta fram en parke-
ringspolicy med en rutin för hantering av parkering vid nybyggnation och flexibla parkeringstal 
pågår. Förslaget i sin helhet kommer presenteras för politiken under våren 2019.  
 

Rekommendationer 
 

 Planera för ökad tillgänglighet och attraktivitet till de lediga parkeringar som 
finns i Mölnlycke centrum idag 
Parkeringen i Mölnlycke centrum upplevs tidvis som fullbelagd även om var fjärde plats 
är ledig när beläggningen är som allra störst. Att centrum upplevs som otillgängligt sän-
der ut negativa signaler och kan göra att presumtiva besökare väljer andra målpunkter 
framför Mölnlycke centrum. Att i första hand arbeta med de parkeringar som finns idag 
är kostnadseffektivt, eftersom det är kostsamt att anlägga nya parkeringsanläggningar i 
synnerhet om det rör sig om parkeringshus.  

 
Det finns flera tillvägagångssätt för öka tillgängligheten till de allmänna parkeringsytor 
som kommunen har att erbjuda i centrala Mölnlycke. Det kan bland annat handla om 
informationsspridning till invånarna om var den lediga kapaciteten finns, både via trad-
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itionella kanaler så som hemsidan och Facebook, men också genom att införa ett parke-
ringsledningssystem med digitala skyltar som dirigerar rätt. Det går även att öka attrak-
tiviteten hos de parkeringsytor som ligger lite längre bort från centrum och som har ett 
rimligt gångavstånd, genom att arbeta med den upplevda närheten till exempel genom 
utformning av gångvägen och genom att arbeta med upplevelser längs vägen.  

 
 Planera för att ersätta centrala parkeringar för att frigöra mark 

Arbeta för att centrala markparkeringar i centrum ska ersättas med parkeringar i en krans 
i anslutning till centrum. På detta sätt kan värdefull mark för stadsutveckling frigöras 
och en förtätning möjliggöras. Parkeringsanläggningar bör placeras intill infartsvägarna 
för att minimera trafiken på lokalvägnätet och för att bli en logisk del i ett ”hela resan”-
perspektiv. Där marktillgången möjliggör det bör kollektivtrafiken ligga närmre cent-
rum än parkeringsanläggningen. Acceptabelt gångavstånd i Mölnlycke för olika använ-
dargrupper till bilparkering är (upp till): 

 
Angöring: 75 m 
Parkering för besökare till centrum: 200 m 
Parkering för boende: 400 m 
Parkering för sysselsatta: 600 m  
 
Ovanstående gångavstånden kan anses allmänt vedertagna, men är här hämtade från på-
gående konsultutredning för Parkeringspolicy för Mölnlycke.  

 
 Planera för samlade parkeringsanläggningar 

När nya parkeringar ska anläggas bör det göras i form av samlade parkeringsanlägg-
ningar som planeras för en hög grad av samnyttjande mellan boende, sysselsatta och 
besökare. För samlade anläggningar blir användandet mer flexibelt och risken att ha 
investerat i en överkapacitet minskar. Reserverade parkeringar för hushåll eller fordon 
bör undvikas då de helt saknar möjlighet för samnyttjande.  

 
 Studera möjligheten att kombinera framtida parkeringshus med andra funktioner 

I samband med planering av parkeringshus bör möjligheten att kombinera det med andra 
verksamheter studeras. Det kan både handla om bostäder och kontor eller andra verk-
samheter. Beroende på aktuell lokalisering kan möjligheten för publika verksamheter i 
delar av bottenvåningen vara intressant att studera.  

 
 Planera för cykelparkeringar med hög kvalitet 

Det behöver finnas tillgång till cykelparkering med hög kvalitet som skapas genom till 
exempel väderskydd och stöldsäkerhet på strategiskt utvalda platser i Mölnlycke cent-
rum. Cykelparkering ska prioriteras och lokaliseras närmare målpunkten jämfört med 
bilparkering. Cykelparkeringen bör även planeras med hänsyn till exempelvis elcyklar 
och lådcyklar.  

 
 Planera för att prioritera pendelparkering för cykel i centrum, pendelparkering 

för bil placeras utanför centrum 
För att underlätta byten mellan cykel och kollektivtrafik bör pendelparkeringar för cykel 
placeras på strategiskt väl utvalda ställen i centrum nära hållplats och station. Vid ut-
formning av pendelparkeringar för cykel behöver faktorer som närhet, kapacitet, väder-
skydd och stöldsäkerhet beaktas. Hänsyn bör även tas till exempelvis elcyklar och låd-
cyklar. Pendelparkeringar för bil placeras nära kollektivtrafik med hög turtäthet, men i 
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möjligaste mån utanför centrum för att undvika att Mölnlyckes mest attraktiva mark för 
stadsutveckling används till parkering.  
 

 Planera för att öka effektiviteten på användandet av parkeringarna i centrum ge-
nom begränsat test med parkeringsavgift  
För att öka effektiviteten i parkeringssystemet är ett effektivt sätt att styra användandet 
avgiftsbeläggning. En reglering med avgift skulle öka omsättningen på parkeringsplat-
serna och därmed öka tillgängligheten till centrum och samtidigt möjliggöra prioritering 
mellan olika användargrupper (sysselsatta, boende och besökare). Genom att göra ett 
begränsat test med att avgiftsbelägga någon eller några av de befintliga allmänna parke-
ringsytorna i Mölnlycke centrum kan metoden testas och utvärderas. Ett lämpligt första 
test skulle kunna vara någon av de centrala långtidsparkeringarna för att öka omsätt-
ningen och därmed tillgängligheten till centrum och samtidigt undvika att sysselsatta 
som parkerar hela dagen upptar de mest attraktiva ytorna.  

   
 Arbeta för en policy för hantering av parkering vid nybyggnation 

För att förenkla hanteringen av parkering- och mobilitetsfrågor vid planering av nybygg-
nationer i Mölnlycke ska en parkeringspolicy tas fram. Policyn behöver vara flexibel för 
att kunna hantera nybyggnation i Mölnlycke centrum, där marken är eftertraktad och det 
är ont om plats, samtidigt som den även ska uppmuntra till att tänka hållbart även i 
Mölnlyckes ytterkanter. Policyn ska innehålla en rutin som beskriver både ett tillväga-
gångssätt som är förenklat att tillämpa vid mycket begränsade nybyggnationer och ett 
för mer komplexa planer som kräver en parkering- och mobilitetsutredning. För den 
förenklade processen ska det finnas parkeringstal för olika bebyggelsetyp kopplade till 
zoner i Mölnlycke, medan det i den mer komplexa utredningen krävs anpassning till 
projektspecifika förutsättningar i större utsträckning samtidigt som det ska finnas en 
flexibilitet i parkeringstalen för planområdet genom till exempel mobilitetsåtgärder och 
parkeringsköp.  
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10. Tema Mobility management 
 
Sammanfattning 
Arbetet med konceptet Mobility management handlar om att arbeta för att förändra attityder 
och beteenden. Åtgärder inom Mobility management skapar möjlighet för allt fler trafikanter 
att frivilligt ändra resmönster till förmån för de mer hållbara alternativen: kollektivtrafik, cykel 
och gång. Att, i kombination med den fysiska infrastrukturen, satsa på att involvera, inspirera 
och informera invånarna om hållbart resande kan bidra till bättre förutsättningar för att öka och 
främja hållbart resande.  
 
Mobility management är även ett sätt att optimera transportsystemet genom att det skapas mer 
utrymme i systemet om fler väljer bort bilen för de som inte har några alternativ till bilresan. 
Mobility management kompletterar den traditionella trafikplaneringen och kan förbättra effek-
tiviteten hos de fysiska infrastrukturåtgärderna. 
 
Redan idag arbetar Härryda kommun med ett antal åtgärder inom Mobility management och 
deltar i forum inom detta tema. Men utan kontinuitet i arbetet och utan en långsiktig strategi är 
det svårt att nå större effekter. 
 
Arbetet med Tema Mobility management är pågående och beräknas färdigställas under 2019. 
 
Rekommendationer  
 

 Arbeta systematiskt med Mobility management  
För att öka effektiviteten och utväxlingen av åtgärder inom Mobility management 
krävs kunskap, kontinuitet och en medveten strategi kring vilka satsningar som ska gö-
ras. Kommunen saknar idag ett systematiskt arbete med Mobility management för att 
skapa ett förändrat resande. Att arbeta systematiskt med Mobility management be-
döms vara ett effektivt sätt att nå närmare det från kommunens sida förstärkta målet, 
Hållbara städer och samhällen inom Agenda 2030. Nedanstående rekommendationer 
är förslag på vad som inledningsvis skulle vara lämpligt att fokusera på vid en satsning 
på Mobility management.  

 
 Arbeta för att stärka valfriheten genom att kommunicera vilka transportmedel 

som finns tillgängliga i Mölnlycke 
Varje dag ställs invånarna inför val av transportmedel för olika resor. Vad vi väljer på-
verkas av personliga förutsättningar, vilka alternativ som finns tillgängliga och tidigare 
erfarenheter av alternativen. I de fall vi har flera valmöjligheter kan tillgänglig inform-
ation vara avgörande för vad vi väljer. Genom att informera på hemsidan, länka till re-
levanta hemsidor och synliggöra externa kampanjer ökar vi servicen till invånarna sam-
tidigt som det finns möjlighet att beskriva de hållbara transportsätten. Exempel på in-
formation är tågavgångar, cykelkarta och utpekad cykelservice, elcykeln som alternativ, 
restidsjämförelser med mera. 

 
Det handlar även om att kommunicera ut de åtgärder som genomförs i ordinarie verk-
samhet idag. Det kan till exempel handla om att synliggöra ombyggnationer och ny-
byggnationer som görs av gång- och cykelvägar i Mölnlycke, nya eller förbättrade kol-
lektivtrafikhållplatser eller elinfrastruktur i form av laddstolpar. Det kan både ske ge-
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nom våra upparbetade kanaler såsom hemsidan, Facebook, Instagram och de lokala tid-
ningarna, men även genom att bjuda in till invigning av till exempel en ny gång- och 
cykelväg. 

 
 Arbeta för ett samarbete med näringslivet i Mölnlycke kring Mobility manage-

ment 
Arbetsresorna utgör en stor del av det trafikarbete som görs i Mölnlycke. Att ha god 
tillgänglighet till sin arbetsplats är också en viktig konkurrensförutsättning för att kom-
munen ska kunna locka till sig både företag och arbetskraft. Att samarbeta med närings-
livet för att underlätta resmöjligheterna med gång-, cykel- och kollektivtrafik är därför 
en rekommendation. Det kan både handla om vad kommunen kan bidra med och att ge 
stöd och rekommendationer till företagen kring vad de med fördel kan erbjuda sin per-
sonal.  

 
 Arbeta för riktade insatser för att åstadkomma nudging  

Mobility management handlar om ”nudging”, vilket innebär puffa eller att leda männi-
skor i en önskvärd riktning utan att använda pekpinnar. Arbetet med Mobility manage-
ment är brett och långsiktigt och kan riktas mot flera olika målgrupper. En framgångs-
faktor kan dock vara att fånga människor som står inför förändringar i livet då man i 
dessa skeden är mer benägen att ändra invanda beteenden. Nedan följer exempel på 
två målgrupper som av denna anledning kan vara intressanta att fokusera på.  

 
Att arbeta med den yngre generationen skapar en grundläggande kunskap om hållbara 
resvanor, och det kan ske genom att integrera trafik i undervisningen. Genom att foku-
sera på barn och ungdomar som vid flera tillfällen under sin uppväxt står inför föränd-
ringar, till exempel vid byte från låg- till mellanstadieskola, är ändrade beteenden och 
attityder möjliga att åstadkomma. Genom att till exempel arbeta för att barn i mindre 
utsträckning ska bli skjutsade av sina föräldrar minskar trafiken utanför skolorna, vilket 
ökar trafiksäkerheten och barnens vardagsmotion. 

 
Exempel på konkreta projekt är vandrande skolbussar, vilket handlar om att elever ska 
gå eller cykla ihop till skolan. De vandrande skolbussarna anordnas av föräldrarna själva 
men information och tips kan kommunen bidra med. Att kommunen kan fortsätta att 
arbeta med ”På egna ben”, som syftar till att mellanstadieelever ska gå, cykla eller åka 
kollektivt till och från skolan, är ett annat konkret exempel.  

 
En annan relevant målgrupp är personer som väljer att byta bostadsort eller som flyttar 
från ett område till ett annat. Förändringen de står inför i livet gör dem särskilt mottag-
liga för att ändra sina resvanor. En riktad kampanj till nyinflyttade kan till exempel vara 
att skicka ut ett välkomstpaket innehållande cykelkartor, kollektivtrafikinformation, nå-
gon form av prova-på-erbjudande av till exempel elcykel eller kollektivtrafik samt in-
formation om fördelarna med att välja ett hållbart färdmedel. 
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11. Tema Trendspaning framtidens mobilitet  
 

Sammanfattning 
I följande avsnitt presenteras de framtida trender som genom en kunskapsöversikt bedöms vara 
rimliga att förvänta sig vad gäller trafik och mobilitet. Att planera för ett effektivt och hållbart 
transportsystem för generationer framöver är en utmaning. Vissa av de trender vi ser idag dis-
kuterades knappt för tio år sedan. En pågående trend är forskningsprojekt med elfordon och 
laddningsbara vägbanor. Elfordon såsom elbilar och elcyklar syns redan idag alltmer på Möln-
lyckes gator, vilket medför ett behov av att anpassa utformningen av parkeringar, gator och 
gång- och cykelvägar.  
 
Vidare råder det en förändring i den norm som finns kring ägande av bil. Studier visar att ägan-
deskapet av bilar kan komma att ändras till följd av den nya generationen som ställer sig öppna 
inför ett mer flexibelt ägandeskap. I samband med detta sker det stora framsteg med utveckling 
och spridning av olika typer av delningsplattformer. Tjänsterna möjliggör att kunna dela och 
hyra fordon till en fast avgift, utan att binda upp sig till ett visst färdmedel.  
 
Arbetet med tema Trendspaning framtida mobilitet pågår och beräknas färdigställas under 
2019. För att möta identifierade trender ges följande rekommendationer.  
 
Rekommendationer 
 

 Arbeta för deltagande i kunskapsuppbyggande projekt för att kunna möta teknik-
utveckling och kommande beteendeförändringar som påverkar mobiliteten 
Att ta del av den senaste forskningen och medverka i projekt och nätverk bygger upp en 
intern kunskap inom kommunen och möjliggör att få följa den senaste teknikutveckl-
ingen. Härryda kommun har deltagit och deltar redan i flera forskningsprojekt inom 
området trafik och mobilitet, men även inom framtida samhällsbyggnad. Att göra det 
anses vara viktigt för att kunna planera och arbeta för framtidens hållbara transporter 
och är därför något som förespråkas även framöver. 

 
 Arbeta för att implementera digitalisering och teknikutveckling  

Genom att implementera digitalisering och teknikutveckling i dagens transportsystem 
kan ett mer långsiktigt hållbart Mölnlycke och ett mindre ytkrävande transportsystem 
skapas. Exempel på detta är att införa ett digitalt parkeringsledningssystem, vilket mins-
kar trafiken som söker parkeringsplats. Ett annat exempel är att satsa på elcykel och 
andra eldrivna två- och trehjulingar som effektiviserar transportsystemet och ökar den 
långsiktiga hållbarheten. Exempel på projekt som skulle kunna vara intressanta för 
Mölnlycke och som skulle involvera nya mobilitetstjänster är ett lånecykelsystem likt 
”Styr och Ställ”, som lämpligen skulle lokaliseras nära viktiga kollektivtrafikhållplatser. 
Vidare finns det ett antal tjänster och delningsplattformar som ger resenärerna möjlighet 
att välja bland olika fordon efter behov. Att som kommun vara en del av detta nya urbana 
mobilitetslandskap är viktigt för att möta teknikutvecklingen. 

 
 Planera för ett robust transportsystem med flexibla lösningar som möjliggör om-

vandling 
För att skapa robusthet i transportsystemet är det viktigt att bibehålla ett brett synsätt 
och inkludera alla trafikslag i den långsiktiga planeringen. Konkret kan det innebära att 
gatusektioner ska ge plats åt samtliga trafikslag istället för att arbeta med till exempel 
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utpekade gator för buss eller genomfartstrafik. Delar av en sektion kan dock prioritera 
ett visst trafikslag. Att i den långsiktiga planeringen aktivt planera för fotgängare, cy-
klister, kollektivtrafik och bilister skapar en robusthet och ett inkluderande trafiknät.  

 
Ett exempel på en flexibel lösning är att anlägga större parkeringsanläggningar som till-
godoser fler användargruppers parkeringsbehov samtidigt som parkeringsanläggningen 
utformas på ett sätt för att på sikt kunna omvandlas för annan användning, till exempel 
handel eller arbetsplatser.  
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12. Fortsatt arbete 
 
Arbetet med Trafik- och mobilitetsplanen fortlöper och teman och utredningarna drivs framåt 
succesivt och presenteras efterhand. En ny version av denna rapport som sammanfattar helheten 
tas fram vid behov. Rekommendationerna i denna rapport är förslag på tillvägagångssätt för hur 
kommunen kan arbeta vidare med de olika frågeställningarna som lyfts inom ramen för Trafik- 
och mobilitetsplanen.  Ett arbete som inom vissa områden redan är pågående eller har påbörjats, 
medan det inom andra områden ligger lite längre fram i tiden. 
 
Det sammanfattade resultatet i denna rapport kommer utgöra ett underlag till det pågående ar-
betet med Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum och till 2019 års budgetuppdrag kring 
val av inriktning för Stadsbyggnadsstudien.  
 
I det kommande arbetet med att uppdatera Översiktsplanen från 2012 utgör Trafik- och mobi-
litetsplanen för Mölnlycke ett underlag.  
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INNEHÅLL

Inledning 
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning med 
bostäder, verksamheter och service. Inte minst när järnvägen i fram- 
tiden byggs ut för pendeltågstrafik. Stadsbilden kommer att förändras 
och det kommer ställas stora krav på en väl utbyggd infrastruktur.

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala 
delar har en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå utarbetats, med 
särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur 
(White, 2018). Som en del av att stadsbyggnadsstudien fördjupas och 
utvärderas har denna täthetsanalys för Mölnlycke centrum tagits fram.

Stadsbyggnadsstudien har ledstjärnan ”Mötas i Mölnlycke” och  
redovisar förslag på övergripande strategier för Mölnlyckes fram- 
tida utveckling som kan stödja ett livskraftigt centrum som lockar till 
möten. För att uppnå en hållbar och attraktiv småstad har tätheten  
av antal boende och verksamma en stor betydelse. En av knäck- 
frågorna som lyfts i stadsbyggnadsstudien är att tätheten måste öka 
i centrum för att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum med 
goda villkor för både handeln och för boende. I stadsbyggnadsstudien 

föreslås att tätheten på 
lång sikt fyrdubblas för 
invånarantalet i centrum, 
för ett mera livskraftigt 
centrum. I dialoger med 
medborgare och politik 
har tätheten varit en 
återkommande fråga 
och åsikterna har varit 
delade om hur tätt och högt framtida Mölnlycke ska vara. 

I täthetsanalys för Mölnlycke centrum fördjupas frågorna om för-
tätning genom forskning, scenarier och analys utifrån målet om en 
långsiktigt hållbar centrumutveckling i Mölnlycke.

Arbetet har skett inom ramen för Mistra Urban Futures i form av 
kunskapsföredrag, workshops och analys inom kunskapsplattformen 
Det urbana stationssamhället. Statistik i form av täthetskartor över  
Mölnlycke är framtagna av kommunen. 

Täthetsanalys  
 Mölnlycke centrum

Projektgrupp:
Ulf Ranhagen, Chalmers, Mistra Urban Futures
Anna Gustafsson, GR, Mistra Urban Futures
Matilda Svenning, Härryda kommun
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Andrea Wernersson, Härryda kommun
Anna Lundqvist, Härryda kommun

Medverkande:
Tjänstepersoner från Härryda kommun,  Ale kommun, Lerums kommun,  
Borås stad och Göteborgsregionens kommunalförbund

”Tätheten måste öka för att uppnå ett  
stadsmässigt och levande centrum, med goda 

villkor för både handeln och boende”
Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum, 2018
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Utgångspunkter
I stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum beskrivs strategier 
för att uppnå ett levande och attraktivt centrum, där strategin 
”Koppla samman centrum” är den som i första hand beskriver 
hur mer bebyggelse kan stärka centrum. Fler invånare får nära till 
centrumutbud, service och kollektivtrafik. Ny bebyggelse kan skapa 
starkare stråk som kopplar samman olika delar av centrum och även 
omgivande bebyggelse på ett bättre sätt. Förtätningen föreslås ske 
genom tillägg (in-fill) centralt, längs stråk och genom omvandling av 
befintliga områden eller påbyggnad av befintliga hus. 

Översiktsplan ÖP 2012 anger en fortsatt utveckling av Mölnlycke 
centrum, där förtätning ses särskilt positivt inom en 600 meters zon 
från Mölnlycketerminalen. 

Kommunens Bostadsförsörjningsprogram 2019–2023 anger en 
målsättning av en befolkningsökning om lägst 1,5 %. 

Avgränsningen för studien omfattar de mest centrala delarna av 
Mölnlycke centrum och följer i huvudsak stadsbyggnadsstudiens 
avgränsning. I norr utgörs den av Kyrkvägen och i söder av 
Hönekullavägen. I väster och öster avgränsas studieområdet av 
Rådasjön respektive Mölnlycke fabriker. 

Rapporten ska genom olika metoder undersöka potentialen till en 
högre täthet, så fler kan bo och verka i Mölnlycke centrum, vilket 
också ger ökat underlag för fungerande handel  och service. Med fler 
verksamma i centrum ökar dagbefolkningen som kan uträtta ärenden 
och utgöra kundunderlag till lunchrestauranger  och kollektivtrafik.

Nuläge
Inom avgränsningen för Mölnlyckes centrala delar bor cirka 1800 
personer. Det innebär en generell täthet om 20 invånare per hektar 
(inv/ha), vilket är låga täthetstal i ett centrum. Det motsvarar den 
täthet som finns i det som kan betecknas som ”villastad”. Det är 
få som har omedelbar tillgång till den närhet och utbud som ett 
fungerande centrum ger tillgång till, som service, kultur, kollektivtrafik 
och stadsliv. Mölnlycke centrums delområden har olika täthet med 
spridning mellan villaområde (ca 10 inv/ha) till som mest motsvarande 
”tät trädgårdsstad” (ca 65 inv/ha). 

I centrala Mölnlycke finns ett antal större arbetsgivare, framförallt 
kommunen och skolorna men även handel, service och kontor.  
I anslutning till järnvägen finns ett verksamhetsområde men de större 
arbetsplatsområdena är placerade i Mölnlycke företagspark   
ca 2–3 km norr om centrum. Målpunkter i centrum utöver handel 
och service är bland annat Hulebäcksgymnasiet med ca 1750 elever 
och Ekdalaskolan med 360 elever i årskurs 6–9. 

OLIKA TÄTHETSDEFINITIONER
Den enklaste definitionen av täthet är förekomsten av ett antal 
enheter t ex i form av funktioner, byggnader eller människor inom ett 
givet område. Eftersom begreppet täthet kan tolkas på många sätt, 
det finns många olika slags definitioner,  bör man vara noga med att ange 
vilka definitioner som avses när täthetsmått används. Även om täthet 
(Urban density) under lång tid spelat en central roll i stadsbyggandets 
teori och praktik råder osäkerhet om beräkningsmetoder och metoder 
för täthetsjämförelser (Rådberg & Friberg 1996). Man bör för det första 
göra skillnad mellan täthet som upplevd egenskap i bebyggelse och 
täthet som en rent teknisk parameter. Upplevelsen av täthet och den 
uppmätta exploateringsgraden behöver inte sammanfalla. En stadsdel 
kan upplevas som relativt tät trots att den uppmätta exploaterings- 
graden är måttlig, och en annan stadsdel som medeltät trots att  
exploateringsgraden är hög.

I planeringslitteraturen möter man två principiellt olika sätt att ange 
täthet, nämligen befolkningstäthet (anges som inv/ha eller inv/km2) 
och bebyggelsetäthet. Bebyggelsetäthet anges ofta i form av ett ex-
ploateringstal som kan vara bruttoexploatering (anges som Brutto- 
area BTA/Total markareal) eller nettoexploateringstal (Bruttoarea 
BTA/ kvartersyta där avgränsningen ofta läggs mitt i omgivande 
gatunät). I boken Svenska Stadstyper (Rådberg & Friberg 1996) 
relateras täthetsbegreppen till frågor om städers struktur och be-
byggelseutveckling, vilka hör hemma i forskningsfältet stadsmorfologi 
(urban morphology) som är ett jämförelsevis ungt forsknings- 
område. Kvarter i 26 olika karaktäristiska svenska stadstyper beskrivs 
i ett s.k. täthetsdiagram som visar förhållandet mellan andel bebyggd 
markareal i procent, nettoexploateringstal och antal våningar. Bland 
alla möjliga sätt att beskriva täthet i städer så ger dessa begrepp 
som också visualiseras i principiella kartor en god insikt i olika  
stadstypers rumsliga struktur.

I en välgenomtänkt planering räcker det inte att mäta bara den  
rumsliga tätheten. Täthetsbegreppet kan behöva förstås ur andra 
aspekter som social täthet, kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk 
täthet samt kunskaps- och informationstäthet (IVA framtidens goda 
stad, delrapport om den urbana utvecklingens drivkrafter och  
konsekvenser, sid 23–24).

Forskaren Johan Rådberg hade en särskild förkärlek för trädgårdssta-
den också som ett alternativ för det framtida stadsbyggandet (Råd-
berg, J 1994). Han hävdade inte att man slaviskt skulle kopiera gamla 
områden utan att analysera deras uppbyggnad och inre struktur. 
Fördelar med trädgårdsstaden är att man kan med en täthet som är 
ungefär dubbelt så hög som villaområden uppnå en rad fördelar som 
förenar positiva värden i både villaområden och tätare områden. 

Samma täthet kan uppnås på en rad olika sätt. Ett höghus behöver 
inte innebära högre täthet än medelhög kvartersbebyggelse. Detta 
på grund av att ett högre punkthus med fler invånare och arbetsplat-
ser erfordrar faciliteter i form av parkering, grönytor, placering som 
möjliggör solinfall etc. 

Olika perspektiv  
på hållbar stadsutveckling och täthet
Ulf Ranhagen, Professor, Tekn Dr och Arkitekt SAR/MSA,  
Chalmers/Mistra Urban Futures

I stadsbyggnadsdebatten intar täthet en särställning genom den betydelse som den tillskrivs från både praktiska 
och teoretiska perspektiv för en god eller dålig stadsutveckling. Kompakt stadsutveckling betonas av UN Habitat 
och EU till svenska myndigheter som en strategi för att nå en hållbar stad och minska biltransportarbete. Samtidigt 
vållar förtätning av våra städer – både i stadskärnorna, ytterstaden och förorter debatt och protester. Som ett av 
många exempel kan nämnas planerna på att bygga ut Årsta i Stockholm på ett sätt som går ut över ett skogsområde 
som anses värdefullt för både invånarnas närrekreation och för hela stadens tillgång till viktiga ekosystem.

Avgränsning täthetsanalysCa 1800 invånare, 20 inv/ha

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Exempel på täthet inom  
delområden i centrum.
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BEHOVET AV ATT NYANSERA  
BETYDELSEN AV TÄTHET
Ovan har både för- och nackdelar som täthet och förtätning kan 
innebära i städer och samhällen antytts.  I nästa avsnitt ska vi fördjupa 
den betydelse täthet kan ha för att bidra till resurseffektivitet och 
minskat bilberoende medan vi här ger några allmänna reflektioner 
till dess betydelse för ett hållbart samhälle. Exempel på fördelar med 
täthet är dynamisk ekonomisk utveckling, hög kontaktintensitet, bättre 
underlag för olika servicefunktioner, kollektivtrafik och fjärrvärme samt 
mindre bilberoende och lägre miljöutsläpp per capita. Nackdelar kan 
vara trängsel, ingrepp i grönytor och påverkan på befintliga kulturmiljöer 
ljud- och ljusstörningar samt ökade risker. 

Täthetens betydelse för en hållbar stad behöver nyanseras. Täthet på 
områdes- och kvartersnivå kan vara ett ineffektivt medel för att öka 
närhet mellan olika aktiviteter, minska bilanvändning eller att möjliggöra 
trafiksäker mobilitet för barn. Det beror bl.a. på att en lokalisering av ett 
tätt område utan starka kopplingar till staden eller samhället innebär att 
man inte kan dra nytt av fördelarna med täthet eftersom invånarna är 
starkt beroende av samspelet med funktioner i staden som helhet  
(Pia Westford 2010). 

En central fråga gäller här hur man ser på rörlighet i förhållande till tillgäng-
lighet och närhet mellan olika funktioner. Genom konsekvent rumslig 
blandning och rumslig integration kan närheten öka betydligt (Alexander 
Ståhle i ”Alla behöver närhet – så bli framtidens städer” 2016).

Tätt och högt byggande i centrala lägen kan bidra till höjd ekonomisk 
aktivitet men också till höga bostadspriser och segregation (Glaeser, 
2011 och Bradley 2009). Det finns risk att ensidig prioritering av 
marknadskrafter kan leda till en överexploatering i dessa avseenden 
som också har negativ påverkan på staden som helhet.

En föreställning om avsaknad av täthet och urbanitet i förortsområden  
– t ex miljonprogramsområden – kan leda till omvandlingar som 
inte tillvaratar de värden som finns och som uppskattas. Det finns 
exempel på att man till varje pris sökt öka tätheten utan att beakta de 
vidare konsekvenserna av olika insatser. Men det finns också positiva 
exempel på förtätning t ex i form av nya mångfunktionella, levande 
stråk, bostäder som möjliggör bostadskarriär in området så man slipper 
flytta, lokalisering av nya kulturcentra (Ranhagen 2017, exempel i 
Attraktiva livsmiljöer och flöden i IVA projektet framtidens goda stad).  

TÄTHET OCH  
TRANSPORTEFFEKTIVITET
Även om det finns omfattande forskning om sambanden mellan 
urban form inklusive täthet och transporteffektivitet så finns inga 
helt entydiga resultat eftersom det rör sig om extremt komplexa 
samband som också är starkt kontextberoende.  Det är också svårt 
att separera påverkan från tätheten från andra faktorer typ centralitet, 
konfiguration, läge i förhållande till stadscentrum etc. 

Samhällsplanering av de fysiska strukturerna i vid mening bedöms 
kunna bidra till en minskad transportefterfrågan och en ökad 
transporteffektivitet med 10-20% (SOU 2013: 84 utredningen om 
en fossilfri fordonsflotta och Hickman & Banister 2007). I forskningen 
(Cervero och Kockelman 1997) har utöver täthet (Density) även 
sex andra faktorer som börjar på D lyfts fram som viktiga – Diversity  
(Mångfald av funktioner, funktionsblandning), Design (utformning),  
Destination accessibility (tillgänglighet till målpunkter), Distance to 
transit (närhet till kollektivtrafik), Demand Management (efterfråge-
styrning) och Demographics (demografi), se figur 2.

Förändrad befolknings- (eller bebyggelse-) täthet har visat sig kunna 
påverka energianvändningen med ca 3–4 % (Ewing & Cervero, 2010) 
vilket kan synas vara en blygsam siffra men i kombination med andra 
urban form faktorer i samlade planeringsstrategier kan påverkan upp 
till 20% konstateras (Litman & Steele, 2011).
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I arbetet med SymbioCity Approach (Ranhagen & Groth, 2012)  
undersöks tätheten utifrån olika typer av bebyggelse. Ett exempel är 
en jämförelse mellan ett höghus i 18 våningar och kvartersbebyggelse 
i 2–3 våningar. På samma ytutbredning (100x100 m) uppnår kvarters-
bebyggelsen med 3 våningar ett större antal lägenheter (131 lgh) än 
höghusets 18 våningar (73 lgh). En fördel med kvartersbebyggelsen är 
t. ex. att den medger en större andel aktiva bottenvåningar mot gatan 
och lugna innergårdar, se figur 1.

Förenta Nationerna, FN inom ramen för UN Habitat har utarbetat 
riktlinjer för hållbar stadsutveckling utifrån den globala trenden av 
växande städer. 
Rekommendationerna rubriceras ”A New Strategy of Sustainable 
Neighborhood: five principles”  (UN Habitat 2014) och innefattas av 
fem principer där täthet är en av dem, se princip 2 nedan. 
• Princip 1: Gaturum med effektivt utformat gatusystem  

(nätverk av gator) 
• Princip 2: Hög befolkningstäthet 150-600 persons/ha  

(motsvarar netto e = 0,75-3,00)
• Princip 3: Funktionsblandning (t ex boende, arbete och service)
• Princip 4: Social blandning  

(t ex olika inkomst- och yrkesgrupper, olika familjetyper)
• Princip 5: Begränsad specialisering av markanvändning
De täthetstal som anges i riktlinjer kan jämföras med Barcelona  
med en täthet om 330 invånare per hektar, vilket är mitten på skalan i 
riktlinjerna. I Sverige har Vallastaden 150–200 invånare per hektar. 

För att bygga den hållbara staden räcker det inte att mäta hur husen 
ska stå i förhållande till varandra eller hur höga de ska bli även om  
den rumsliga tätheten som berörts ovan är central i fysisk planering.   
I skriften den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser 
(IVA Framtidens goda stad 2017) lyfts sex andra sätt att se på täthet 
fram, vilka har starka kopplingar till den rumsliga tätheten: social täthet, 
kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk täthet, kreativ täthet samt 
kunskaps- och informationstäthet.

UTVECKLINGSTENDENSER
För att förstå den roll som täthet spelar i samhällsplaneringen är 
det viktigt att se på de tre huvudtendenser som påverkar utveckling, 
lokalisering och dimensionering av fysiska strukturer:

Tendens 1: Stadsutglesning  
Tendensen till stadsutglesning eller ”urban sprawl” återfinns på många 
delar av världen, och inte minst i USA. I Los Angeles ökade exempelvis 

befolkningen med 45% mellan 1970-1990, men den bebyggda ytan 
ökade samtidigt med 300%. I Sverige minskade tätheten från 30 
invånare per hektar till 20 invånare per hektar mellan 1960-1995, 
samtidigt som markytan för bebyggelse och infrastruktur ökade med 
70%. Stadsutglesningen tar sig uttryck i en till synes oplanerad utbred-
ning av villamattor och fritidsområden, helt bilorienterad lokalisering 
av köpcentra, arbetsområden och andra anläggningar. Områdena 
betecknas av låg förekomst av täthet, kontinuitet, koncentration, 
kluster- och kärnbildning, centralitet och närhet. De långa avstånden 
skapar bilberoende samhällen. (Ranhagen 2008 där Kummel, 2006 
och Galster, 2001 refereras)

Tendens 2: Urban koncentration – förtätning
Efter 1990 förefaller utglesning av städer har avtagit även om den 
fortfarande förekommer i stor utsträckning särskilt i städernas 
periferier. Den täta staden har dock fått en ökad attraktivitet som 
arena för boende, kultur och kunskapsdrivet näringsliv. Inom det 
s.k. STOUT-projektet visades att tätheten i sju svenska innerstäder 
fördubblades mellan 1980 till 2004 från i genomsnitt 33inv/ha till 
65inv/ha. Omvandling av äldre flerbostadshusområden samt tidiga-
re centralt eller halvcentralt belägna industri-, hamn- försvars- och 
sjukhusområden för bostäder men också en blandning av boende, 
arbete och service är den del av denna tendens som fortfarande 
fortgår. Att bygga staden inåt är en inriktning som alltfler kom-
muner anger i sina översiktsplaner. Det kan med god planering 
leda till en effektivare användning av infrastrukturen, attraktivare 
stadskärnor, med levande städer med bättre förutsättningar för 
utbildning, innovation och kultur (Ranhagen et.al 2017 IVAs  
projekt Framtidens goda stad). I skriften visas aktuella och i  
huvudsak lyckade exempel på förtätning i städer med olika  
storlek i Sverige.

Tendens 3: En fortsatt regionförstoring 
Regionförstoringen beror av allt större arbetsmarknadsregioner 
(funktionella regioner) vilket kan påskynda urban sprawl men också 
med rätt styrmedel leda till framväxten av en flerkärnig (polycentrisk) 
stad med en ny och högre täthet i centra och knutpunkter. Begreppet 
decentraliserad koncentration lanserades ursprungligen i holländsk 
regional planering och har kommit att beteckna en planeringsform 
som möjliggör ett hållbart resande både i större regioner i 
kombination med större möjligheter att röra sig till fots med cykel 
och kollektivtrafik till lokala transportnoder.

De tre tendenserna pågår parallellt och är även hopvävda – de är ett 
sätt att förenklat beskriva en komplex och dynamisk urbaniserings-
process som städer är inbegripna i.

Figur 1  Samma täthet kan uppnås på många olika sätt i städer – här med ett exempel från det internationella konceptet  
SymbioCity Approach (Ranhagen&Groth 2012, sid 78)

Figur 2 Faktorer med störst påverkan på resandet – täthet är ofta kopplat till 
funktionsblandning och övriga angivna faktorer R.Cervero & K.Kockelman, Transportation Research 1996

TRANSIT TRIPS 
/CAPITA

VKT/CAPITA

DENSITY

DESTINATION
          ACCES

DISTANCE
   TO TRANSIT

DESIGNDIVERSITY

Figur 3 Samband mellan täthet och bilrelaterad bilanvändning i svenska 
städer (uppgifter från Trafikverket 2012)

Page 178 of 604



8 9

På stadsregion och storstadsnivå fick täthetens betydelse i transport- 
och energisammanhang ett stort genomslag med en klassisk studie av 
Newman & Kenworthy (1989 uppföljd 1996 och 1999) som visar att 
bensinförbrukningen i regel är betydligt lägre i städer med hög befolk-
ningstäthet i förhållande till städer med lägre. Studien har kritiserats 
för att inte väga in faktorer som inkomst, bilinnehav och bensinpris, 
vilka reducerar täthetens betydelse i sig (Naess 2012). Trafikverket 
inspirerades i sin färdplan 2012 med att i en något förenklad metodik 
studera sambandet mellan täthet och bilrelaterad bilanvändning för 
orter med liten pendling, urval <37% ut- och inpendling, >10 000 inv 
och >80% täthetsgrad, dvs storstäder som har en hög pendling inne-
fattas inte, se figur 3.Urvalet är begränsat till orter med liten pendling 
för att få god koppling mellan invånare i staden och vilka som tankar.

BYGGA TÄTT KRING STATIONER
Av särskilt intresse för kunskapsprocessen Det urbana stationssam-
hället är vilken roll täthet i samspel med andra faktorer spelar för 
att gynna hållbara transporter kopplat till kollektivtrafik i form av 
järnväg och buss. Den bäst beforskade aspekten i sammanhanget 
är betydelsen av rumslig och tidsmässig tillgänglighet till stationer 
(Ranhagen et.al Klimatsmarta och attraktiva transportnoder 2015). 
Den s.k. stationsnärhetsprincipen innebär att andelen fotgängare 
ökar markant om kunskapsintensiva arbetsplatser lokaliseras inom 5 
minuter gångavstånd (ca 600m) från en transitnod. (Hartoft-Nielsen, 
2003; Schylberg, 2008). Det finns också en rad andra studier i Sverige 
och internationellt som belägger detta samband. Kopplingen till täthet 
är uppenbar eftersom en konsekvent tillämpning av stationsnärhets-
principen leder till ett antagande att en helt koncentrisk, tät urban 
form runt stationerna med en radie på 600m borde vara en ideal 
utformning av ett stationsnära område.

Ett intressant utvecklingsarbete med denna inriktning har genomförts 
med Ytterby i Kungälv som fallstudie och resulterat i en grundmodell 
som pekar på både fördelning av olika markanvändning kring en 
stationsknutpunkt men också på olika tänkbara exploateringstal på 
olika avstånd från stationen, se figur 4. (Nordström et.al. 2017 Hållbar 

täthet i stationssamhällen). Studien bygger bl.a. på tidigare redovisa-
de täthetsrekommendationer från UN Habitat (2014) och tidigare 
undersökningar av markanvändning i nordisk kontext (Spacescape & 
Asplan Viak 2016, Göteborgs stad och GR et.al 2016 vilka refereras i 
Nordström et.al 2017).

Riktlinjerna är en bra utgångspunkt vid planering av ny och förtätning 
av befintlig bebyggelse vid nya och befintliga stationer men siffror och 
absoluta tal för både markanvändning och exploatering bör användas 
med viss försiktighet. Många lokala förhållanden i form av natur- och 
kulturmiljö, förutsättningar för anslutande trafik etc. spelar in. 

Ofta skiljer sig den ideala modellen att lokalisera funktioner koncent-
riskt kring knutpunkter och hållplatser från den resulterande lokalise-
ringen. Förtätning sker inte alltid där den är önskvärd eller som den 
planerats in. Exempel från Uppsala visas i Tony Svenssons avhandling 
Varför gör vi inte som vi säger? (Svensson, T 2015). Det är värdefullt 
om man kan göra en sådan analys av gapet eller samstämmigheten 
mellan planer och verklighet i den egna regionen/kommunen för att 
se om det finns sådana skillnader mellan retorik och realitet och vad 
dessa beror på.

Figur 5 Stråkutveckling från stationsområdet och stadskärnan  
i Borås 2017. 

I forskningsprojektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder 
(Ranhagen et.al 2015) visades i ett arbete i samskapande med lokala 
aktörer i Borås, Uppsala och Lund att det fanns behov att länka det 
stationsnära området till ett större omland (där avstånden <1500m 
och <3000m studerades speciellt) med stråk som inrymmer kraftfulla 
och kontinuerliga gång- och cykelstråk samt turtät kollektivtrafik 
kopplat till attraktiv utformning av offentliga gaturum och platser 
med beaktande av täthet och funktionsblandning (Borås ÖP 2017). 
Dessa faktorer sågs som angelägna för att möjliggöra ett mer hållbart 
resande utöver möjligheten att skapa täthet i området i stationens 
omedelbara omgivning. Gåturer och stråkstudier användes som 
metoder för att analysera stråken, se figur 5.

I bl.a. Holland finns intressanta exempel på konsekvent tillämpning av 
stationsnärhetsprincipen vid planering av städer och samhällen som 
också inneburit en långtgående prioritering av cykeltrafik som det 
främsta transportsätt vid vardagsresor i samspel med tågtrafik,  
se figur 6–7.

Figur 7 Södra Houten och Norra Houten – två upplyfta stationer med prioriterad koppling till cykelstråk och cykelparkering under denna. 
Foto: U. Ranhagen 2016

Norra Houten

Södra Houten

Figur 6. I Houten – ett stationssamhälle och förstad till Utrecht  
i Holland, är ett exempel på en lyckad koncentrisk förtätning runt  
två stationer.  Befolkning ca 44 000 med en bebyggd area om  
8,2 km2, motsvarande trädgårdsstad (54inv/ha) med stark 
prioritering av cykeltrafik i stråk till de två stationerna. Bilinnehav  
ca 400 bilar/1000 inv. Huvuddelen av bebyggelsen ligger inom  
1 km från respektive tågstation.60–80% av alla vardagsresor sker 
med cykel. (Foletta & Field 2011 Europe´s vibrant new low  
carbon communities)

1000 m1000 m

500 m500 m

Figur 4 Sammanfattning av riktlinjer för hållbar täthet i 
stationssamhällen (Spacescape 2017)
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ARBETE MED TÄTHETSFRÅGOR  
I SAMSKAPANDE

Eftersom det är komplext, svårt och tveksamt att enbart utgå från 
kvantitativa riktlinjer för täthet vid planering har vi inom Det urbana 
stationssamhällets FoU-projekt SamSam (samskapande samhälls-
planering) tagit fram en prototyp till ett verktyg eller metod för att 
kunna arbeta kreativt med olika stads- och bebyggelsetyper vid sam-
hällsplanering och stadsbyggande där både täthet men också andra 
utformningsparametrar som karaktär, andel grönytor och förhållandet 
bostäder/arbetsplatser beaktas. 

I verktyget visualiseras tätheten för olika stadstyper som villaområde, 
villastad, tät trädgårdsstad, medeltät låg eller högre kvartersstad, tät 
och hög respektive mycket tät och hög kvartersstad. I täthetspusslet 
representeras varje stadstyp av en kvadratisk pusselbit med en yta 
som motsvarar ett visst antal invånare. Pusselbitarna utformas utifrån 
de förutsättningar som bedöms lämplig av de medverkande i varje 
specifik planeringssituation. 

Som exempel kan nämnas användningen av pusslet vid en workshop 
som rör den nya stadsdelen Landvetter Södra i FoU-projektet Sam-
Sam med målet att inrymma ca 25000 invånare. Här valdes då att låta 
varje pusselbit för en viss stadstyp representera en yta motsvarande 
1000 invånare. Som visas i figur 8 antas här att varje pusselbit omfattar 
50% kvartersmark för främst bostäder men också en viss ytandel 
arbetsplatser och servicefunktioner, 20% allmän plats mark (torg 
och grönytor etc), 20% gatumark och 10% övrig mark. Ytandelen för 
arbetsplatser antas variera från 10% i villaområden till så mycket som 
50% i den mycket täta kvartersstaden. Antaganden om andelar yta 
för dessa funktioner har empirisk grund men kan givetvis varieras  
efter olika planeringsbehov. För varje stadstyp togs i detta fall 25 pussel- 
bitar fram för att möjliggöra för deltagarna i workshopen att pröva 
olika sätt att placera ut dessa på en skalenlig karta över stadsdelen. 

Deltagarna kunde på så sätt experimentera med att kombinera täta, 
medeläta och glesa stadstyper för att kunna få fram helhetsförslag 
(preliminära framtidsbilder) för stadsdelen. 

Täthetspusslet tydliggör de rumsliga konsekvenserna av täthet eftersom 
skillnaderna i ytutbredning kan bli mycket stora beroende på vilka  
kombinationer som man väljer. Skillnad i ytutbredning mellan ett 
villaområde och en mycket tät kvartersstad uppgår till en faktor 25–30. 
Erfarenheter och reflektioner beträffande tähetspusslet som ett av 
flera verktyg för att undersöka täthetens betydelse i samhällsplanering 
kommer att fångas upp i SamSam projektets slutrapport 2020. 

I täthetstudier för Mölnlycke som dokumenteras i kommande kapitel 
har täthetspusslet prövats för en befintlig stadsdel med andra antag- 
anden om antal invånare per pusselbit etc.  

Tillämpningen skiljer sig något från användningen i en befintlig stadsdel 
som Mölnlycke vilket framgår av denna rapport, jämfört med planering-
en i samband med ett relativt obebyggt område som Landvetter Södra.

Andra verktyg i samskapande processer mellan olika aktörer och 
som kan belysa upplevelser av den fysiska miljön inklusive täthet är 
gåturer med olika aktörer och stråkanalyser för att undersöka brister 
och utvecklingsmöjligheter längs stråk som utgår från stationer och 
stationsområden.  Exempel på användning av dessa verktyg redovisas i 
projektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder (Ranhagen et.al. 
2015). Gåturen har också använts för att undersöka olika deltagares 
synpunkter på den rumsliga strukturen inklusive täthet i Mölnlycke, 
vilket beskrivs i i följande kapitel.

Figur 8 Exempel på grundantaganden för ytor och täthet i det täthetspussel som användes vid experimentell planering av den nya stadsdelen. 
(U. Ranhagen, T. Svensson, KTH)

 SLUTREFLEKTIONER

• Täthet är en av flera faktorer som behöver 
kombineras med andra rumsliga, socio-ekonomiska 
och ekologiska faktorer för att uppnå ett hållbart 
stadsbyggande.

• Att bygga högt är ett sätt att bygga tätt men sällan 
det mest hållbara eller attraktiva.

• Täthet behöver sättas i förhållande till olika 
planeringsnivåer och ses på regional, kommunal, 
stadsdels- och kvartersnivå.

• En allsidig analys av olika stads- och ortstypologier 
behövs som underlag för det framtida hållbara 
stadsbyggandet.

• En balanserad syn på täthet underlättas med 
arbete i brett samskapande.

Ulf Ranhagen
Professor, Tekn Dr och Arkitekt SAR/MSA,  
Chalmers/Mistra Urban Futures

HÖG MYCKET TÄT
KVARTERSSTAD
3,3 HA/1000 INV

(ca 300 inv/ha)

TÄT HÖG
KVARTERSSTAD
6,3 HA/1000 INV

(ca 160 inv/ha)

MEDELTÄT HÖGRE
KVARTERSSTAD
8,3 HA/1000 INV
(ca 120 inv/ha)

MEDELTÄT LÅG
KVARTERSSTAD
12 HA/1000 INV
(ca 80 inv/ha)

VILLASTAD
RADHUSSTAD
28,6 HA/1000 INV
(ca 35 inv/ha)

VILLAOMRÅDE
88 HA/1000 INV
(ca 10 inv/ha)

TÄT 
TRÄDGÅRDSSTAD
15,2 HA/1000 INV
(ca 65 inv/ha)

50% KVARTERSMARK

20% GATUMARK

10% ÖVRIG MARK

20% ALLMÄN PLATS (PARK;TORG OCH GRÖNYTOR)
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För att undersöka potentialer till hållbar förtätning i framtida 
Mölnlycke centrum har samskapande metoder använts, inom ramen 
för kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället, Mistra  
Urban Futures. 

En stor del av det undersökande arbetet har skett i form av en workshop 
där utvecklingen och framtida förtätning av Mölnlycke centrum stod 
i fokus. Under dagen testades några metoder kring frågeställningen 
om hur centrala Mölnlycke kan förtätas på ett hållbart sätt.

Syftet med workshopen var att fördjupa diskussionen om betydelsen 
av en väl avvägd fysisk struktur i det framtida Mölnlycke med fokus på 

begreppet täthet och dess samspel med andra aspekter. Kopplingen 
mellan täthet som faktor för att ge bättre förutsättningar för tåg- och 
busstrafik samt cykel och gång hade stor vikt.

Workshopdagen leddes av projektledare Ulf Ranhagen och Anna 
Gustafsson från Det urbana stationssamhället och deltagare var 
20 tjänstepersoner från Härryda kommun, Ale kommun, Lerums 
kommun, Borås stad och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Efterföljande analyser och rekommendationer har utarbetats inom 
Härryda kommun med stöd av projektledare från Det urbana 
stationssamhället.

Täthetsanalys Mölnlycke centrum

TÄT H E T S A N A LYS

Det urbana stationssamhället är en kunskapsprocess inom  
Mistra Urban Futures vars övergripande syfte är att öka kunskapen 
om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar 
för utveckling av stationssamhällen. Aktiviteter som genomförs inom 
projektet har alltid fokus på samskapande. 

Det urbana stationssamhället syftar till att vitalisera och stötta 
ordinarie planeringsprocesser i kommuner för att kunna bygga en 
transporteffektiv region med attraktiva/täta stationssamhällen, samt att 
initiera och stötta FoU (forskning och utveckling) och FoI (forskning 
och innovation); projekt med inriktning på samskapande mellan 
akademi och praktik. 

(www.mistraurbanfutures.org, 2018)
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För att undersöka vilken täthetsstruktur som kan vara lämplig i ett  
framtida Mölnlycke fick fyra arbetsgrupper placera ut skalenliga pussel-
bitar med olika stadsstrukturer inom området för Mölnlycke centrum 
i ett så kallat ”täthetspussel”, se även s.10.  Uppdraget var att uppnå ett 
bestämt antal invånare för området och grupperna behövde då göra

avvägningar – var det är viktigast att placera stadsstrukturer med 
högre täthet (som inrymmer fler invånare, och därmed högre förtät-
ning), och var en glesare stadsstruktur kan vara lämplig, som innebär 
att ingen eller lägre förtätning bör ske. I detta fall prövades 8 400 
invånare inklusive befintliga invånare.

Syftet var att se vad grupperna bedömde vara den ideala stads-
strukturen och en lämplig täthet för ett framtida Mölnlycke som ett 
hållbart stationssamhälle.

Täthetsstruktur

TÄT H E T S A N A LYSTÄT H E T S A N A LYS

10% ÖVRIG MARK

20% GATUMARK

20% ALLMÄN PLATS
(PARK, TORG och GRÖNYTOR)

50% KVARTERSMARK

Villaområde 17,6 Ha/200inv

Villastad
5,7 Ha/200inv

Tät trädgårdsstad
3 Ha/200inv
(ex. Lomma)

Medeltät, lägre  
kvartersstad
2,4 Ha/200inv
(ex. Sigtuna)

Medeltät, högre  
kvartersstad
1,7Ha/200inv
(ex. Vallastaden, 
Linköping)

Tät hög 
kvartersstad
1,3Ha/200inv
(ex. Västra 
Hamnen, 
Malmö)
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hög kvartersstad
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(ex. Östermalm)
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Grupperna har alla föreslagit högre täthet i de mest centrala lägena i 
centrumkärnan och i stationsområdet. Grupperna var överens om att 
den största förtätningen bör ske i centrumkärnan i form av blandstad 
där fler får del av utbud och kollektivtrafik vilket i sin tur stärker centrum. 
Som en ny tätare årsring redovisas högst täthet i stationsområdet, i 
direkt närhet till kollektivtrafik. Förtätning bör också ske i stråk för att 
sammankoppla det framtida täta Mölnlycke fabriker med centrum,  
men också längs Allén och Benarebyvägen där stor potential för 
bebyggelse finns.  

Flera grupper bedömer också att viss förtätning kan ske i villaområden 
och övriga bebyggelseområden kring centrumkärnan.
Analysen ger mer en vägledning om lämplig täthetsstruktur, det  
vill säga hur tätheten fördelas över centrum, än förslag till specifika 
täthetstal inom ett visst område. 

TÄTHETSSTRUKTURER I ARBETSGRUPPERNA

GRUPPERNAS SAMLADE TÄTHETSSTRUKTUR

ANALYS – TÄTHETSSTRUKTUR

Varje pusselbit motsvarar 200 invånare, men beroende på stadsstruktur varierar tätheten stort, mellan t ex villaområde (17,6 hektar) mot hög, tät kvartersstad (0,7 hektar). 
Pusselbiten innehåller också allmän platsmark och gatumark. Kvartersmarken i varje pusselbit innehåller både bostäder och arbetsplatser, där en tätare bebyggelsestruktur 
har en högre andel arbetsplatser än en glesare struktur. En mycket tät och hög kvartersstad innehåller upp till 50% arbetsplatser i denna arbetsmetod för att motsvara en 
blandstad. Det gör att ytan för de högre tätheterna inte varierar lika stort för 200 invånare även om bebyggelsetypen gör det.

Den framtida förtätning som prövades var totalt 8400 invånare (42 ”pusselbitar”) i framtida Mölnlycke centrum, inklusive befintlig bebyggelse (1800 invånare). Det bygger på 
ett antagande om genomförande av bebyggelse i antagna detaljplaner (ca 1600 nya invånare), tidigare arbeten om stationsomvandling i samband med Götalandsbanan, som har 
prövat 1000 bostäder (dvs ca 2000 invånare), samt stadsbyggnadsstudien som redovisar ytterligare förtätning centralt om ca 3000 invånare.
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TÄT H E T S A N A LYSTÄT H E T S A N A LYS

Förtätningspotential
För att komplettera täthetspusslet, som mer teoretiskt diskuterar 
lämplig täthet, genomfördes en ”walkshop”/gåtur i Mölnlyckes centrala 
delar i fyra grupper. Syftet var att undersöka var det är möjligt att 
förtäta i centrum, genom platsstudier.  Till skillnad från pusselövningen 
som ”enkelt” men översiktligt visar förtätningspotential och lämplig 
täthet, tar platsstudierna upp hänsyn till befintliga kvaliteter i verklig- 
heten. Men övningen utmanar också grupperna att se potentialen  
och inte bara hinder. Se även sid 10.

Varje grupp fick tilldelat ett delområde i centrum, med en före- 
slagen gåtur och utpekade platser, där styrkor och svagheter i befintlig 
miljö studerades samt idéer för förtätning och generella reflektioner. 
Genom gåturerna nyanserades bilden av förtätning, men gav också 
relevant input inför fortsatt arbete.

• Många värdefulla 
grönområden i centrum

• Mölndalsån – en kvalitet  
i centrum

• Flera utsiktspunkter /  
vypunkter 

• Öppenhet och 
överblickbarhet

• Starka stråk och kopplingar
• Fina offentliga miljöer
• Funktionsblandning

• Stor förtätningspotential  
i stora delar av centrum

• Stärka stråk och stadsrum 
genom bl.a. bebyggelse 

• Påbyggnad eller omvandling 
på sikt av låg bebyggelse till 
fler bostäder och funktioner

• Utformningen av entréer  
till centrum viktig

• Från trafikrum till stadsrum 
genom bl.a. stadsbebyggelse 
längs huvudvägar

• Möjlighet till funktions-
blandning och fler byggrätter.

• Utveckla å-rummet och bygg 
på båda sidor av ån

• Fler kopplingar över å  
och järnväg 

Områden med utvecklingspotential utgjordes av platser med 
ineffektivt nyttjande (tomma parkeringsplatser, impedimentytor, otyd-
liga stadsrum och i mötet med äldre bebyggelse m.m.). Exempel på 
sådana områden är norra centrum utifrån dess låga bebyggelse och 
relativt stora outnyttjade ytor mellan husen samt ytorna längs med 
järnvägsspåren. I centrummiljön kan ny bebyggelse bidra både till fler 
bostäder och funktioner men också tydligare stadsrum.

Stationsområdet bedömdes ha stor potential för förtätning av såväl 
bostäder som verksamheter. Närheten till centrum och goda kollek-
tivtrafiklösningar skulle skapa möjligheter att komplettera nuvarande 
centrum med flera kvarter som kopplas ihop med centrumkärnan  
i befintliga stråk. 

• Många tomma ytor
• Flera barriärer i form av 

vägar och järnväg men även 
branter

• Låg bebyggelse ger låg 
stadsmässighet

• Buller från väg och järnväg
• Flera områden otrygga 

kvällstid, med endast 
dagbefolkning

• Brutna stråk och kopplingar
• Hög trafikbelastning
• Uppdelat centrum

SAMLAD ANALYS

Gåturerna omfattade ett begränsat område i centrum men grupperna 
lokaliserade ändå platser med viktiga kvaliteter, brister och utvecklings- 
potential. Kvaliteterna som lyftes handlade främst om tillgången till 
värdefulla grönområden och vatten, fina offentliga miljöer och en 
bra mix av funktioner.  Det som lyftes som brister bestod främst av 
outnyttjad central mark, otrygga områden med stängda fasader,  men 
även buller och risk kopplat till närheten till järnvägen.

En reflektion efter gåturerna var att stora delar av centrum och 
stationsområdet endast befolkas dagtid, med skolor, kommunhus och 
verksamheter. Dagtid stärks centrum, men under kvällar och helger är 
stor del av verksamheterna stängda. Det tillsammans med bristen på 
bostäder i de områdena ger större risk för otrygghet och ett inaktivt 
centrum kvälls- och nattetid.

Det som var slående var att alla grupper hade många idéer om 
platser med utvecklingspotential.  Vissa kända sedan tidigare men 
även nya framkom. Det var positivt att grupperna var blandade med 
representanter från kommunen samt representanter från grann-
kommuner och göteborgsregionen som kunde se ytorna med  
nya ögon. 

Det finns stor potential för förtätning, men eftersom det är mitt i 
centrala Mölnlycke innebär det en hög grad av komplexitet. Hänsyn 
till flera andra faktorer och avvägningar mellan dem, samt en bred, 
uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig målbild blir avgörande 
för resultatet.

STYRKOR  
GRUPPERNAS ANALYS

POTENTIAL FÖR FÖRTÄTNING 
GRUPPERNAS ANALYS

SVAGHETER  
GRUPPERNAS ANALYS
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Täthetsscenarier och måluppfyllelse
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GRUPPERNAS SAMLADE VIKTNING

Identitet,  
helhetsupplevelse 16

         Resurs-
    effektivitet,
        energi
              13

Ekonomiska aspekter, 
investeringar, drift 10

Rika livsmiljöer,
funktionsblandning, 

ekologi 14

 Koppla 
  samman
  (tillgänglighet)
 10

Barriärer  
   till mötesplatser
      (gemenskap) 9

Mölnlycke som destination, service 
14

Riskaspekter, 
klimat 14

Medelhög  
förtätning

Maximal 
förtätning

Bebyggelse jämnt fördelad inom hela centrum

Stationsnära förtätning

För att analysera lämplig täthet och utbredning av ny bebyggelse användes en metod där olika täthetsscenarier arbetades fram som 
sedan utvärderades på flera sätt, så kallad multikriterieanalys. Metoden syftar till att utvärdera framtagna scenarier utifrån grad av 
måluppfyllelse, i detta fall arbetet med utvecklingen av Mölnlycke centrum. Poängen är att se täthet som ett rumsligt verktyg för att 
uppnå olika mål (måluppfyllelse). Förtätning är inte ett mål i sig.

Grupperna rangordnade sedan i hur hög grad de olika 
scenarierna uppfyllde respektive kriterium, mellan 1-4 poäng.

De mål man vill uppnå genom en förtätning anges som ett antal 
kriterier. De som användes i övningen utgick från de fyra strategier* 
som anges i stadsbyggnadsstudien och kompletterades med kriterier 
som bedöms viktigt i hållbar stadsutveckling.

Grupperna utarbetade skisser med fyra 
täthetsscenarier, med maximal och medelhög täthet.  
I två av scenarierna var bebyggelsen jämnt fördelad 
inom hela centrum och två scenarier innebar 
stationsnära bebyggelse. Två av grupperna hade 
perspektivet förtätning längs stråk och två hade 
förtätning i noder.

Genom en beräkningsmodell lades både viktning av kriterier och 
rangordning av scenarierna samman i en så kallad multikriterieanalys. 
Genom det framräknade diagrammet framkom ett vinnande scenario i 
varje grupp, som gav underlag till fortsatt diskussion.

I grupperna skedde en viktning av kriterierna utifrån vad 
deltagarna bedömde vara viktigast för Mölnlycke centrums 
utveckling. Totalt 100 poäng fördelades mellan kriterierna.

KRITERIER (MÅL MED FÖRTÄTNING)

• * Stärk Mölnlycke som destination (inklusive serviceunderlag) 
• * Omvandla barriärer till mötesplatser  

(inklusive social gemenskap) 
• * Koppla samman centrum  

(inklusive inre tillgänglighet till olika målpunkter t ex stationen) 
• * Utveckla rika livsmiljöer  

(inklusive funktionsblandning och ekologiska aspekter)
• Riskaspekter, inklusive klimatanpassning
• Ekonomiska aspekter, investeringar, drift och  

underhåll/förvaltning 
• Resurseffektivitet, energi, vatten, material/avfall 
• Identitet, helhetsupplevelse

ANALYS
Grupperna prövade olika typer av viktning utifrån vilket mål som be-
dömdes (eller prövades) som viktigast. Viktningen gav olika resultat om 
gruppen värderade målformuleringar som t ex destination och identitet 
högt jämfört med om gruppen utgick från planeringsaspekter så som 
risk, klimat och ekonomi. Det tydliggör vikten av tydliga målsättningar för 
att sedan kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs.

Den sammanlagda viktningen gav en mera jämn viktning mellan krite-
rierna, där både övergripande mål och planeringsaspekter hamnade 
högt. Högst värderades identitet och helhetsupplevelse. En tolkning kan 
vara att planeringsaspekter så som risk, klimat och ekologi är ett måste 
att lösa, men helhetsupplevelsen och identiteten behöver sättas överst 
eftersom det avgör människors stolthet, hemkänsla och trivsel i staden.

RANGORDNING

Kriterier mål
A B C D

POÄNG

Stärk Mölnlycke som destination 1 3 2 4

Barriärer till mötesplatser 1 4 3 2

Koppla samman centrum 1 4 2 3

Utveckla rika livsmiljöer 2 1 4 3

Riskaspekter, klimat 1 2 3 4

Ekonomiska aspekter 4 2 1 3

Resurseffektivitet 1 2 3 4

Identitet 1 3 4 2
0

50

100

150

200

250

300

A B C DA

A

B

B

D

D

C

C

TÄTHETSSCENARIER

SCENARIER I ARBETSGRUPPERNA

SAMLAD ANALYS
Att utforma renodlade scenarier är bra för att pröva potential och 
resonera om konsekvenser. Genom multikriterieanalys viktas både 
kriterier (mål) och scenarier i flera steg. Istället för att utifrån ”magkänsla” 
bestämma sig för ett scenario utser beräkningsmodellen ett vinnande 
scenario, som kan utmana ens föreställningar. Men övningen är komplex 
och kan inte stå för sig själv. Resultatet påverkas av vad grupperna läser in i 
kriterierna (som kan behöva preciseras bättre), och hur grupperna sedan 

bedömer måluppfyllelsen utifrån respektive scenario.  I övningen för 
Mölnlycke centrum framkom inget entydigt svar.  En analys är att  
Mölnlycke centrum är så pass begränsad i yta, så att scenarierna inte 
blev så olika. Stora delar av centrum är t ex i realiteten stationsnära 
(inom 500 m). Då är det svårt att urskilja ett visst scenario som ”vinnare”. 
Men det tydliga sambandet mellan att sätta upp mål och genom stads-
planering försöka uppnå dem, synliggör denna övning på ett bra sätt.

Medelhög förtätning, jämnt fördelad inom centrum  
•  I huvudsak 4–6 våningar i gruppernas skisser.
•  Centrum kan behålla samma identitet som idag.
•  Inga tydliga noder när bebyggelsen är jämnt fördelad.
• Ev. outnyttjad potential, t ex i stationsområdet.
•  Viktigt med stråk till centrum och kollektivtrafik,  

i utökad centrumbebyggelse.

Medelhög förtätning, stationsnära  
• I huvudsak 4–7 våningar i skisserna.
• En förtätning intill stationen, som följer Mölnlyckes skala, 

samma identitet som nu.
• Viss komplettering i centrumkärnan.
• Ev. outnyttjad potential nära station, med medelhög 

förtätning.
• Troligen för låg täthet för att få till överdäckning av järnväg.
• Ger inte lika god koppling t ex till Mölnlycke fabriker.

Maximal förtätning, stationsnära 
• I huvudsak 8–12 våningar, även i centrumkärnan, blandat med 

både högre och lägre bebyggelse.
• Fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik, men viktigt att lösa 

solljus, grönska m.m.
• Sydöstra området i centrum har också potential för ny 

stationsnära bebyggelse. Viktigt med goda kopplingar.
• Ev. möjligt med överdäckad järnväg?
• En ny, högre skala/årsring kring stationen kan påverka  

centrumkärnan.
• Starka noder (stationsområdet/centrum, Mölnlycke fabriker, Säteriet).

Maximal förtätning, jämnt fördelad inom centrum
• I huvudsak 5–9 våningar i skisserna och 8–13 våningar vid 

viktiga platser/noder.
• En stor förändring som ger ny identitet (inte längre småstad?)
• Svårare att lösa grönska, parkering, solljus m.m.
• Tvärt möte med äldre, låg bebyggelse.
• Koppling till t ex Mölnlycke fabriker stärks.
• Starka stråk med hjälp av mycket bebyggelse.

Scenario A blev vinnande i  
den grupp där man viktade risk, 
resurseffektivitet och klimat  
högst. 

Exempel rangordning Exempel på resultat multikriterieanalys

SCENARIER

Scenario C ”vann” i den grupp 
som hade värderat alla kriterier 
ganska jämnt, men även den 
grupp som prioriterade identitet, 
helhetsupplevelse och destination. 

Scenario D kom högst  
när destination, identitet (ny), 
resurseffektivitet och  
ekonomiska aspekter  
prioriterades.

Scenario B kom högst i den grupp  
som värderade social gemenskap,  
tillgänglighet, ekologiska aspekter och 
risk/klimatanpassning.
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Utvärdering

Illustration: White arkitekter

I Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (White 2018) anges strategier för hur ett attraktivt  
och levande centrum kan uppnås med målet att mötas i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudiens principer och 
planförslag utvärderas i detta kapitel, mot bakgrund av analyser och resultat inom täthetsanalys  
för Mölnlycke centrum.

UTVÄRDERING

Mål
För att eftersträva att bli en småstad med puls, som stadsbyggnads-
studien beskriver, behöver centrum befolkas av fler människor, både 
boende och verksamma. Både stadsbyggnadsstudie och täthetsanalys 
visar stora möjligheter för det.

Bebyggelse
Stadsbyggnadsstudien visar en stor omvandling av stationsområdet 
och även kompletterande bebyggelse fördelat över centrum. Täthets-
analysen pekar mera tydligt på vikten av förtätning helt centralt, för att 
stärka centrumkärnan med stadsliv och kommersiella verksamheter, 
liksom att centrum befolkas även kvällstid, exempelvis vid Ekdalasko-
lan. Bebyggelse vid Wendelsbergsparken och vid kyrkogården enligt 
stadsbyggnadsstudien bedöms inte lämpligt på grund av befintliga 
natur- och kulturmiljövärden.

Stråk och stadsrum
Både stadsbyggnadsstudie och täthetsanalys pekar på betydelsen av 
att stärka viktiga stråk, med bebyggelse och aktivitet för att koppla 
samman centrum, bland annat mot Mölnlycke fabriker och Säteriets 
bostadsområde. Förtätning längs huvudvägar, som Benarebyvägen, 
Säterivägen och Allén, utgör en stor potential för fler bostäder och 
verksamheter i centrum. Utformningen av stadshuvudgator med 
omgivande bebyggelse skulle också minska barriäreffekten i centrum.

Täthet och skala
Stadsbyggnadsstudien föreslår en generell täthet om minst 80 inv/ha 
(e-tal 0,5), vilket motsvarar medeltät, låg kvartersstad enligt täthets-
analysen. Skalan föreslås vara i huvudsak 4-7 våningar. Utifrån en 
identitet som modern småstad, är det ett rimligt antagande. 

Både stadsbyggnadsstudien och täthetsanalysen bedömer att en 
högre täthet och skala kan prövas i stationsområdet, vid en genom- 
gripande omvandling.

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

STATIONSOMRÅDE UNDER  

FORTSATT UTREDNING

TÄTHET I STADSBYGGNADSSTUDIEN

Tätheten måste öka för att uppnå ett stadsmässigt och levande 
centrum, med goda villkor både för handeln och för boende.  
I stadsbyggnadsstudien föreslås upp emot 5400 fler invånare  
i centrum (cirka 2700 bostäder), jämfört med dagens cirka 
2000 invånare. För att uppnå en så stor förtätning på ett bra 
sätt pekas ett antal strategier ut:

Mötas i Mölnlycke. Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i – en plats för möten, en plats för aktivitet, en plats för 
rofylldhet och en plats för att växa. En småstad med puls. (målbild från stadsbyggnadsstudien)

Stadslivsstråk handlar primärt om vardagslivet, om att bo och leva 
med bra boendekvaliteter. Mindre verksamheter i bottenvåningar som 

fungerar väl i bostadsområden. 

• Koppla samman centrum, med fokus på upplevelser  
i ögonhöjd.

• Öka täthet och närhet, genom att fler bostäder och 
verksamheter etableras.

• Förtäta i stadslivsstråk, med fokus på vardagslivet  
som länkar samman.

• Önskad täthet 80 inv/ha, upp emot 2700 nya bostäder  
inom centrum.

• Förtätning genom tre olika principer: stråk, in-fill  
och omvandling.

PLANSTRUKTUR

I stadsbyggnadsstudien redovisas förslag till planstruktur för framtida Mölnlycke, där järnvägen byggts ut med pendeltågstrafik. På grund av oklara 
planeringsförutsättningar kring utbyggnaden av järnvägen redovisas två förslag – en där järnvägsspåren ligger kvar i befintlig nivå genom centrum 
och en där spåren är överdäckade i stationsläget. Förslagen är schematiska och ska inte tolkas som färdiga förslag för den framtida bebyggelsen. 
De är framtagna för att redovisa exempel på möjlig utveckling för Mölnlycke centrum. Fortsatta studier krävs vad gäller risk, buller och klimat 
samt påverkan på grönstruktur, kulturmiljö och andra befintliga värden som behöver beaktas vid förtätning.

ALTERNATIV  
”TILLVARATA OCH UTVECKLA”

• Järnväg i nuvarande nivå.
• I huvudsak 5–7 våningar.
• Komplettera med flerbostadshus och stadsradhus 3–5 vån.
• I stationsområdet och andra delområden 5–9 vån.
• Täthet ca >80 inv/ha, samt e-tal över 0,5 för hela centrum.
• Ca 2900 bostäder, varav 650 i stationsområdet.
• Ca 87.000 m2 verksamhetsyta i stationsområdet, pga riskavstånd  

till järnväg.

ALTERNATIV 
”SKAPA NYTT OCH LÄNKA SAMMAN”

• Överdäckad järnväg.
• I huvudsak 5–7 våningar.
• Komplettera med flerbostadshus och stadsradhus 3–5 vån.
• I stationsområdet och andra delområden 5–9 vån.
• Ca 3600 bostäder, varav 1400 i stationsområdet.
• E-tal i stationsområdet >1,0 och täthet upp emot 130 inv/ha.
• Ca 44.500 m2 verksamhetsyta i stationsområdet.
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TÄTHET I MÖLNLYCKE CENTRUM

För att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum behöver tätheten öka betydligt i Mölnlycke centrum.  
Det ökar närheten mellan människor, service och handel. 

Täthetsanalysen visar en stor potential att öka tätheten i centrala Mölnlycke, i de mest centrala delarna i första 
hand, men även i områdena i anslutning till centrumkärnan. Störst potential har stationsområdet vid en  
genomgripande omvandling av området.

Slutsatser och rekommendationer

SLUTSATSER
Det är viktigt med tydliga målsättningar för centrums utveckling, för  
att kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs för  
att uppnå målen. 

Om målet är att utveckla Mölnlycke som attraktiv småstad är det 
en betydande förtätning som krävs, men skalan på bebyggelsen är 
betydelsefull. En medelhög förtätning med i huvudsak 4–7 våningar 
gör att nuvarande identitet med Mölnlycke som småstad kan 
bibehållas och utvecklas, även om genomtänkta tillägg görs i centrum. 
Mötet med omgivande bebyggelse blir inte så drastiskt. Men på vissa 
platser kan det finnas potential för högre hus, med exempelvis 5–9 
våningar, t ex vid en omvandling av stationsområdet. Detta för att 
fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik. Det kan också vara lättare att 
åstadkomma den viktiga balansen mellan bebyggelse, grönska och 
trafikytor med hänsyn till dagsljus, buller, klimat och offentliga platser, 
vid en större omvandling av stationsområdet, när mycket behöver 
göras om samtidigt. Enstaka ännu högre hus kan eventuellt prövas 
som landmärken, för att stärka och markera enstaka viktiga platser, 
som centrumkärnan eller stationen. 

Ett scenario med maximal täthet, med en högre täthet och skala över 
hela centrum och en effektiv pendeltågstation, kan däremot bidra till 
en framtida utveckling som modern förstad till Göteborg, vilket ger 
en delvis ny identitet. Vid en hög förtätning kan det vara en större 
utmaning att lösa andra aspekter som grönska, solljus, parkering osv.

Ny bebyggelse kan användas som ett rumsligt verktyg för att uppnå 
olika mål. Bebyggelsen kan bland annat bidra till tydligare stadsrum 
och aktivitet i bottenvåningar, attraktivare entré till centrum eller ökad 
trygghet med bostadsbebyggelse längs ett stråk. 

Tät bebyggelse kan bidra till fler människor på en plats, med möjlighet 
till fler bostäder, handel, service och verksamheter – men skapar i sig 
inte en attraktiv stad. Andra pusselbitar behöver finnas som parker, 
mötesplatser, kultur, idrott och kulturmiljö. Ny bebyggelse i samspel 
med det befintliga bidrar till upplevelse av helhet och platsidentitet.

Att komplettera Mölnlycke centrum med ny bebyggelse och innehåll 
är viktigt för centrums utveckling. Men det kommer innebära en hög 
grad av komplexitet. Avvägningar mellan olika faktorer och en bred, 
uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig målbild blir avgörande  
för resultatet.

TÄTHETSANALYSENS PRINCIPER

>Mer bebyggelse och högre täthet centralt, så fler får nära till 
allt och fler människor rör sig i centrum. Pröva något högre 
täthet i stationsområdet vid omvandling.

>Ny bebyggelse utformas så att viktiga stråk stärks och 
offentliga rum tydliggörs.

>Bebyggelse längs huvudvägar i centrum och vid entrépunkter 
till centrum utgör en stor potential för fler bostäder och 
verksamheter. 

>I huvudsak 4–7 våningar i centrum. Något högre skala kan 
prövas i stationsområdet.

>Komplettera med bostadsbebyggelse i de delar av centrum 
som idag endast inrymmer arbetsplatser/skolor, för att 
levandegöra centrum under fler timmar på dygnet. Blanda 
bostäder, service och arbetsplatser för att skapa liv, rörelse  
och trygghet. 

• Besluta om inriktning för framtida Mölnlycke för att den 
övergripande målsättningen ska bli tydlig, t ex modern småstad  
eller attraktiv förstad? 

• Eftersträva högre täthet centralt och vid stationsområdet.  
Centrums framtida täthet bör studeras i relation till omgivande 
områdens täthet (t ex Säteriet och framtida Mölnlycke fabriker) för  
att bli ett starkt centrum. Men tätt är inte alltid liktydigt med högt.

• Pröva förtätning per delområde för att uppnå goda 
helhetslösningar för bebyggelse, utemiljö, stråk och grönstruktur, 
med synergier på kort och lång sikt. Det kan handla om 
samnyttjad parkering, funktionsblandning, mobilitet och 
klimatlösningar. Eftersträva en täthet utifrån  
målbild för centrum.

• Säkerställ att förtätningen bidrar till att stärka centrumkärnans 
identitet och attraktivitet, viktiga stråk och offentliga platser, ökad  
funktionsblandning och trygghet.

• Arbetet behöver ske i nära samarbete med fastighetsägare  
inom respektive delområde och i dialog med politiker,  
medborgare och specialister inom  
olika sakområden.

• Prioritera centralt belägna projekt,  
för att stärka centrumkärnan.

Visualisering av förtätning utifrån gåturer och täthetsanalysens principer: Förtätning centralt så fler får nära till allt och fler människor vistas 
i centrum. Bebyggelsen stärker centrum med lokaler i bottenvåningen, och ett viktigt stråk mellan centrumkärnan och resecentrum. Det stora 
parkeringstorget upplevs mindre och blir ett mer definierat stadsrum. 

REKOMMENDATIONER OCH FORTSATT ARBETE
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I stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (White, 2018) anges att 
tätheten måste öka i centrum för att uppnå ett stadsmässigt och levande 

centrum med goda villkor för både handeln och för boende. På så vis ökar 
täthet och närhet mellan människor, handel, service och kollektivtrafik.

I ”Täthetsanalys Mölnlycke centrum” fördjupas frågorna om  
täthet och hållbar stadsplanering, utifrån forskning, scenarier och analyser  

som en grund för fortsatt arbete i Mölnlycke centrum. 

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum
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3

Bakgrund och syfte
Bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad 
och förtätning med bostäder, verksamheter och 
service. Inte minst när järnvägen i framtiden byggs ut 
mellan Göteborg och Borås, med stationsläge med 
pendeltågstrafik. 

Stadsbilden kommer att förändras och det kommer 
ställas stora krav på en väl utbyggd infrastruktur. För 
att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av 
Mölnlyckes centrala delar har en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå tagits fram. Studien redovisar 
förslag på övergripande strategier för Mölnlyckes 
framtida utveckling som kan stödja ett livskraftigt 
centrum som lockar till möten.

Syfte
Nu ska stadsbyggnadsstudien fördjupas och 
utvärderas ytterligare där Härryda kommun, mot 
denna bakgrund, behöver få mer kunskap om vad 
medborgare och besökare tycker är viktigt för den 
fortsatta planeringen och utvecklingen av centrum.
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Metod
Metod
Telefonintervjuer har genomförts med medborgare i 
Mölnlycke tätort. Urvalet av intervjupersoner är gjort 
genom ett OSU (obundet slumpmässigt urval) och 
datainsamlingen är genomförd via telefonenkät med 
CATI (Computer Aided Telephone Interviewing).

Totalt har 1000 intervjuer genomförts under 
perioden 4 – 24 april 2019. 

Uppnådd svarsfrekvens: 18 % på hela urvalet om vi i 
svarsfrekvensen tar i beaktande dem som vi aldrig fick 
tag i eller som har telefonsvarare etc.

Om vi tittar på andel som svarat i relation till antal 
som intervjuarna verkligen kommit fram till per telefon 
och fått ett aktivt nej så är svarsfrekvensen 65,6 % 
istället.

Resultatet har viktats på kön och ålder för att bättre 
spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i 
Mölnlycke tätort avseende dessa faktorer.

Enkät
Enkäten består av frågor som rör utbud, 
besöksfrekvens och attityder till Mölnlycke centrum 
och andra centrum, samt färdmedel till Mölnlycke 
centrum. 

Utöver detta har respondenterna besvarat öppna 
frågor om Mölnlycke centrum – syn på idag och 
önskemål om framtiden.
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Stöd för tolkning av resultat
Svarsfördelning

Frågeställningar som har bedömts på en femgradig 
skala redovisas enligt figuren nedan. 

Gröna fält är den andel som har markerat en fyra eller 
femma på skalan, gula fält är andelen som har 
markerat en trea och röda fält är den andel som har 
markerat en etta eller tvåa. Andelarna är beräknade 
endast för dem som har tagit ställning i frågan.

Till höger om figuren visas medelvärdet för 
frågeställningen samt andelen som inte tagit ställning i 
frågan.

Fokusera på andelen grönt och andelen rött vid 
tolkning av resultaten. En hög andel grönt är positivt, 
men samtidigt ska andelen rött vara begränsad för att 
den studerade frågan ska kunna sägas ha ett bra 
resultat.

Notera: Staplarna summerar till 100 procent, men på grund av avrundningar så kan vissa avvikelser förekomma.

Medel-
värde Vet ej

Frågelydelse 3,1 10%40 30 30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2)
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Resultat
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Sammanfattning
Kommuninvånarna i Mölnlycke tätort besöker 
Mölnlycke centrum oftare än vad de besöker andra 
centrum som studerades i medborgarundersökningen.

Övriga centrum som besöks regelbundet är 
innerstaden i Göteborg och Nordstan samt Mölndals 
centrum.

Det vanligaste sättet att ta sig till centrum är 
med bil (73%) och därefter till fots (42%) samt 
med cykel (24%). När frågan om hur man vill ta sig 
till Mölnlycke centrum i framtiden så ökar andelen som 
vill ta sig dit per cykel och andelen som vill ta sig dit 
med bilen minskar.

8 av 10 nyttjar Mölnlycke centrum på vardag 
och 6 av 10 på helgen.  Vanligare också att nyttja 
Mölnlycke centrum på dagtid, 7 av 10, jämfört med 
kvällstid, 4 av 10. 

När medborgarna får associera Mölnlycke centrum 
med ett ord idag så kommer ord som trevligt, bra
men också tråkigt upp. 

När de får associera hur de vill ha det i framtiden så 
vill de ha ett mer levande, grönare centrum med 
bättre utbud. Även trygghet, trevligt och bilfritt 
kommer upp som önskemål i framtiden.
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8 Fråga: Beskriv med ett ord Mölnlycke centrum idag 

Mölnlycke Centrum idag
Invånarna upplever att det är trevligt, men lite tråkigt.
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Mölnlycke Centrum i framtiden
Invånarna vill ha ett mer levande centrum - fler butiker och grönare i framtiden.

Fråga: Beskriv med ett ord Mölnlycke centrum i framtiden 
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Prioriterat utbud

Invånarna i Mölnlycke tätort tycker att utbud som 
handlar om vardagsbehov är viktigast; 
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral är de 3 
viktigaste utbuden, följt av bibliotek/kulturhus och 
tandvård.

Därefter kommer blomsterhandel, caféer, optiker och 
systembolag.

På alla de här viktiga utbuden presterar Mölnlycke 
centrum bra i utvärderingen från medborgarna. Det 
utbudet som ligger bland de viktiga delarna som ligger 
lite sämre utvärderat är caféer vilket borde kunna 
prioriteras.

Övriga utbud som uppfattas som viktiga av 
medborgarna och där Mölnlycke centrum inte värderas 
så bra är lekplatser, restauranger, bank, 
simhall/ishall/sportanläggningar, bio/teater, 
föreningslokaler, damkläder och skor. Detta 
utbud bör också prioriteras högre i utvecklingen av 
centrum. Se figur sid.11.

Vardagsbehov är viktiga att prioritera för invånarna i Mölnlycke tätort
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Utbud vs viktighet – Matris över alla områden

A1 D1
A2 D2
A3 D3
A4 D4
A5 D5
A6 D6
A7 D7
A8 D8

A9 Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
A10 E1
A11 E2

E3
E4

B1 E5
B2 E6
B3 E7

C1 F1
C2 F2

Obs! Visar ej hela skalan för vikt (1-5). C3 F3
F4

* När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns? F5
** Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

B Restaurang och café

Tobaks/servicebutiker

Smycken, klockor

Systembolag

Skomakeri- och nyckelservice

Livsmedelsbutiker

Restauranger
Pubar
Caféer

C Dagligvaror

Kemtvätt

Lekplatser
Föreningslokaler

Bank
Mäklare
Begravningsbyråer

D Hälsa, skönhet och friskvård

Service, tjänster och rådgivning

Gallerier
Bio, teater
Bowling-/spelhall /lekland
Simhall, ishall, sportanläggningar

Frisör
Gym
Skönhetssalong

Bibliotek, kulturhus

Apotek
Hälsokost
Vårdcentral
Optiker
Tandvård

A Varor/Butiker

Herrkläder
Barnkläder
Skor
Blomsterhandel
Bokhandel
Sportaffär

Parfym/kosmetikaffärer
Hemelektronikhandel

Damkläder

Present- & 
heminredningsbutikerA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

B1

B2

B3

C1
C2

C3

D1

D2

D3
D4 D5

D6D7

D8

E1

E2

E3

E4

E5

E6
E7

F1

F2
F3

F4

F5

1

2

3

4

5

2 3 4 5

Prestation **
(Medelvärde)

Vikt * 
(Medelvärde)

Lägre vikt Högre prestation

Lägre prestation

Röd = förbättra
Grön = bevara och bra utvärderat
Gul = se över
Grå = kanske prioritera ned

Låg vikt. Hög prestation.

Låg vikt. Låg prestation

Hög vikt. Hög prestation

Hög vikt. Låg prestation
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Bland utbud som värderas som mindre viktigt (under 
medel) bland medborgarna men där Mölnlycke 
presterar högt är mäklare, skomakeri/nyckelservice 
och tobaks-/servicebutik. 

Mindre viktigt utbud med relativt hög utvärdering av 
Mölnlycke centrum är barnkläder, presentaffärer, 
hemelektronik och bokhandel.

Utbud som är mindre viktigt med låg utvärdering av 
Mölnlycke centrum är herrkläder. Här finns en 
förbättringspotential.

Utbud som inte är så viktigt men där Mölnlycke 
centrum placerar sig relativt högt är; skönhetssalong, 
kemtvätt, hälsokost och begravningsbyrå.

Det utbud som inte är så viktigt och där Mölnlycke 
ligger lågt utvärderat av kommuninvånarna är; 
smycken/klockor, parfymeri/kosmetik, gallerier och 
pubar.

Mindre viktigt och förbättringspotential
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Utbud vs viktighet
Varor/Butiker

Medel-
värde Vet ej

4,1 2%

2,9 8%

1,7 6%

2,7 4%

3,0 3%

2,7 13%

3,0 3%

3,1 4%

1,6 8%

2,1 14%

1,8 10%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Blomsterhandel

Damkläder

Skor

Sportaffär

Hemelektronikhandel

Barnkläder

Bokhandel

Present- och heminredningsbutiker

Herrkläder

Parfym/kosmetikaffärer

Smycken, klockor

79

29

6

27

35

25

37

37

5

9

6

16

38

12

28

30

33

25

35

12

22

16

5

33

82

45

35

42

39

28

83

68

77

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Restaurang och café

Medel-
värde Vet ej

2,7 4%

3,3 4%

1,9 16%Pubar

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Restauranger

Caféer

24

44

9

32

34

15

44

23

76

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Dagligvaror

Medel-
värde Vet ej

4,1 1%

4,3 5%

3,5 11%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Tobaks/servicebutiker

Livsmedelsbutiker

Systembolag

77

80

51

18

13

31

5

7

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)

Page 202 of 604



16

Utbud vs viktighet
Hälsa, skönhet och friskvård

Medel-
värde Vet ej

4,5 1%

3,9 3%

4,2 7%

4,1 8%

3,9 10%

3,9 9%

2,8 21%

2,9 29%

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Hälsokost

Skönhetssalong

Apotek

Vårdcentral

Tandvård

Optiker

Frisör

Gym

91

70

79

76

67

67

27

31

8

18

13

17

23

17

31

29

1

13

8

7

11

15

42

40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter

Medel-
värde Vet ej

4,3 2%

2,6 15%

2,3 9%

3,0 6%

2,7 27%

1,7 18%

2,0 16%

Bowling-/spelhall /lekland

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Bibliotek, kulturhus

Gallerier

Föreningslokaler

Simhall, ishall, sportanläggningar

Bio, teater

Lekplatser

84

24

17

35

21

8

10

12

27

25

32

40

14

20

4

49

57

34

39

78

69

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Utbud vs viktighet
Service, tjänster och rådgivning

Medel-
värde Vet ej

3,1 1%

3,6 8%

3,3 25%

3,6 10%

2,8 27%

Mäklare

Kemtvätt

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?

Bank

Skomakeri- och nyckelservice

Begravningsbyråer

40

57

44

56

29

24

26

33

27

27

36

16

23

17

44

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Funktioner

De funktioner som uppfattas som viktigast är:

1. resecentrum / busshållplatser 

2. park / grönområde

3. korttidsparkering

4. lätt att hitta 

5. mötesplatser / torg

Alla listade funktioner bedöms ha relativt hög viktighet. 
De två funktioner som bedöms vara minst viktiga är 
långtidsparkering och offentlig konst.

Viktiga funktioner i Mölnlycke Centrum
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Förbättringspotential avseende funktion

De funktioner för Mölnlycke centrum där det är 
störst gap mellan vad som uppfattas som viktigt av 
kommuninvånarna och hur man utvärderar centrum 
är; offentlig toalett, lekplats och park och 
grönområde.

De funktioner där Mölnlycke centrum uppfattas 
prestera bäst på är:

1. resecentrum / busshållplatser

2. lätt att hitta

3. öppettider bland butiker
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Funktion vs viktighet

Medel-
värde Vet ej

4,2 2%

3,1 2%

3,6 3%

4,1 2%

3,4 2%

3,3 12%

3,3 4%

3,2 2%

3,9 3%

2,2 14%

2,4 14%

3,1 11%

3,0 9%Offentlig konst

Gågata

Öppettider bland butiker

Offentlig toalett

Lekplats

Parkering för bilar - Långtid

Parkering för bilar - Korttid

Lätt att hitta

Mötesplatser/torg

Parkering för cykel

Sittplatser

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum i dag när det gäller följande funktioner?

Resecentrum/busshållplatser

Park & grönområde

83

34

57

78

47

42

41

43

68

15

19

41

36

13

35

25

17

37

36

38

33

26

21

27

27

33

4

31

18

4

15

22

21

25

6

64

55

32

31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2) Viktigt (4-5)
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Regional konkurrens

Backaplan Göteborg

Kungsmässan

Göteborgs Innerstad

Nordstan

Mölndal Centrum

Frölunda Torg

Allum

Hur ofta besöker du något av följande centrum?

Mölnlycke Centrum 54

10

3

2

1

1

1

0

40

15

8

13

4

3

3

1

4

13

8

11

9

8

2

2

1

28

23

26

22

26

12

5

0

18

22

18

24

22

14

13

0

10

22

17

28

26

32

42

0

5

13

13

11

15

36

37

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dagligen

1 gång / vecka

1 gång / 14 dagar

1 gång / månad

1 gång / kvartal

Mer sällan

Aldrig

Besöksfrekvens
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Attityder till centrum

Medel-
värde Vet ej

3,7 5%

3,6 8%

3,4 1%

3,3 13%

3,3 33%

3,3 11%

2,9 7%

2,2 24%

Göteborgs Innerstad

Frölunda Torg

Mölnlycke Centrum

Mölndal Centrum

Kungsmässan

Allum

Nordstan

Backaplan Göteborg

Hur skulle du betygsätta följande centrum totalt sett?

64

59

51

44

40

42

31

10

25

27

36

41

43

40

35

25

12
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34

64

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bra (4-5) (3) Dåligt (1-2)
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Nyttjande av Mölnlycke Centrum

När nyttjar du Mölnlycke centrum?  (Med ”nyttjar” avses användning av utbudet av service och butiker)

Helg

Dagtid

Kvällstid

Vardag

68

43

81

63

28

45

17

33

4

12

3

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ofta Sällan Aldrig
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Färdmedel

Med bil

Går

Cyklar

Åker kommunalt

Annat
Besöker aldrig Mölnlycke 

Centrum

Hur tar du dig till Mölnlycke Centrum idag?

73%

42%

24%

17%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Färdmedel till Mölnlycke Centrum - Idag
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Färdmedel till Mölnlycke Centrum - Framtiden

Med bil

Gå

Cykla

Åka kommunalt

Annat

Vet ej

Hur skulle du vilja ta dig till Mölnlycke Centrum i framtiden?

59%

40%

32%

25%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Bilaga
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Övriga kommentarer 
– tillägg till utvärderingsfrågan då alla inte fick frågor om alla typer av utbud

Affärer/butiker 19% Simhall/sporthall 4%
Fler/större utbud/variation av affärer/butiker 11% Simhall 3%
Fler klädaffärer/herrklädesaffär 7% Gym 0%
Skoaffär/fler skoaffärer 3% Idrottsplats/idrottsanläggningar 1%
Matbutik/fler matbutiker/större 2%
Bageri 1% Bank/post 1%
Systembolag 0% Bank/banker 1%
Längre öppettider i affärer/öppet på helgen 1%
Bygg inga gallerior/köpcenter 1% Parkering 6%

Bra/nära parkering/fler parkeringar 6%
Restauranger/pubar 8%
Restauranger/fler restauranger 7% Säkerhet/trygghet 2%
Uteserveringar 1% Säkert/tryggt 2%
Pub/pubar/barer 2% Fler poliser/polisstation 0%
Caféer 1% Minska stök/förstörelse 1%
Längre öppettider restauranger/caféer 0% Mer/bättre belysning 0%

Något som du vill tillägga om det framtida 
Mölnlycke Centrum som vi inte har täckt in? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Lekplatser/grönområden 6% Mötesplats/torg/offentlig miljö 7%
Lekplats/lekplatser 2% Möteplats/mötesplatser/torg 2%
Mer/bevara/grönområden/planteringar/skog 3% Torghandel/marknad 1%
Ta tillvara på ån 2% Mer levande/aktivitet 2%

Offentliga toaletter 1%
Bilfritt/mindre/trafik 7% Sittplatser/bänkar 1%
Mindre trafik/biltrafik/bilfritt 3% Trivsamt/mysigt/trevligt 1%
Gågata 1% Rent/mer städning 0%
Ta bort parkeringar/i centrum/på torget 3% Tillgänglighet 0%
Säkrare övergångsställen 0%
Bullerplank/skydd 0% Vårdcentral/apotek 2%
Bättre trafiksituation/vägar/lösningar 0% Vårdcentral/närhälsa/tandvård 2%

Apotek 1%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Bibliotek 1% Övrigt 7%
Biblioteket/kulturhuset/ha kvar 1% För höga hyror/sänk hyror för lokaler/butiker 1%
Längre öppettider på biblioteket 1% Helhetstänk vad gäller arkitektur 0%

Bort med mäklarfirmor/flytta 1%
Kollektivtrafik 2% Bort med banker 0%
Bättre kollektivtrafik 2% Mer handikappsvänligt 0%

Mer sysselsättning/aktiviteter/ställen för 
ungdomar/barn 1%

Orienteringstavla/skyltar för att hitta 0%
Cykelbanor/cykelparkeringar 0%
Finare offentlig konst/mer konst 0%
Ej förtätning/bygg inte för mycket/bostäder/höghus 0%
Utveckling/nytänkande/utbyggt/ombyggt 1%
Övriga kommentarer 1%
Vet ej/ej svar/nöjd 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Affärer/butiker 23% Simhall/sporthall 4%
Fler/större utbud/variation av affärer/butiker 12% Simhall 3%
Fler klädaffärer/herrklädesaffär 7% Gym 1%
Skoaffär/fler skoaffärer 5% Idrottsplats/idrottsanläggningar 1%
Matbutik/fler matbutiker/större 3%
Bageri 1% Bank/post 3%
Systembolag 1% Bank/banker 3%
Längre öppettider i affärer/öppet på helgen 1% Postkontor 0%

Restauranger/pubar 7% Parkering 5%
Restauranger/fler restauranger 6% Bra/nära parkering/fler parkeringar 5%
Uteserveringar 1%
Pub/pubar/barer 1% Säkerhet/trygghet 5%
Caféer 2% Säkert/tryggt 3%
Längre öppettider restauranger/caféer 0% Fler poliser/polisstation 1%

Minska stök/förstörelse 1%
Mer/bättre belysning 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Lekplatser/grönområden 6% Mötesplats/torg/offentlig miljö 7%
Lekplats/lekplatser 2% Möteplats/mötesplatser/torg 2%
Mer/bevara/grönområden/planteringar/skog 3% Torghandel/marknad 1%
Ta tillvara på ån 2% Mer levande/aktivitet 2%

Offentliga toaletter 1%
Bilfritt/mindre/trafik 7% Sittplatser/bänkar 1%
Mindre trafik/biltrafik/bilfritt 3% Trivsamt/mysigt/trevligt 1%
Gågata 1% Rent/mer städning 0%
Ta bort parkeringar/i centrum/på torget 3% Tillgänglighet 0%
Säkrare övergångsställen 0%
Bullerplank/skydd 0% Vårdcentral/apotek 2%
Bättre trafiksituation/vägar/lösningar 0% Vårdcentral/närhälsa/tandvård 2%

Apotek 1%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Bibliotek 1% Övrigt 7%
Biblioteket/kulturhuset/ha kvar 1% För höga hyror/sänk hyror för lokaler/butiker 1%
Längre öppettider på biblioteket 1% Helhetstänk vad gäller arkitektur 0%

Bort med mäklarfirmor/flytta 1%
Kollektivtrafik 2% Bort med banker 0%
Bättre kollektivtrafik 2% Mer handikappsvänligt 0%

Mer sysselsättning/aktiviteter/ställen för 
ungdomar/barn 1%

Orienteringstavla/skyltar för att hitta 0%
Cykelbanor/cykelparkeringar 0%
Finare offentlig konst/mer konst 0%
Ej förtätning/bygg inte för mycket/bostäder/höghus 0%
Utveckling/nytänkande/utbyggt/ombyggt 1%
Övriga kommentarer 1%
Vet ej/ej svar/nöjd 0%

Finns det något ytterligare som du tycker är viktigt 
för ett väl fungerande Mölnlycke centrum? Andel Andel

Notera: Observera att detta var en 
öppen fråga om kompletterande 
synpunkter och inte en 
utvärderingsfråga med fasta 
svarsalternativ.
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Tabeller nedbrutna på ålder och kön

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Blomsterhandel 60% 82% 53% 74% 77% 83% 71%
Damkläder 34% 76% 43% 60% 54% 63% 55%
Skor 38% 58% 34% 52% 45% 60% 48%
Sportaffär 47% 47% 34% 65% 43% 43% 47%
Hemelektronikhandel 45% 43% 41% 39% 49% 51% 44%
Barnkläder 41% 48% 42% 57% 32% 41% 44%
Bokhandel 38% 50% 32% 43% 42% 69% 44%
Present- och heminredningsbutiker 29% 57% 34% 51% 48% 37% 43%
Herrkläder 39% 43% 28% 40% 47% 51% 41%
Parfym/kosmetikaffärer 7% 19% 17% 14% 4% 17% 13%
Smycken, klockor 7% 13% 10% 4% 12% 16% 10%

Varor/Butiker
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder

Utbud – viktighet
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Restauranger 70% 66% 69% 75% 69% 51% 68%
Caféer 62% 68% 61% 67% 68% 60% 65%
Pubar 30% 23% 14% 32% 33% 17% 27%

Restaurang och café
Betyg 4-5 Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Totalt
Kön Ålder

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Livsmedelsbutiker 95% 97% 95% 100% 95% 92% 96%
Systembolag 67% 56% 51% 60% 78% 57% 61%
Tobaks/servicebutiker 36% 30% 30% 27% 48% 31% 33%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Dagligvaror
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Apotek 91% 98% 90% 97% 96% 96% 94%
Vårdcentral 91% 96% 98% 91% 94% 89% 93%
Tandvård 75% 88% 89% 79% 81% 75% 82%
Optiker 57% 65% 60% 56% 65% 62% 61%
Frisör 51% 68% 56% 56% 64% 68% 60%
Gym 53% 65% 68% 65% 48% 45% 59%
Hälsokost 18% 28% 36% 12% 23% 26% 23%
Skönhetssalong 13% 19% 17% 16% 16% 14% 16%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Hälsa, skönhet och friskvård
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Bibliotek, kulturhus 80% 95% 84% 89% 90% 88% 87%
Lekplatser 67% 75% 78% 76% 65% 53% 71%
Simhall, ishall, sportanläggningar 65% 74% 77% 74% 57% 60% 69%
Bio, teater 48% 60% 48% 49% 62% 63% 54%
Föreningslokaler 44% 54% 49% 46% 48% 58% 49%
Bowling-/spelhall /lekland 22% 25% 32% 18% 20% 26% 24%
Gallerier 17% 30% 34% 20% 19% 18% 23%

Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
Betyg 4-5 Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Totalt
Kön Ålder

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilket utbud är då viktigt för dig att det finns?
Bank 66% 66% 77% 50% 70% 85% 66%
Skomakeri- och nyckelservice 44% 47% 23% 40% 61% 67% 46%
Begravningsbyråer 22% 33% 35% 23% 20% 43% 28%
Mäklare 25% 25% 30% 24% 21% 27% 25%
Kemtvätt 16% 18% 11% 11% 29% 24% 17%

Service, tjänster och rådgivning
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Blomsterhandel 74% 83% 71% 87% 84% 69% 79%
Damkläder 29% 29% 28% 32% 27% 24% 29%
Skor 8% 4% 3% 6% 3% 12% 6%
Sportaffär 28% 27% 20% 41% 20% 25% 27%
Hemelektronikhandel 35% 35% 31% 36% 37% 38% 35%
Barnkläder 17% 32% 32% 33% 8% 16% 25%
Bokhandel 34% 39% 34% 47% 31% 35% 37%
Present- och heminredningsbutiker 31% 44% 33% 45% 37% 26% 37%
Herrkläder 6% 4% 4% 6% 2% 6% 5%
Parfym/kosmetikaffärer 10% 9% 4% 14% 6% 13% 9%
Smycken, klockor 6% 7% 9% 8% 0% 5% 6%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år

Varor/butiker
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Restauranger 22% 26% 22% 16% 24% 40% 24%
Caféer 42% 46% 45% 44% 38% 50% 44%
Pubar 8% 9% 0% 10% 9% 17% 9%

Man Yngre än 
34 år 35-51 år

TotaltRestaurang och café
Betyg 4-5 52-68 år Äldre än 

68 årKvinna

Kön Ålder

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Livsmedelsbutiker 75% 80% 82% 76% 69% 84% 77%
Systembolag 80% 80% 76% 88% 77% 75% 80%
Tobaks/servicebutiker 47% 54% 62% 55% 40% 37% 51%

Man Kvinna Yngre än 
34 år

Totalt
35-51 år

Dagligvaror
Betyg 4-5 52-68 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Apotek 89% 93% 92% 92% 89% 92% 91%
Vårdcentral 68% 71% 79% 63% 66% 71% 70%
Tandvård 77% 82% 90% 80% 74% 67% 79%
Optiker 72% 80% 81% 76% 76% 68% 76%
Frisör 59% 74% 73% 66% 65% 60% 67%
Gym 64% 71% 84% 67% 55% 50% 67%
Hälsokost 22% 32% 38% 18% 22% 29% 27%
Skönhetssalong 24% 37% 41% 29% 21% 25% 31%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år

Hälsa, skönhet och friskvård
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Äldre än 
68 år
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Utbud – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Bibliotek, kulturhus 79% 89% 84% 89% 80% 83% 84%
Lekplatser 24% 23% 30% 16% 21% 35% 24%
Simhall, ishall, sportanläggningar 18% 16% 18% 15% 20% 17% 17%
Bio, teater 28% 41% 24% 35% 32% 53% 35%
Föreningslokaler 19% 24% 18% 21% 19% 30% 21%
Bowling-/spelhall /lekland 11% 5% 9% 6% 7% 10% 8%
Gallerier 11% 9% 4% 15% 7% 10% 10%

Äldre än 
68 år52-68 år

Kultur och nöje, kvälls- och helgaktiviteter
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år

Kön Ålder

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum idag gällande följande utbud?
Bank 41% 38% 47% 37% 29% 51% 40%
Skomakeri- och nyckelservice 49% 65% 50% 57% 58% 69% 57%
Begravningsbyråer 36% 53% 38% 52% 36% 49% 44%
Mäklare 49% 63% 51% 65% 51% 50% 56%
Kemtvätt 23% 34% 9% 32% 38% 32% 29%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år

Service, tjänster och rådgivning
Betyg 4-5 TotaltÄldre än 

68 år

Kön Ålder
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Funktioner – viktighet

När du tänker på ett välfungerande centrum, vilka funktioner är då viktigt för dig att de finns?
Resecentrum/busshållplatser 87% 95% 92% 90% 91% 91% 91%
Park & grönområde 75% 89% 85% 83% 81% 79% 82%
Parkering för bilar - Korttid 80% 83% 76% 87% 82% 78% 82%
Lätt att hitta 69% 87% 76% 76% 81% 81% 78%
Mötesplatser/torg 69% 84% 77% 75% 80% 71% 76%
Parkering för cykel 68% 78% 67% 82% 75% 58% 73%
Sittplatser 65% 80% 75% 72% 69% 74% 72%
Gågata 66% 77% 80% 68% 70% 68% 71%
Öppettider bland butiker 68% 71% 75% 72% 72% 53% 70%
Offentlig toalett 53% 68% 52% 61% 64% 72% 61%
Lekplats 53% 67% 67% 66% 49% 53% 60%
Parkering för bilar - Långtid 46% 59% 56% 50% 52% 55% 53%
Offentlig konst 27% 38% 25% 32% 38% 39% 32%

TotaltBetyg 4-5
Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 
68 år

Kön Ålder
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Funktioner – prestation

Hur skulle du betygsätta Mölnlycke Centrum i dag när det gäller följande funktioner?
Resecentrum/busshållplatser 77% 88% 80% 84% 79% 89% 83%
Park & grönområde 31% 38% 37% 26% 33% 50% 34%
Parkering för bilar - Korttid 57% 58% 65% 50% 56% 62% 57%
Lätt att hitta 78% 79% 75% 80% 75% 86% 78%
Mötesplatser/torg 43% 52% 55% 42% 39% 57% 47%
Parkering för cykel 38% 46% 46% 43% 32% 48% 42%
Sittplatser 36% 46% 49% 37% 30% 57% 41%
Gågata 43% 42% 59% 35% 33% 44% 43%
Öppettider bland butiker 68% 69% 58% 66% 73% 82% 68%
Offentlig toalett 13% 18% 8% 13% 16% 27% 15%
Lekplats 17% 20% 23% 13% 17% 28% 19%
Parkering för bilar - Långtid 36% 45% 45% 39% 34% 45% 41%
Offentlig konst 27% 44% 38% 38% 26% 43% 36%

52-68 år
Betyg 4-5 Totalt

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år Äldre än 

68 år

Kön Ålder
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Besöksfrekvens

Hur ofta besöker du något av följande centrum?
Mölnlycke Centrum 55% 52% 58% 49% 52% 57% 54%
Göteborgs Innerstad 12% 8% 15% 8% 13% 1% 10%
Nordstan 4% 3% 5% 3% 4% 0% 3%
Mölndal Centrum 3% 1% 2% 2% 3% 0% 2%
Frölunda Torg 0% 2% 0% 1% 2% 3% 1%
Allum 1% 0% 0% 1% 0% 2% 1%
Backaplan Göteborg 1% 0% 2% 1% 0% 0% 1%
Kungsmässan 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Besöksfrekvens
Andel som besöker centrum dagligen Totalt

52-68 år Äldre än 
68 årMan Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år

Kön Ålder
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Attityder till centrum

Hur skulle du betygsätta följande centrum totalt sett?
Göteborgs Innerstad 58% 70% 72% 66% 65% 41% 64%
Frölunda Torg 55% 64% 56% 67% 58% 50% 59%
Mölnlycke Centrum 47% 54% 53% 45% 48% 64% 51%
Mölndal Centrum 41% 48% 50% 42% 39% 47% 44%
Kungsmässan 30% 52% 42% 41% 37% 34% 40%
Allum 40% 43% 42% 37% 44% 45% 42%
Nordstan 30% 32% 38% 26% 29% 35% 31%
Backaplan Göteborg 10% 11% 14% 7% 10% 16% 10%

Man Kvinna Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
Betyg 4-5 Totalt

Kön Ålder

Nyttjande av Mölnlycke Centrum

När nyttjar du Mölnlycke centrum?  (Med ”nyttjar” avses användning av utbudet av service och butiker)
Dagtid 64% 72% 64% 61% 67% 94% 68%
Kvällstid 45% 42% 52% 52% 42% 11% 43%
Vardag 77% 84% 74% 82% 80% 91% 81%
Helg 61% 65% 70% 67% 68% 35% 63%

Yngre än 
34 år 35-51 år 52-68 år Äldre än 

68 år
Andel som nyttjar ofta Totalt

Man Kvinna

Kön Ålder
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Färdmedel till Mölnlycke Centrum

Hur tar du dig till Mölnlycke Centrum idag?
Med bil 72% 74% 58% 86% 76% 63% 73%
Går 37% 47% 48% 36% 43% 43% 42%
Cyklar 18% 30% 15% 34% 30% 7% 24%
Åker kommunalt 17% 18% 31% 7% 17% 18% 17%
Annat 1% 1% 0% 1% 1% 4% 1%
Besöker aldrig Mölnlycke Centrum - - - - - - 0%

Äldre än 
68 årMan Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år 52-68 år
Andel Ja-svar Totalt

Kön Ålder

Hur skulle du vilja ta dig till Mölnlycke Centrum i framtiden?
Med bil 61% 56% 41% 71% 65% 48% 59%
Gå 37% 44% 41% 40% 42% 38% 40%
Cykla 25% 40% 31% 43% 34% 9% 32%
Åka kommunalt 23% 27% 33% 13% 26% 37% 25%
Annat 4% 2% 4% 3% 3% 3% 3%
Vet ej 1% 1% 1% 0% 2% 2% 1%

52-68 år Äldre än 
68 år

Andel Ja-svar Totalt
Man Kvinna Yngre än 

34 år 35-51 år

Kön Ålder
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Fakta om respondenterna

Yngre än 34 år 190 19%
35-51 år 341 34%
52-68 år 252 25%
Äldre än 68 år 205 21%
Vill ej uppge 12 1%

Man 459 46%
Kvinna 541 54%
Annan könsidentitet 0 0%

Hyresrätt 184 18%
Bostadsrätt 154 15%
Villa/radhus 645 65%
Annat 17 2%

Bor du i? Antal

Andel

Andel

Kön Antal

Ålder Antal Andel

Ja 416 42%
Nej 584 58%

Grundskola 81 8%
Gymnasium 256 26%
Högskola/Universitet 593 59%
Annat/Yrkesskola 70 7%

Heltidsarbete 544 54%
Deltidsarbete 86 9%
Pensionär 271 27%
Student 61 6%
Föräldraledig 15 2%
Annat 23 2%

Andel

Vilken är din högsta 
utbildningsnivå? Antal Andel

Vad har du för sysselsättning 
idag? Antal

Finns det barn i hushållet under 
18 år? Antal Andel

Redovisning av bakgrundsvariabler baseras på oviktade data. Page 232 of 604
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Genomförande
Undersökningen har genomförts under perioden april till 
maj 2019 av Origo Group.

Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i 
bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, 
Scandinfo Marketing Research och MIND Research.

Läs mer på www.origogroup.com.

Projektledare på Origo: Karin Hedelin-Lunden. 

Kontaktperson på Härryda kommun: Hanna Gahnström, 
platsutvecklare på Näringslivsenheten inom Härryda 
kommun.

Fakta om undersökningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-21

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 326      Dnr 2017KS579

Behandling av återremitterat ärende: Stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke 
centrum 

 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet om godkännande av stadsbyggnadsstudien för 
Mölnlycke centrum den 17 oktober 2019 § 136 och beslutade att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
innan ärendet avgörs.

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ställa ut 
stadsbyggnadsstudien i enlighet med återremissen från kommunfullmäktige.
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ställa ut stadsbyggnadsstudien i enlighet med 
återremissen från kommunfullmäktige.

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

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 136      Dnr 2017KS579

Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum 

 
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar beslutade 
kommunfullmäktige den 14 november 2016 § 148 om genomförandet av en fördjupad 
stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå av Mölnlyckes centrala delar, med särskilt fokus på 
attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Arbetet innefattade även fördjupade 
utredningar i tidigt skede. Tillägg till uppdraget har skett i budget för 2018 och 2019 gällande 
ökad politisk involvering, utredning av parkeringsfrågan samt inriktningsbeslut och fortsatt 
arbete.

I rapport ”Vi möts i Mölnlycke. Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” (2019) sammanfattas slutsatser och rekommendationer och de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet 
och parkering samt handel- och stadsliv.

Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier för att Mölnlycke centrum 
ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och livskraftigt centrum, som lockar till möten – en 
småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional 
konkurrenskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på 
parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med kvalitativa grönytor och 
mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna 
riktning.

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

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 september 2019 § 250.

Kommunfullmäktiges behandling 

Yttranden
Patrik Linde (S), Patrik Strömsten (SD), Kersti Lagergren (M), Håkan Eriksson (KD), David 
Dinsdale (L), Mikael Johannison (M), Marie Strid (MP), Leo Welter (SD), Ronny Sjöberg (C) 
och Peter Arvidsson (SD).

Yrkanden 
David Dinsdale (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Johannison (M) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP), Patrik Linde (S), Leo 
Welter (SD), Ronny Sjöberg (C) och Kersti Lagergren (M) att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

innan ärendet avgörs.

Patrik Strömsten (SD) yrkar att ärendet återremitteras och "att kommunstyrelsen även beslutar 
inhämta synpunkter från invånare om de vill att Mölnlycke förtätas, samt bättre belysa hur 
internethandel, samt kommunikationslösningar påverkar samhällsutvecklingen."

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 19.05-19.15.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på återremiss och avgörande 
idag. Därefter kommer Mikael Johannisons återremissyrkande ställas mot avslag och 
vidare kommer sedan Patrik Strömstens återremissyrkande ställas mot avslag.
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 

Propositioner 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.

Mikael Johannisons motivering av återremiss
Efter ställd proposition på Mikael Johannisons motivering av återremiss finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutat bifalla motiveringen.

Patrik Strömstens motivering av återremiss
Efter ställd proposition på Patrik Strömstens motivering av återremiss finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat avslå motiveringen.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller Patrik Strömstens motivering röstar Ja. Den som avslår motiveringen röstar 
Nej.

Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 43 röstar Nej och 1 Avstår. Bilaga 1, 
voteringsbilaga.

Kommunfullmäktige har således beslutat återremittera ärendet med Mikael Johannisons 
motivering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ställa ut stadsbyggnadsstudien innan ärendet avgörs.

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Voteringslista: § 136
Ärende: Godkännande av stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum,  2017KS579

Bilaga 1. Voteringsbilaga

Ledamot Ja Nej Avstår
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Hans Larsson (M), ledamot X
Roger Nordman (M), ordförande X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Sven Karlsson (M), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X
Jan Andersson (M), ledamot X
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Gun Wågsjö (C), ledamot X
Fredrik Mossmark (C), ledamot X
David Dinsdale (L), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Anders Halldén (L), ledamot X
Anita Anger (L), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Kent Samuelsson (SP), ledamot X
Brita Dermark (KP), ledamot X
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X
Patrik Linde (S), ledamot X
Gunilla Wathne (S), ledamot X
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Monica Bengtsson (S), ledamot X
Oskar Sköld (S), ledamot X
Wiwiann Niklasson (S), ledamot X
Kerstin Sandberg (V), ledamot X
Bengt Andersson (V), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Marie Strid (MP), ledamot X
Marcus Berggren (MP), ledamot X
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VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Boris Leimar (SD), ledamot X
Patrik Strömsten (SD), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ledamot X
Anders Johansson (SD), ledamot X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Eva Karlsson (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Inger Axelsson (KD), ersättare X
Mats Werner (S), ersättare X
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X
Bengt Hellgren (SD), ersättare X
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X
Cecilia Grebert Flatow (SP), ersättare X
Martin Tengfjord (SP), ersättare X
Resultat 7 43 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 10      Dnr 2019KS639

Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4 

 
Härryda kommun har mottagit intresseanmälan gällande förskoletomten på del av 
Landvetters-Backa 1:4 från Jensen Education AB. Intresseanmälan gäller att bedriva 
förskoleverksamhet i kommunen genom byggnation av en ny förskola. Jensen Education AB 
samarbetar med byggbolaget Turako AB vilka avser att uppföra en ny förskola för att därefter 
hyra ut lokalerna till Jensen Education AB. Omfattningen av verksamheten är planerad till ca 
100 barn när den är fullt utbyggd.

I Strategisk plan 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2019 § 46, lyfts 
vikten av att fler utförare ges möjlighet att bygga, äga och driva förskolor i kommunen. 
Jensen Education AB:s initiativ stämmer väl överens med viljeinriktningen i den strategiska 
planen.

Intresseanmälan, försäljningen och byggnation av skoltomten är hanterad av sektorn för 
samhällsbyggnad med avstämning hos sektorn för utbildning och kultur samt förvaltningens 
grupp för lokalresursplanering. Med stöd av aktuella befolkningsprognoser gör förvaltningen 
bedömningen att det ur ett behovsperspektiv inte finns ett omedelbart framtida behov av en ny 
förskola i Landvetter. Förvaltningen bedömer löpande behovet av kommunala förskoleplatser 
och lokaler och avser att reglera antalet kommunala förskoleplatser beroende på hur många 
barn/föräldrar som väljer den privata utföraren då de startat sin verksamhet.

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Härryda 
kommun och Turako Skolfastighet 17 AB, dotterbolag till Turako AB, avseende försäljning 
av del av Landvetters-Backa 1:4. Markområdet ligger inom detaljplanen för Landvetters-
Backa Östra och uppmäter cirka 7 390 kvm. Köpeskillingen uppgår till 2 000 000 kronor. 
Köpeskillingen är baserad på värdering gjord av en oberoende värderare med ett uppskattat 
försäljningspris om 2000 kronor/kvm bruttoarea. Turako Skolfastighet 17 AB har för avsikt 
att uppföra en förskola om 1000 kvm. Enligt detaljplanen är det möjligt att bebygga 
fastigheten med 1400 kvm bruttoarea. I det fall Turako Skolfastigheter 17 AB bygger en 
större förskola än vad köpeskillingen baseras på ska en tilläggsköpeskilling erläggas.

Avtalet blir giltigt under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige genom beslut 
som vinner laga kraft, att Turako Skolfastighet 17 AB har ett giltigt hyresavtal med Jensen 
Education AB samt att bygglov beviljas för förskoleverksamheten. Samtliga av dessa villkor 
ska vara uppfyllda senast den 30 juni 2021.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 oktober 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Turako Skolfastighet 17 AB enligt 
föreliggande förslag samt att kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner marköverlåtelseavtalet, uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
bostadschef att underteckna marköverlåtelseavtalet.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
marköverlåtelseavtalet mellan Härryda Kommun och Turako Skolfastighet 17 AB. Detta med 
motiveringen att det för närvarande inte finns något behov av fler förskoleplatser.

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 1 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Turako 
Skolfastighet 17 AB enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att underteckna 
marköverlåtelseavtalet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

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

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

Sammanträdesdatum

2020-01-09

Voteringslista: § 10
Ärende: Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4,  2019KS639

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
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
Leo Welter (SD), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Sektorn för samhällsbyggnad
Karl Falck

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-10-10 2019KS639  253

Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4

Sammanfattning
Härryda kommun har mottagit intresseanmälan gällande förskoletomten på del av 
Landvetters-Backa 1:4 från Jensen Education AB. Intresseanmälan gäller att bedriva 
förskoleverksamhet i kommunen genom byggnation av en ny förskola. Jensen Education 
AB samarbetar med byggbolaget Turako AB vilka avser att uppföra en ny förskola för att 
därefter hyra ut lokalerna till Jensen Education AB. Omfattningen av verksamheten är 
planerad till ca 100 barn när den är fullt utbyggd.

I Strategisk plan 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2019 § 46, 
lyfts vikten av att fler utförare ges möjlighet att bygga, äga och driva förskolor i 
kommunen. Jensen Education AB:s initiativ stämmer väl överens med viljeinriktningen i 
den strategiska planen. 

Intresseanmälan, försäljningen och byggnation av skoltomten är hanterad av sektorn för 
samhällsbyggnad med avstämning hos sektorn för utbildning och kultur samt 
förvaltningens grupp för lokalresursplanering. Med stöd av aktuella befolkningsprognoser 
gör förvaltningen bedömningen att det ur ett behovsperspektiv inte finns ett omedelbart 
framtida behov av en ny förskola i Landvetter. Förvaltningen bedömer löpande behovet 
av kommunala förskoleplatser och lokaler och avser att reglera antalet kommunala 
förskoleplatser beroende på hur många barn/föräldrar som väljer den privata utföraren då 
de startat sin verksamhet. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan 
Härryda kommun och Turako Skolfastighet 17 AB, dotterbolag till Turako AB, avseende 
försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4. Markområdet ligger inom detaljplanen för 
Landvetters-Backa Östra och uppmäter cirka 7 390 kvm. Köpeskillingen uppgår till 2 000 
000 kronor. Köpeskillingen är baserad på värdering gjord av en oberoende värderare med 
ett uppskattat försäljningspris om 2000 kronor/kvm bruttoarea. Turako Skolfastighet 17 
AB har för avsikt att uppföra en förskola om 1000 kvm. Enligt detaljplanen är det möjligt 
att bebygga fastigheten med 1400 kvm bruttoarea. I det fall Turako Skolfastigheter 17 
AB bygger en större förskola än vad köpeskillingen baseras på ska en tilläggsköpeskilling 
erläggas.

Avtalet blir giltigt under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige genom 
beslut som vinner laga kraft, att Turako Skolfastighet 17 AB har ett giltigt hyresavtal med 
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Jensen Education AB samt att bygglov beviljas för förskoleverksamheten. Samtliga av 
dessa villkor ska vara uppfyllda senast den 30 juni 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och 
Turako Skolfastighet 17 AB enligt föreliggande förslag.

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

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Kristina Englund

Mark- och bostadschef

Bilagor:
1. Marköverlåtelseavtal
2. Översiktskarta
3. Värdering
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 
Byggrätter för skolverksamhet inom fastighet-
en Härryda Landvetters-Backa 1:4, del av 
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2019-06-25    Ordernummer: 170 168    
Fastighetsbeteckning: Härryda Landvetters-Backa 1:4, del av  

 

2 (17) 
Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

 

Innehållsförteckning 
1. Uppdragsbeskrivning _____________________________________________________________ 3 

2. Värderingsobjekt _________________________________________________________________ 4 

3. Marknadsanalys _________________________________________________________________ 6 

4. Värderingsmetodik ______________________________________________________________ 12 

5. Värdering ______________________________________________________________________ 12 

6. Slutsatser _____________________________________________________________________ 17 
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2019-06-25    Ordernummer: 170 168    
Fastighetsbeteckning: Härryda Landvetters-Backa 1:4, del av  

 

3 (17) 
Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

 

1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av byggrätter för skolverksamhet inom del av fastigheten Härryda Landvetters-
Backa 1:4. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Härryda Kommun, genom Karl Falck. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-
ringen användas som internt beslutsunderlag samt beslutsunderlag för eventuell försäljning. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2019-06-25. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtan-
det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-
ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-
dömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 
som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgiva-
ren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 
ofullständiga. 

Värderingsstandard 
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 
två och tre nedan.   

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements ("VPS") som 
ingår i RICS Valuation - Global Standards 2017("Red Book") och utfärdats av Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS). 
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2019-06-25    Ordernummer: 170 168    
Fastighetsbeteckning: Härryda Landvetters-Backa 1:4, del av  

 

4 (17) 
Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighets-
marknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt 
sätt.    

Upplysningar 
Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag. 

Grundförutsättningar  
Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar 
utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

Exploatören förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom kvar-
tersmark.  

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän mark ingår, det vill säga 
att de inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen). Anslutningsavgif-
ter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen). 

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör förutsätts regleras i exploate-
ringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen 

Syn och värderingsunderlag 
Syn av värderingsobjektets läge utfördes 2019-06-11 av Tobias Cederlund på Svefa.  

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 
• Värderingsobjektets markareal 
• Byggrättens storlek inom värderingsobjektet 
• Detaljplanehandlingar 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 
statistik från SCB med flera. 

2. Värderingsobjekt 

Objektstyp 
Inom värderingsobjektet inryms byggrätter för skolverksamhet. 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Härryda Kommun. 
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Läge 
Värderingsobjektet är beläget söder om Landvetter i Härryda kommun.  

 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av ett område som håller på att exploateras med bostäder samt oex-
ploaterade områden och Landvetter tätort. Service finns närmast i Landvetter tätort. Allmänna kommunikat-
ioner finns i form av buss i Landvetter tätort. Landvetter flygplats ligger på några kilometers avstånd. Större 
trafikleder (RV 40) finns på nära avstånd.  

Areal och markförhållande 
Värderingsobjektet har enligt uppgift från uppdragsgivaren en markareal om cirka 7 000 kvadratmeter. Mar-
ken inom värderingsobjektet är relativt plan och avröjd från träd och buskar. Grundläggningsförhållandena 
bedöms som normala. 

Miljö 
Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-
belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Värderingsobjektet förutsätts vara fri från belastningar. 
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Rättsliga förhållanden 
Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter har inte närmare stu-
derats. Värderingen förutsätter att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbar-
heten av och för ekonomin i en exploatering.  

Planförhållande 
Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, från 2014-12-15.  

 

Planbestämmelserna anger skola med en högsta byggnadsarea om 1 400 kvadratmeter. Enligt uppdrags-
givaren ska endast 1 400 kvadratmeter beaktats trots att ingen vånings- eller höjdbegränsning finns i pla-
nen.  

3. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 
Svensk ekonomi befinner sig fortsatt i högkonjunktur, men den goda utvecklingen väntas mattas av.  

En expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt ekonomisk återhämtning i omvärlden 
bidrog till att tillväxten för BNP väntas uppgå till ca 2,2 % för 2018. Offentlig konsumtion och hushållens 
investeringar har legat bakom en stor del av senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP har mins-
kat. Istället utgör exporten, stärkt av den svaga svenska kronan och goda investeringskonjunkturen i om-
världen, en allt viktigare del av BNP. Prognosen för 2019 och 2020 ligger 1,3 respektive 1,5 %, till stor del 
också beroende av en mer normaliserad penningpolitik och förväntningar om åtstramningar inom finanspo-
litiken. 

Den osäkra situationen på privatbostadsmarknaden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk ekonomi (bo-
stadsinvesteringarna, som utgör en betydande del av BNP, har också minskat markant under 2018 och 
inledningen av 2019). En bestående nedgång på marknaden skulle få märkbart negativa konsekvenser för 
både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin.  
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Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och 
politik framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur med särskilda boenden, för-
skola/skola samt hälso- och sjukvård. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demo-
grafiska utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten.  

Det politiska läget bedöms, trots ny regering, vara fortsatt osäkert vilket medför att det också är osäkert hur 
den ekonomiska politiken för 2019 kommer att se ut. Åtstramningar av finanspolitiken är dock sannolikt att 
vänta.  

Riksbanken beslutade i december att höja reporäntan med 0,25 procentenheter, till -0,25 % (lämnades 
senare oförändrad vid mötena i februari och april). Konjunkturen är fortsatt stark med goda förutsättningar 
för att inflationen ska stabiliseras kring målet om 2 %. Behovet av en fortsatt expansiv penningpolitik be-
döms dock kvarstå. Nästa höjning sker sannolikt först mot slutet av året eller under början av 2020 (därefter 
väntas fortsatta räntehöjningar ske i en något långsammare takt än vad som tidigare sett som rimligt).  

 Riksbanken fortsätter att varna för hushållens höga och stigande skuldsättning, något de anser bör hante-
ras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är 
det emellertid värt att notera att hushållens sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor del för att ta höjd 
inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). 

Trots höjningen kvarstår en risk att Sverige går in i nästa lågkonjunktur med begränsade möjligheter att då 
kunna påverka utvecklingen. Kommer reporäntan hinna ”återställas” till normalnivå innan nästa lågkonjunk-

tur? 

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Den goda utvecklingen väntas fortsätta, men i något lång-
sammare takt. Under 2019 och 2020 väntas sysselsättningen öka med 65 000 respektive 46 000 personer. 
Arbetslösheten väntas dock öka något, från 6,4 % 2018 (prognos, att jämföra med 6,7 % 2017) till 6,5 re-
spektive 6,7 % för 2019 och 2020. Detta förklaras av en fortsatt ökning av arbetskraften, till stor del med 
personer som står långt från arbetsmarknaden. Bristen på utbildad arbetskraft medför att nyanställningar 
bromsar samtidigt som högkonjunkturen går in i en mer mogen fas vilket successivt dämpar efterfrågan av 
arbetskraft och tillväxten av nya jobb.  

Antalet jobb blir fler i hela Sverige, men storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste tillväxten på 
grund av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Sysselsättnings-
ökningen väntas till största del ske bland utrikes födda, till vilka 8 av 10 nya jobb väntas gå (det är också 
inom denna grupp där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns, för inrikes födda ligger arbetslösheten 
på historiskt låga nivåer). Arbetsmarknaden väntas emellertid vara fortsatt polariserad där grupper med 
utsatt ställning på arbetsmarknaden har svårt att hitta anställning.  

Utmaningarna på arbetsmarknaden – och då främst brist på utbildad arbetskraft – ställer stora krav på ökad 
utbildning, ökad rörlighet och subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad 
sysselsättning och tillväxt.  

Härryda kommun 

Befolkning 
Befolkningen i Härryda uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 37 802 invånare, en ökning med drygt 1,0% 
sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 
tabellen nedan. 
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Befolkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Härryda 34 007 34 463 34 854 35 223 35 732 36 291 36 651 37 108 37 412 37 802
Tillväxt, Härryda 1,3% 1,3% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,0% 1,2% 0,8% 1,0%
Tillväxt, Sverige 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1%  

Källa: SCB 

Befolkningsutveckling 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 
andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är 5-14 år samt 35-54 år 
är högre än riket i övrigt. 

Åldersfördelning på befolkningen 

 
Källa: SCB   

Medelinkomsten i Härryda är generellt högre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskatego-
rier med undantag av åldern 20-29 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] 
20-24 år 165,6 164,4 155,4 
25-29 år 244,0 240,7 237,0 
30-44 år 401,0 330,0 334,9 
45-64 år 450,4 378,8 383,8 
65+ år 275,6 245,8 249,6 
Totalt 20+ år 364,9 302,3 305,1 
 Källa: SCB   
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Arbetslöshet  
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2018 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Härryda till 3,1 % vilket kan jämföras 
med Västra Götalands län som har en arbetslöshet om 6,2 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 
7,0 %. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på transport och magasinering samt tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 
Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Härryda 
på plats 15 i rankingen för 2018.    
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Fastighetsmarknad 

Investerarmarknad 
Transaktionsvolymen för 2018 bedöms till cirka 150 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Sett på årsbasis 
indikerar detta förvisso en minskning jämfört med 2017, då transaktionsvolymen uppgick till cirka 180 mdkr 
på årsbasis, med det bedöms fortfarande som en relativt god omsättningsvolym.     

Till köparna hör främst svenska investerare, men även utländska aktörer visar intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden. Utländska aktörer har generellt ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel 

av investeringarna i storstäderna, och särskilt då i Stockholm, eller genom nischade portföljer. 

Bostadsfastigheter utgör som tidigare det stora segmentet med ett stort intresse på i princip samtliga del-
marknader och även för olika typer av nischade boenden. Logistik/lager upplever en fortsatt stark efterfrå-
gan, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. Marknaden för hotellfastigheter är stark med hög 
investeringsvolym och sjunkande direktavkastningskrav. Externhandel och livsmedelshandel har sett en 
stark utveckling under senare år, men denna bedöms nu ha dämpats något. Samhällsfastigheter är fortsatt 
attraktiva investeringsobjekt. Detta visar sig också i ett stort intresse för kontorsfastigheter med hyresgäst 
från offentlig sektor (som egentligen inte utgör en samhällsfastighet, men kombinerar fördelar från såväl 
detta segment som för kontorsmarknaden i stort). 

Med låga direktavkastningskrav – och stor konkurrens om det förhållandevis begränsade utbudet av kvali-
tativa objekt – har investerare under senare år i allt större utsträckning sökt sig till vad som tidigare ansetts 
vara sekundära marknader/objekt.  

Inom vissa delmarknader bedöms finnas viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav, men 
överlag bedöms den goda utvecklingen ha planat ut. Framöver bedöms värdetillväxten främst komma från 
stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav.  

Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande 
året. Det kvarstår en underliggande ”politisk osäkerhet” på investeringsmarknaden (ränteavdragsbegräns-

ningar, paketeringsutredningen) som skapar viss oro och osäkerhet på den kommersiella fastighetsmark-
naden. 

Risk för stigande avkastningskrav under de kommande sex månaderna bedöms främst finnas för objekt 
med investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. 
Med stigande räntor framöver torde detta även reflekteras i direktavkastningskraven.   

Marknaden för byggrätter, främst vad gäller bostadsändamål inom storstads-/regionala tillväxtmarknader, 
har bromsat in på grund av en svagare utveckling på privatmarknaden i kombination med tidigare stigande 
bygg- och exploateringskostnader.  

Såväl banker som fastighetsbolag har överlag en något mer negativ syn på kreditmarknaden sedan slutet 
Q4 2018. De stora, etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har dock fortsatt relativt lätt att erhålla 
finansiering, särskilt för kvalitativa objekt. För projektfastigheter och till viss del handelsfastigheter samt för 
mindre aktörer är kreditmarknaden emellertid mer restriktiv. 
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Marknadsförutsättningar – Skola / Förskola  
Fastigheter som inrymmer lokaler för olika typer av skola och omsorg är ett attraktivt segment på fastig-
hetsmarknaden. Direktavkastningskraven har sjunkit under senare år. Trots den goda utvecklingen bedöms 
det fortfarande finnas viss potential, om än begränsad, för ytterligare press nedåt på avkastningskraven. 

Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under 
senare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och 
vissa kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än 
i fastighetsägande).  

För mindre enheter är det vanligt med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också bedriver 
verksamheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verksamhet 
det viktiga, inte driftnetto och direktavkastning. Det har också vanligt att privata aktörer uppför lokaler direkt 
till den egna verksamheten, särskilt vad gäller förskolor.  

Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer), 
att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att 
renodla beståndet (privata aktörer).  

Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbegränsningar kan komma att leda till ett minskat in-
tresse för skol- och omsorgsfastigheter, och särskilt för objekt med hyresgäster från privat sektor. Denna 
typ av politisk risk är svår för investerare att hantera.  

En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare eller kommunen vilket begränsar 
hyresmarknaden då dessa lokaler inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så 
kallade internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor. Inslaget av 
privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är också förknippad med viss risk. På lång 
sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är beroende av befolkningsutvecklingen och 
barnkullarnas storlek i närområdet.  

Marknadsmässiga hyrorna varierar inom ett stort intervall, till stor del beroende på lokalernas anpassning 
till aktuell verksamhet (funktionalitet), genomförda investeringar, hyresavtalets löptid och ansvars-
/kostnadsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, med mera. Marknaden är inte lika konjunkturs-
beroende som för kommersiella lokaler i övrigt. Några betydande upp- eller nedgångar på hyresmarknaden 
är därmed svåra att notera. 

Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms vara mycket låg. Risk för långsiktiga vakanser upp-
kommer främst om lokalerna inte längre är ändamålsenlig för aktuell verksamhet. Då blir möjlig alternativ-
användning av stor vikt. Då lokalerna ofta är uppförda direkt för aktuell verksamhet, eller specialanpassade 
i efterhand, kan kostnaderna för omställning till annan verksamhet vara betydande. 

Lokala och värderingsobjektets marknadsförutsättningar 
Ett nytt samhälle, Landvetter södra lokaliserat med närhet till flygplatsen, planeras i Härryda kommun. Idén 
är att bygga ett hållbart samhälle från grunden och närheten till den kommande järnvägen mellan Göteborg 
och Borås, med stopp vid Landvetter Flygplats, bedöms som en av de stora drivkrafterna för att utveckla 
fler bostäder när pendlingsmöjligheten blir bättre. I samhället beräknas 25 000 invånare komma att bo och 
byggherrarna som fått ansvar att utveckla området består av GBJ Bygg, Riksbyggen, Serneke/Semrén & 
Månsson, Skanska Sverige/Boklok, Veidekke Bostad och Wallenstam. Inflytt planeras 2024. 
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Värderingsobjektets mikroläge bedöms sammantaget som bra. Närområdet som håller på att exploateras 
med fler bostäder bedöms medföra goda förutsättningar för att bedriva en ändamålsenlig skolverksamhet. 
Vidare är området lättillgängligt. 

Värdet av en byggrätt för skola är i stor utsträckning beroende av det eller de avtal som ofta träffas mellan 
en köpare/exploatör och den huvudman som efter färdigställandet ska driva skolverksamheten. I denna 
värdebedömning bör en rimlig utgångspunkt vara att en eller flera intressenter finns vad gäller den färdigut-
vecklade skolfastigheten, eller att det åtminstone finns ett allmänt behov av en ny skola i området, men att 
något avtal ännu inte har förhandlats eller tecknats mellan parterna. 

4. Värderingsmetodik  
Definition av marknadsvärde 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  
Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförel-
ser görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement an-
vänds ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt 
skick minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan 
bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerhet och i huvudsak får ses som 
kontrollmetod. 

I förevarande fall tillämpas enbart ortsprismetoden. 

Ortsprismetod 
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling 
som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende 
på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

5. Värdering 

Ortsprismetod  
I värdebedömningen tas hänsyn till de skillnader som finns mellan jämförelseköpen och värderingsobjektet 
vad gäller bland annat läge, storlek, exploateringsgrad, planförutsättningar, exploateringskostnader och 
särskilda planförutsättningar i förhållande till ortsprismaterialet. Vidare tas hänsyn till prisutvecklingen efter 
respektive objekts köpetidpunkt. 

Antalet genomförda försäljningar av tomtmark avsedd för skolverksamhet är begränsat. Under senare år 
har vi fått kännedom om ett antal köp i Göteborgsregionen, vilka analyseras nedan: 

Page 265 of 604



2019-06-25    Ordernummer: 170 168    
Fastighetsbeteckning: Härryda Landvetters-Backa 1:4, del av  

 

13 (17) 
Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

 

Köp Nr. Kommun 
& Område Areal Köpdatum Planförhållanden Byggrätt enligt 

plan (alt st BTA) 
Köpesumma  

(kr/st alt BTA) 

Köpesumma  
(kr/kvm marka-

real) 

999 Alingsås 
Stadsskogen  3 695 april-08 

DP med en byggrätt om 1 
100 kvm BTA centrum, vård, 

skola, bostäder. På fastig-
heten uppfördes sedan en 

förskola. 

 1 100  1 169   348 

1000 Alingsås 
Ingared  14 585 oktober-08 

DP med en byggrätt om 1 
100 kvm bostäder, vård, 

skola. På fastigheten upp-
fördes en förskola. 

 1 100  1 273   96 

1075 Göteborg 
Kvillebäcken  maj-10 Flera detaljplaner i Kville-

bäcken   1  1 100  

2228 Göteborg 
Gårdsten  1 973 december-14 

Äldre DP med byggrätt för 
förskola. Den ursprungliga 
byggnaden är riven och en 

ny med fem avdelningar 
motsvarande en bruttoarea 
om cirka 1 100 kvadratme-

ter planeras. 

 1 100   909   507 

1849 Göteborg 
Kvibergs Ängar  4 445 oktober-15 

Detaljplaneförslag anger 
skoländamål i två plan. 

Bedömd byggrätt cirka 3 
200 kvadratmeter BTA. 
Exploateringsavtalet är 

villkorat av att detaljplan 
vinner laga kraft. 

 3 200   418   301 

1854 Partille 
Sävedalen  3 570 april-16 

DP för expansion av för-
skola. Tillåten byggnation 

950 kvadratmeter i två plan 
plus 100 kvadratmeter i ett 
plan. Kommunen bekostar 
utbyggnad av allmän plats 

för 500 000 kronor. 

 2 000  3 120  1 748 

3153 Göteborg 
Lindholmen  december-17 

11 000 kvadratmeter bygg-
rätter för Gymnasieskola 

samt centrumhandel 
 11 000  3 936  

4212 Göteborg 
Kungsladugård  september-

18 

Direktmarkanvisning för 
förskola (3 000 kr/kvm 

BTA) samt studentbostä-
der. 

1 3 000  

 

Försäljningarna har genomförts i intervallet cirka 400 - 3 900 kr/kvm bruttoarea (BTA) med ett genomsnitt 
om cirka 1 700 kr/kvm BTA. Sett till pris per kvadratmeter tomtareal (TA) varierar köpeskillingarna mellan 
cirka 100 och 1 800 kr/kvm med ett genomsnitt om cirka 600 kr/kvm. Att beakta till ovanstående jämförel-
seköp är den prisutveckling som varit på marknaden för Samhällsfastigheter (bebyggda) under jämförelse-
perioden.  

Att notera till ovanstående köp är att köp nr 1854 avser Partillebo AB:s förvärv av tomt för förskola i Säve-
dalen för cirka 1 750 kr/kvm TA respektive cirka 3 100 kr/kvm BTA. Säljare är Partille kommun (ägare av 
Partillebo). Köp 1849 avser Skanskas försäljning av skoltomt till Göteborgs Stad på Kvibergs ängar för cirka 
300 kr/kvm TA respektive 420 kr/kvm BTA (affären genomfördes som ett byte). Den högsta noterade köpe-
skillingen avser en affär mellan Göteborgs kommun och Älvstranden Utveckling AB.  
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Utöver dessa köp har Svefa kännedom om att Hemsö under april månad 2018 genom fastighetsreglering 
förvärvat byggrätter för vård och skola i Sandarna, Göteborg, av Göteborgs Stad. Priset motsvarar cirka 
4 300 kr/kvm ljus BTA (ovan mark). Värt att notera att det är en stor del mörk BTA, troligen idrottshall under 
mark/i berget, som är hyresbärande. Räknas även denna yta med ligger priset på cirka 3 000 kr/kvm BTA. 
Utöver detta utgår ett exploateringsbidrag om cirka 300 kr/kvm BTA, vilket ska motsvara kommunens kost-
nad för projektering, byggledning, utförande m.m. av kommunaltekniska anläggningar på allmän platsmark. 
Ersättningen har i kommunens värdebedömning uppskattats vara lika för de båda segmenten. Läget be-
döms som mycket attraktivt för ändamålet och det bedöms finnas underskott av lokaler för särskilt skola i 
närområdet.  

Antalet jämförelseköp är få varför vi nedan presenterar ett urval av för Svefa kända och nyligen genomförda 
transaktioner avseende byggrätt för skoländamål. Transaktionerna har genomförts under 2016 – 2019 och 
urvalsområdet är objekt belägna i Stockholmsregionen och Stor-Malmöregionen.  
 

• I februari 2019 sålde Huddinge kommun fastigheten Huddinge Utsälje 1:101 till Huddinge Sam-
hällsfastigheter för en köpeskilling om cirka 3 900 000 kronor. Priset motsvarade cirka 630 kr/kvm 
TA.  

• I augusti 2018 sålde K-Fast fastigheten Hässleholm Intendenten 6 till Hässleholms kommun. Den 
totala köpeskillingen uppgick till cirka 4 800 000 kronor och fastigheten bedöms inrymma 6 800 
kvadratmeter BTA planlagd byggrätt för skoländamål. Priset motsvarar cirka 700 kr/kvm BTA och 
470 kr/kvm TA.  

• I maj 2018 markanvisade Järfälla kommun ett område för skollokaler inom bostadskvarter i Bark-
bystaden 3 till Byggvesta AB. Priset motsvarade 2 500 kr/kvm BTA.  

• I januari 2018 sålde Huddinge kommun fastigheten Huddinge Aludden 8 som nyligen planlagts för 
att medge förskoleändamål i två plan till Huddinge Samhällsfastigheter för en köpeskilling om cirka 
3 200 000 kronor. Priset motsvarade cirka 630 kr/kvm TA.  

• I november 2017 sålde en privatperson del av fastigheten Lund Sandby 64:1 till Lunds kommun. 
Den totala köpeskillingen uppgick till cirka 4 500 000. Priset motsvarar cirka 275 kr/kvm TA.  

• I maj 2017 tilldelad Staffanstorps kommun del av fastigheten Staffanstorp Stanstorp 6:1 till Hemsö 
genom markanvisning i syfte om att uppföra skola för cirka 600 elever och förskola för 120 barn. 
Det totala priset uppgick till cirka 15 000 000 kronor. Priset motsvarar cirka och 1 000 kr/kvm TA.  

• I april 2017 träffade Haninge kommun och Turbinen Fastigheter AB en överenskommelse om en 
markanvisning för förskola och F-6 till ett pris motsvarande 2 000 kr/kvm BTA. Det markanvisade 
området delas upp i Fastighet 1 och Fastighet 2. På F1 skall förskola för minst 120 barn och för F-
6 minst 350 barn. 

• I Huddinge träffade Huddinge kommun och Wästbygg Projektutveckling AB i mars 2017 en över-
enskommelse gällande tomträttsupplåtelse för del av fastigheten Visättra 1:5. Berört upplåtelseom-
råde, om cirka 6 400 kvadratmeter, avses upplåtas med tomträtt för skoländamål. Tomträttsavgäl-
den uppgår till 217 000 kr/år, vilket är baserat på ett markvärde om 615 kr/kvm tomareal. Vid nytt-
jande av friköpsoption skall köpeskillingen uppgå till 4 000 000 kr. Enligt upprättat tomträttsavtal 
omfattar fastigheten en maximal byggrätt om 1 200 kvadratmeter BTA, vilket ger ett pris om  
3 333 kr/kvm BTA. Förskolan, vilken skall hyras ut till en privat aktör, är tänkt att inrymma cirka 125 
platser. 
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• I Danderyd sålde Danderyds kommun i januari 2017 byggrätter för utveckling av Eneby torg med 
förskola, handel och bostäder. Köpare var Patriam AB och byggrättspriset för förskolan uppgick till 
5 000 kr/kvm BTA. 

• I Jakobsberg genomförde Järfälla kommun i januari 2017 en markanvisning för skoländamål. Sko-
lan avses omfatta cirka 4 200 kvadratmeter lokalyta och inrymma cirka 420 elever. Köpare var 
Hemfosa och priset uppgick till 2 000 kr/kvm BTA. 

• I Nacka förvärvade Wallenstam i januari 2017 en byggrätt för skola om 2 200 kvadratmeter BTA 
belägen vid Älta centrum. Säljare var Nacka kommun och priset motsvarar cirka 2 840 kr/kvm BTA 

• I januari 2017 tog Malmö Stad beslut om att förvärva del av fastigheten Malmö Hamnen 21:149 
(Varvsstaden). Säljare var Varvsstaden AB (Fastighets AB Balder och Peab Fastighetsutveckling 
Sverige AB). Detaljplanen möjliggör skola för cirka 550 elever och förskola för cirka 80 barn. Tom-
ten är cirka 11 150 kvadratmeter och detaljplanen möjliggör en bebyggelse om 8 500 kvadratmeter 
BTA för skola och 850 kvadratmeter BTA för förskola. Köpeskillingen uppgick till 45 000 000 kro-
nor, motsvarande drygt 4 000 kr/kvm tomtarea eller 4 800 kr/kvm BTA.   

• I Staffanstorp har Hemsö (via bolag) förvärvat Staffanstorp Stora Uppåkra 12:303 i Hjärup i syfte 
att uppföra en skola (F-6) och idrottshall för 420 elever (lagfaret köp, juni-16). Säljare var 
Staffanstorps Kommun. Projektet omfattar ca 5 700 kvadratmeter på en tomt om drygt 15 900 
kvadratmeter. Staffanstorps Kommun har tecknat ett 25-årsavtal till ett hyresvärde om 16 mkr/år, 
motsvarande ca 2 800 kr/kvm. Köpeskillingen för byggrätten uppgick till 12 675 000 kronor motsva-
rande ca 800 kr/kvm tomtareal eller drygt 2 200 kr/kvm BTA.  

• I Staffanstorp har Hemsö i april/maj 2017 tilldelats en markanvisning (protokoll, Kommunstyrelsen) 
avseende del av Staffanstorp Stanstorp 6:1 (Vikhem) i syfte att uppföra en F-6/F-9-skola för 550 – 
600 elever och en förskola för 120 barn. Aktuell del av fastigheten omfattar cirka 15 000 kvadrat-
meter. Köpeskillingen har fastställts till 1 000 kr/kvm tomtareal. Marköverlåtelseavtal ska tecknas 
efter att detaljplan vunnit laga kraft. 

• I Helsingborg beslutade Helsingborgs Stad i september/oktober 2016 om tre separata överlåtelser 
avseende mark för förskola/skola.  

Överlåtelserna avsåg: 
- Prisman 4 (Ramlösa), Midroc, ca 3 000 kvm, ca 1 200 kr/kvm tomtareal 
- Havsmannen 4 (Råå), GS Fastigheter, ca 2 250 kvm, ca 3 860 kr/kvm BTA eller ca 1 200 

kr/kvm tomtareal 
- Tenoren 1 (Ödåkra), Brinova, ca 2 800 kvm, ca 2 840 kr/kvm BTA eller ca 1 030 kr/kvm tomta-

real 

• I Järfälla, Jakobsberg, såldes under våren 2016 en byggrätt för skoländamål med en tomtareal om  
4 742 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i norra Jakobsberg. Säljare var Järfälla kommun och 
köpare var Turako Skolfastighet 7 AB. Köpeskillingen uppgick till 2 100 000 kronor. Högsta tillåtna 
byggnadsarea är 1 300 kvadratmeter BYA. Med högst en tillåten våning motsvarar tillåten använd-
ning cirka 1 300 kvadratmeter ljus BTA. Köpeskillingen motsvarade således cirka 1 615 kr/kvm 
BTA eller 443 kr/kvm tomtareal. Möjlig exploateringsgrad är cirka 0,27. 
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De i text ovan redovisade transaktionerna har genomförts till en köpeskilling varierande mellan cirka 1 600 
– 5 000 kr/kvm BTA och 440 – 1 200 kr/kvm TA. Det kan kommenteras att 5 000 kr/kvm BTA avser en 
toppnotering i Danderyd. 

På grund av värderingsobjektets lokalisering har det har även bedömts vara intressant att titta mer på vär-
det per tomtareal i försäljningar genomförda senaste åren i Västra Götaland. En ortsprisundersökning av 
försäljningar av mark för skoländamål i Västra Götalands län från och med 2014 har genomförts. 10 köp 
noteras, och de flesta avser förskolor. Köpen har genomförts till priser mellan cirka 200 – 1 800 kr/kvm 
tomtareal (TA). Högsta och lägsta noteringar får ses som avvikande, merparten av köpen ligger mellan 300 
- 550 kr/kvm TA. Prisutvecklingen för denna typ av mark bedöms ha varit klart positiv i takt med att intresset 
för samhällsfastigheter har ökat. 

Resultat 
Att beakta gällande ortsprismaterialet är att eventuella övriga, och möjligen prispåverkande, avtalsförhål-
landen, exempelvis entreprenad- och/eller hyresavtal, som eventuellt kan ha funnits mellan parterna inte är 
kända för de jämförelseköp som redovisas ovan. 

Utifrån ovan redovisat ortsprismaterial bedöms marknadsvärdet ligga inom intervallet 1 750 – 2 250 kr/kvm 
BTA, vilket i detta fall motsvarar 350 – 450 kr/kvm TA. 
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6. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetoden   cirka 2 500 000 – 3 200 000 kronor 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 
värdetidpunkten 2019-06-25 till: 

2 800 000 kronor 
Två miljoner åttahundratusen kronor 

Vilket motsvarar 2 000 kr/kvm BTA och 400 kr/kvm TA. 

Göteborg 2019-06-25 

 

 

Tobias Cederlund  Erik Norrman 
Civilingenjör    RICS, Registered Valuer 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 
Bilaga  Foton 
Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 21      Dnr 2019KS784

Partistöd 2020 

 
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun.

Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 % av ett 
prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 % av ett prisbasbelopp 
per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
fullmäktige.

En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år som 
partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års partistöd har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Av de partier som erhållit partistöd för 2018 har Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Sportpartiet, 
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunpartiet inkommit med redovisning och 
granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2020 föreslås därför betalas ut i 
enlighet med gällande reglemente till nämnda partier.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 4 december 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunpartiet.

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

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-12-04 2019KS784  104

Partistöd 2020

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun.

Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 % 
av ett prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 % av ett 
prisbasbelopp per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari 
månad efter beslut av fullmäktige.

En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år 
som partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års 
partistöd har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

Av de partier som erhållit partistöd för 2018 har Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Sportpartiet, 
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunpartiet inkommit med redovisning och 
granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2020 föreslås därför betalas ut i 
enlighet med gällande reglemente till nämnda partier.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunpartiet. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Uträkning – partistöd 2020
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Partistöd 2020

– prisbasbeloppet för år 2020 är fastställt till 47 300 kr

40 % av 47 300 kr = 18 920 kr

80 % av 47 300 kr = 37 840 kr

Moderaterna, 13 mandat

13 x 18 920 kr + 37 840 kr = 283 800 kr

Socialdemokraterna, 10 mandat

10 x 18 920 kr + 37 840 kr = 227 040 kr

Sverigedemokraterna, 7 mandat

7 x 18 920 kr + 37 840 kr = 170 280 kr

Liberalerna, 4 mandat

4 x 18 920 kr + 37 840 kr = 113 520 kr

Centerpartiet, 4 mandat

4 x 18 920 kr + 37 840 kr = 113 520 kr

Miljöpartiet, 4 mandat

4 x 18 920 kr + 37 840 kr = 113 520 kr

Sportpartiet, 3 mandat

3 x 18 920 kr + 37 840 kr = 94 600 kr

Kristdemokraterna, 2 mandat

2 x 18 920 kr + 37 840 kr = 75 680 kr

Vänsterpartiet, 2 mandat

2 x 18 920 kr + 37 840 kr = 75 680 kr

Kommunpartiet, 2 mandat

2 x 18 920 kr + 37 840 kr = 75 680 kr

Page 278 of 604



 

 

 

 

 

Värdeöverföring från Förbo AB 

7 

2019KS766 
   

Page 279 of 604



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 19      Dnr 2019KS766

Värdeöverföring från Förbo AB 

 
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 9 oktober 2019 behandlat frågan om 
utdelning i Förbo AB till ägarkommunerna.

Ägarrådet har lyft möjligheten att tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under 
föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen 
för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett 
särskilt ansvar.

Vid beaktande av prognosticerad vinst om 62 mkr för 2019, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2019 på 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna 
om skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 
aktiebolagslagen (2005:551). Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av 
underlag i form av årsredovisning med fastställt bokslut för 2019.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 28 november 2019.
 
Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mkr. Detta i den mån sådan 
utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Utdelningen sker med hänvisning till 
5 § 1 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för 
åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål.

Leo Welter (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie 
eller extra bolagsstämma rösta emot en utdelning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Robert Langholz (S) yrkar ett tillägg till Per Vorbergs yrkande "att det redovisas specifikt 
inom vilka bostadssociala ändamål pengarna används och att det återrapporteras till 
kommunstyrelsen".

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs, Leo Welters 
och Patrik Lindes yrkanden. Om kommunstyrelsen beslutar att bifalla Per Vorbergs yrkande 
kommer ordföranden ställa proposition på Robert Langholz tilläggsyrkande.
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs, Leo Welters och Patrik Lindes yrkanden finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 
Votering begäres.

Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag.

Motförslag
Efter ställd proposition på Leo Welters och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen.
 
Huvudvotering
Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja. 
Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 

Robert Langholz tilläggsyrkande
Efter ställd proposition på Robert Langholz tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. 

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår tilläggsyrkandet 
röstar Ja. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 

Kommunstyrelsen har således beslutat avslå tilläggsyrkandet.

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

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mkr. Detta i den mån sådan 
utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Utdelningen sker med hänvisning till 
5 § 1 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för 
åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål.

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

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

Sammanträdesdatum

2020-01-09

Voteringslista: § 19
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2019KS766

Bilaga 2. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
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
Leo Welter (SD), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Resultat 8 5 0

Bilaga 3. 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
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
Leo Welter (SD), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Resultat 8 5 0
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Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-28 2019KS766  107

Värdeöverföring från Förbo AB

Sammanfattning
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 9 oktober 2019 behandlat frågan om 
utdelning i Förbo AB till ägarkommunerna. 

Ägarrådet har lyft möjligheten att tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit 
under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder 
inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen 
har ett särskilt ansvar.

Vid beaktande av prognosticerad vinst om 62 mkr för 2019, bolagets soliditet och vad 
som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en 
utdelning avseende räkenskapsåret 2019 på 20 mkr att fördela proportionellt mellan 
ägarkommunerna utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas 
för åtgärder enligt ovan nämnda undantag. Utdelningen ska dock endast ske i den mån det 
är förenligt med bestämmelserna om skyddet för bolagets bundna egna kapital och 
försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Inför bolagsstämman 
kommer kommunens ombud få del av underlag i form av årsredovisning med fastställt 
bokslut för 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller 
extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mkr. Detta i den mån 
sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Utdelningen sker med 
hänvisning till 5 § 1 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen 
ska användas för åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål.

Ärendet
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 9 oktober 2019 behandlat frågan om 
utdelning i Förbo AB till ägarkommunerna. 
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Frågan om värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag som Förbo AB regleras i AKBL. Vid de utdelningar som beslutats 
sedan lagens tillkomst har huvudregeln i 3 § AKBL tillämpats, vilken kraftigt begränsar 
nivån på möjlig utdelning (maximal utdelning enligt denna paragraf var avseende 2018 
exempelvis 283 tkr av en vinst om totalt 84,1 mkr).

Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Ett sådant undantag följer av 5 § 1 AKBL 
och innebär att det är möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under 
föregående räkenskapsår till ägarna. Detta förutsatt att överskottet används för sådana 
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration 
och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar.

Ägarrådet har lyft möjligheten att tillämpa nämnda undantag för att bereda 
ägarkommunerna en högre utdelning, med syfte att finansiera dylika åtgärder.

Vid beaktande av prognosticerad vinst om 62 mkr för 2019, bolagets soliditet och vad 
som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en 
utdelning avseende räkenskapsåret 2019 på 20 mkr att fördela proportionellt mellan 
ägarkommunerna utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas 
för åtgärder enligt 5 § 1 AKBL. Detta kräver beslut i respektive kommunfullmäktige. 
Andelarna är fördelade enligt följande.

Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster Föreslagen utdelning
Härryda kommun 80 470 42,0% 8 400 000
Mölndals stad 52 800 27,6% 5 520 000
Lerums kommun 40 900 21,4% 4 280 000
Kungälvs kommun 17 160 9,0% 1 800 000
Summa 191 330 100,0% 20 000 000

Ägarrådet har genom kommunstyrelsens ordförande fört en dialog med bolagsstyrelsens 
ordförande i ärendet för att bolagsstyrelsen ska kunna beakta ägarrådets synpunkter när 
den bereder förslag till årsstämman om utdelning i Förbo AB. 

De medel som föreslås delas ut med stöd av nämnt undantag i AKBL ska användas för 
följande åtgärder. Härryda kommun har fyra verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning varav två rör byggande och boende. ”Bostadsbyggandet skall utformas så att 
en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och 
upplåtelseformer” samt ”Det finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas bedömda behov”. Medlen kommer att användas i kommunens 
arbete med att uppfylla dessa mål. Medlen ska användas för att finansiera arbetet med 
markfrågor i anslutning till målen samt kompensation för uteblivna intäkter från 
marköverlåtelse för byggnation av hyresrätt.

Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna med 
17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Detta innebär att utdelning inte får äga rum om det efter 
denna inte finns full täckning för bolagets bundna kapital. Vidare får utdelningen enbart 
genomföras om denna framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som 
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verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 
bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Inför bolagsstämman 
kommer kommunens ombud få del av underlag i form av årsredovisning med fastställt 
bokslut för 2019.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga
Styrelserapport ekonomi kvartal 3 2019
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Prognosen för driftsnettot på helåret är 213 Mkr, vilket är 6 Mkr högre än verksamhetsplanen och 
oförändrat jämfört med tidigare prognoser. Både intäkterna och drift- och underhållskostnaderna är 
högre än verksamhetsplanen. Intäkter till följd av förvärvade fastigheter och intäkter av 
engångskaraktär som har tillkommit under året. Kostnaderna för vinterväg, trädgård och löpande 
underhåll har varit högre medan kostnaderna för personal, konsulter och värme varit lägre än planen.   

 

Prognosen för resultat efter finansnetto för 2019 är 80 Mkr, i verksamhetsplanen uppgick det till 76 
Mkr. För att sänka räntekostnaderna kommande år planeras stängning av swappar under fjärde 
kvartalet. Prognosen för resultat efter finansnetto är därmed sänkt med 4 Mkr jämfört med prognos 
2. 

 

Investeringar i fastigheter beräknas bli 400 Mkr, fördelat på nyproduktion 96 Mkr, förvärv 127 Mkr 
samt renoveringar och ombyggnationer 177 Mkr. I verksamhetsplanen låg investeringarna på 409 
Mkr, fördelat på nyproduktion med 220 Mkr samt ombyggnationer och renoveringar med 189 Mkr. 

 

Soliditeten beräknas bli 34%, vilket är 1% högre än verksamhetsplanen. 

 

Direktavkastningen var 3,5% i verksamhetsplanen och höjs i prognosen till 3,6%. 

 

Nyupplåning under året innebär att låneskulden beräknas öka till 1 865 Mkr vid årets slut, vilket är 10 
Mkr lägre än verksamhetsplanen. Låneskulden vid årets början uppgick till 1 615 Mkr. 

 

Prognosen för genomsnittlig ränta på vår låneportfölj sänks från 1,3% till 1,1%, vilket är samma nivå 
som för år 2018. 

 

Förslag till beslut: 

 

-Styrelsen beslutar att godkänna rapporten 
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 Prognosen för intäkterna är höjd med 10 Mkr jämfört med verksamhetsplanen 
vilket är oförändrat jämfört med prognos 2. 

 Förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen innebar en 
genomsnittlig hyreshöjning med 2,2% från första april. Höjningen motsvarar 
1,65% omräknat till helår. I verksamhetsplanen ingick en höjning med 1,5%. 

 Hyresintäkterna för bostäder höjdes från september 2019 efter beslut att 
förvärva 4 fastigheter i Gråbo och Sjövik av det kommunala bolaget AB Aspenäs 
villastad och Lerums kommun. 

 Under året har återställningskostnader för en förskola fakturerats, vilket innebär 
en ökning av övriga intäkter. 

 I prognosen ingår investeringen för åtgärder på fasadskivor och bakomliggande 
regelverk på fastigheten Kantarellen i Balltorp. Diskussioner om ersättning pågår 
med entreprenör och försäkringsbolag. En första bedömning om ersättningen 
ingår i övriga intäkter. 

  

 Prognosen för driftskostnader är 1 Mkr högre än verksamhetsplanen. Kostnader 
för vinterväg, sotning och OVK beräknas bli högre under året. Även nya 
trädgårdsavtal medför högre kostnader. Förbrukning av värme har varit lägre då 
februari och mars var milda månader. Till följd av vakanser och minskade 
konsultkostnader under året beräknas kostnaderna för personal och konsulter 
bli lägre. Prognosen för driftskostnaderna är justerade med förändringarna. 
Prognos 3 för driftskostnaderna är 1 Mkr lägre än prognos 2. 

  

 Kostnaderna för löpande underhåll har varit högre än verksamhetsplanen och 
prognosen för helåret är höjd med 3 Mkr. Kostnader för skador, främst 
vattenskador, under de första 9 månaderna var 6 Mkr. Reserven för skador och 
oförutsedda händelser uppgick till 6 Mkr vid årets början och har lösts upp med 
4 Mkr. Kvarvarande reserv för 2019 är 2 Mkr. Prognos 3 för 
underhållskostnaderna är 1 Mkr högre än prognos 2. 

  

 Driftsnettot är därmed 6 Mkr högre än verksamhetsplanen men oförändrat 
jämfört med prognos 2. 

  

 I prognosen för avskrivningar ingår tidigarelagda avskrivningar för en fastighet i 
Lerum med anledning av en framtida planerad ombyggnation. Senarelagd 
planerad byggstart som framkommit under kvartal 3 ger en sänkning av 
avskrivningarna i prognosen med 1 Mkr. 

  

 Prognosen för räntekostnader är höjd då stängning av swappar planeras under 
fjärde kvartalet för att minska räntekostnaderna för kommande år. Stängning av 
swappar medför engångskostnader som belastar resultatet med cirka 6 Mkr. 

  

 Prognos 3 för resultat efter finansnetto för 2019 ligger med dessa 
förutsättningar på 80 Mkr vilket är 4 Mkr högre än verksamhetsplanen. 
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Helår 2019                                                    
Mkr 

Prognos 3 
2019 

kr/kvm Vplan 
2019 

kr/kvm Förändring 
P3- VP 

Utfall 
2018 

kr/kvm 

Bostadshyror 449 1 133 446 1 125 3 436,2 1105 

Lokalhyror 28 922 28 922 0 28,3 939 

P-platser mm 26 61 19 45 7 21,2 50 

Hyresintäkter 503 1 179 493 1155 10 485,7 1143 

Driftskostnader -192 -450 -191 -448 -1 -174,5 -411 

Underhållskostnader -83 -194 -80 -187 -3 -86,3 -203 

Fastighetsskatt -15 -35 -15 -35 0 -14,8 -35 

Driftsnetto 213 499 207 485 6 210,1 494 

Avskrivningar -88 -206 -89 -209 1 -76,3 -180 

Administration -18 -42 -18 -42 0 -17,9 -42 

Rörelseresultat 107 251 100 234 7 115,9 273 

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0,2 0 

Räntekostnader -27 -63 -24 -56 -3 -28,3 -67 

Resultat efter 
finansnetto 

80 187 76 178 4 87,8 207 

Dispositioner 0 0 0 0 0 0 0 

Skattekostnad -18 -42 -17 -39 -1 -3,7 -9 

Redovisat resultat 62 145 59 139 3 84,1 198 
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 Tillgångarna värde beräknas uppgå till 3 142 Mkr vid årets slut. 

  

 Prognos 3 för årets investeringar i fastigheterna är 400 Mkr. I 
verksamhetsplanen uppgick dessa till 409 Mkr. 

  

 Det egna kapitalet beräknas till 1 071 Mkr i prognos 3. De långfristiga 
skulderna uppgår till 1 765 Mkr men beräknas öka till 1 865 Mkr fram till 
årsskiftet. 

  

 

 

 

 

Balansräkning                                                     
Mkr 

Utfall             
2019-09-30 

Prognos 3      
2019-12-31 

VP                 
2019-12-31 

Utfall               
2018-12-31 

Byggnader och mark 3025,0 3105 3117 2790,9 

Inventarier 5,4 7 9 4,2 

Finansiella anläggningstillgångar 0,1 0 0 0,1 

Anläggningstillgångar 3030,5 3112 3126 2795,2 

Kortfristiga fordringar 8,3 30 15 26,7 

Likvida medel 0,0 0 0 4,3 

Omsättningstillgångar 8,3 30 15 31,0 

S:a tillgångar 3038,8 3142 3141 2826,2 

     

Bundet kapital 98,2 98 98 98,2 

Fritt kapital 976,9 973 947 911,4 

Eget kapital 1075,1 1071 1045 1009,6 

Obeskattade reserver 0,9 1 1 0,9 

Uppskjuten skatteskuld 78,2 118 118 78,2 

Långfristiga skulder 1765,0 1865 1875 1615,0 

Kortfristiga skulder 119,6 87 102 122,5 

Skulder 1884,6 1952 1977 1737,5 

S:a skulder och eget kapital 3038,8 3142 3141 2826,2 
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 Investeringar i nyproduktion har sänkts från 220 Mkr i verksamhetsplanen till 
96 Mkr i prognos 3. Sänkningen beror på senarelagda byggstarter för Landevi 
gårdar, Landvetter, och Tallspinnaren, Mölnlycke. 

  

 Investeringar i renoveringar och ombyggnationer har sänkts från 189 Mkr i 
verksamhetsplanen till 177 Mkr i prognos 3. Sänkningen beror främst på att 
hyresförhandlingen för badrumsrenoveringar i Hindås och ombyggnation på 
Bohusgatan, Koön, tagit längre tid än beräknat och därmed orsakat 
senarelagda byggstarter. 

  

 Under året har förvärv av fastigheter från AB Aspenäs villastad och Lerums 
kommun tillkommit med 127 Mkr. 

  

 En detaljerad specifikation över det planerade underhållet finns i bilaga 2. 

  

 

Investeringar                                                 
Mkr 

Planerat    
2019 

Beslutade ej 
avslutade 

Nedlagt Skillnad 

Inventarier 6 6 3 3 

Nyproduktion     

Landevi gårdar, Landvetter C, Landvetter 24 252 8 -5 

Kongahälla kv 5:2, Kungälv 2 83 79 4 

Tallspinnaren, Norra Säteriet, Mölnlycke 65 130 54 76 

Balltorp ombyggnation lokal till lägenheter 3 11 10 1 

Förvärv     

Fastighetsförvärv från AB Aspenäs villastad 
och Lerums kommun 

127 127 127 0 

Övriga investeringar     

Renovering Stommen etapp 2 och 3, 
Landvetter 

23 45 35 10 

Renovering Säteriet etapp 3, Mölnlycke 34 71 67 4 

Renovering Säteriet etapp 4, Mölnlycke 26 71 5 66 

Hulan renovering fasad 7 17 11 6 

Säteriet mark etapp 2 0 0 0 0 

Renovering Bohusgatan Marstrand, Kungälv 1 0 2 -2 

Övre Balltorp renovering 0 12 0 12 

Badrumsrenovering, Stationsvägen Hindås 6 10 2 8 

Övriga investeringar 82 80 56 24 

Summa 406 666 459 207 
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 Prognosen för kassaflöde från den löpande verksamheten är 151 Mkr. För att 
finansiera årets investeringar i fastigheter på 400 Mkr beräknas nyupplåning 
ske med 250 Mkr. 

  

  

  

 

Kasaflödesanalys Mkr Utfall             
201901 - 09 

Prognos 3     
2019 

VP                 
2019 

Utfall               
2018 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 96,3 107 100 115,9 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     

Avskrivning 60,4 88 89 76,3 

Räntenetto -14,4 -27 -24 -28,1 

Skatt -16,2 22 0 -1,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
för förändring av rörelsekapititalet 

126,1 190 165 163,0 

Förändringar i rörelsekapitalet 15,5 -39 0 -1,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 141,6 151 165 161,4 

Investering i fastigheter -293,0 -400 -409 -208,2 

Försäljning av fastigheter 0,0 0 0 0,1 

Förändring av räntebärande skulder 150,0 250 250 50,0 

Övriga poster -2,9 -6 -6 -0,5 

Årets kassaflöde -4,3 -4 0 2,8 
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 Soliditeten beräknas till ca 34% vid årets slut vilket är en procentenhet högre 
än verksamhetsplanen. Soliditeten per 2018-12-31 uppgick till 35,7%. 

  

 Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas vara oförändrat jämfört med 
föregående år, 3,6%. Direktavkastningen för helåret 2019 är baserad på 
värdering av fastigheterna per 2018-12-31 uppräknad med 2%. 

  

  

 

Nyckeltal Prognos 3 
2019 

Prognos 2 
2019 

VP                 
2019 

Utfall               
2018 

A) Tillgångarnas värde, Mkr 3142 3134 3141 2826,2 

B) Fastigheternas bokförda värde, Mkr 3105 3097 3117 2790,9 

C) Marknadsvärde fastigheter, Mkr 6122 6122 5922 5796 

D) Eget kapital, Mkr 1071 1075 1046 1010,3 

E) Låneskuld, Mkr 1865 1865 1875 1615 

F) Hyresintäkter, Mkr 503 503 493 485,7 

G) Driftnetto ./. Administration, Mkr 195 195 189 192,2 

H) Räntenetto, Mrk -27 -22 -24 -28,1 

I) Rörelseresultat, Mkr 106 106 100 116 

Synlig soliditet, % ( D/A ) 34 34 33 35,7 

Justerad soliditet, % ( C+D/A+C ) 56 56 54 58,1 

Direktavkastning % 
(driftsnetto/marknadsvärde) 

3,6 3,6 3,5 3,6 

Fastigheternas avkastning, % ( G/B ) 7,0 7,0 6,7 7,5 

Räntekänslighet, % ( I/E) 5,7 5,7 5,3 7,2 
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 Per 2019-09-30 uppgick de långfristiga lånen till 1 765 Mkr fördelad på tre 
långivare. 

  

 Under december 2019 ska ett lån på 120 Mkr refinansieras samt ytterligare 
cirka 100 Mkr lånas upp för att finansiera investeringar i nya fastigheter och 
större renoveringar. 

  

 Den genomsnittliga låneräntan per 2019-09-30 uppgår till 1,1% vilket den även 
beräknas vara vid slutet av året efter att swappar stängts. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden i portföljen uppgår till 2,7 år och fördelar sig mellan åren 
enligt normportföljen i finanspolicyn. 

 

Basfakta och nyckeltal Utfall               
2019-09-30 

Prognos 3 
2019-12-31 

VP                 
2019-12-31 

Prognos 2 
2019-12-31 

Utfall               
2018-12-31 

Låneskuld, Mkr 1 765,0 1 865 1875 1 865 1 615,0 

Låneram enligt finanspolicy, Mkr 1 875,0 1 875 1875 1 875 1 875,0 

Swapvolym, Mkr 750,0 950 1000 950 700,0 

Räntetaksvolym, Mkr 100,0 100 50 100 50,0 

Genomsnittlig ränta, % (momentan) 1,1% 1,1% 1,3% 1,1% 1,1% 

Återstående räntebindningstid, år 2,7 2,7 3,1 3,0 2,6 

Andel justering inom 12 mån, % 58% 54% 55% 54% 57% 

Återstående konverteringstid, år 2,3 2,3 1,9 2,1 2,2 

Andel förfall inom 12 mån, % 31% 32% 32% 32% 21% 

Lån mot kommunal borgen, Mkr 0 0 0 0 0 

Lån mot pantbrev, Mkr 1 765,0 1865 1875 1865 1 615,0 

Övriga ställda säkerheter 0,6 1 1 1 0,6 

Likviditetsreserv, Mkr 96,3 100 100 100 104,3 

Placeringar, Mkr 0 0 0 0 0 

 

 

 

Skuld per långivare Utfall, Mkr               
2019-06-30 

Antal lån % av 
skuld 

Nordea 200,0 1 12% 

SEB 735,0 7 46% 

Handelsbanken 680,0 6 42% 

Summa lån 1615,0 14,0 100% 
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Förfalloprofil - räntebindning 2019-09-30 

 

 

Förfalloprofil - konvertering 2019-09-30 

 

 

Historiska 
räntenoteringar 

dec-15 dec-16 dec-17 dec-18 mar-19 sep-19 

Reporänta -0,35 -0,50 -0,50 -0,25 -0,25 -0,25 

Stibor 3 mån -0,29 -0,59 -0,47 -0,13 0,01 -0,09 

Swap 2 år -0,13 -0,35 -0,15 0,06 0,10 -0,09 

Swap 5 år 0,72 0,26 0,49 0,50 0,37 -0,04 

Swap 10 år 1,63 1,10 1,20 1,12 0,83 0,25 
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 Under perioden avviker intäkter för bostäder och övriga intäkter av 
engångskaraktär positivt medan intäkter för lokaler och fordonsplatser följer 
verksamhetsplanen. Den positiva avvikelsen för bostads- och övriga intäkter 
beror på högre hyreshöjning än i planen, förvärv av fastigheter, fakturerad 
återställningskostnad lokal samt försäkringsersättning för byggfel.  

  

 Driftskostnaderna är något högre än verksamhetsplanen för perioden. 
Kostnaderna för konsulter och personal har varit lägre än planen för perioden 
på grund av vakanser och lägre inköp av tjänster. För flertalet för våra 
områden har nya skötselavtal för trädgård och vinterväghållning tecknats med 
högre kostnad som följd. Början på året var relativt milt och gav en lägre 
kostnad för uppvärmning. I verksamhetsplanen ligger kostnader för 
uppvärmning som beräknas utifrån ett temperaturmässigt normalår. Under 
perioden finns kostnad för självrisk till följd av en brand i Småhöga/Grönbacka, 
Gråbo.  

  

 Underhållskostnaderna var högre än verksamhetsplanen under perioden, 
vilket beror på högre kostnader för löpande underhåll. 

  

 Räntekostnaderna är lägre på grund av förändrade marknadsräntor samt lägre 
marginaler i omförhandlade lån. 

  

  

 

Utfall januari - 
september 2019            
Mkr 

Utfall kr/kvm Vplan kr/kvm Förändring 
Utfall - VP 

Föreg 
år 

kr/kvm Förändring 
Utfall - F å 

Bostadshyror 336,0 1 130 333,9 1123 2,1 326,9 1104 9,1 

Lokalhyror 21,3 935 21,0 922 0,3 21,2 938 0,1 

P-platser mm 21,1 66 13,8 43 7,3 13,5 42 7,6 

Hyresintäkter 378,4 1 182 368,7 1152 9,7 361,6 1135 16,8 

Driftskostnader -139,4 -436 -138,9 -434 -0,5 -126,9 -398 -12,5 

Underhållskostnader -56,8 -177 -55,9 -175 -0,9 -53 -166 -3,8 

Fastighetsskatt -11,6 -36 -11,6 -36 0,0 -11,1 -35 -0,5 

Driftsnetto 170,6 533 162,3 507 8,3 170,6 535 0,0 

Avskrivningar -60,4 -189 -60,7 -190 0,3 -58,8 -184 -1,6 

Administration -13,9 -43 -13,8 -43 -0,1 -12,7 -40 -1,2 

Rörelseresultat 96,3 301 87,8 274 8,5 99,1 311 -2,8 

Ränteintäkter 0,2 1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 

Räntekostnader -14,6 -46 -17,8 -56 3,2 -18,8 -59 4,2 

Resultat efter 
finansnetto 

81,9 256 70,1 219 11,8 80,4 252 1,5 

Skattekostnad -16,2 -51 -12,7 -40 -3,5 -12,7 -40 -3,5 

Redovisat resultat 65,7 205 57,4 179 8,3 67,7 212 -2,0 
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Planerat underhåll, Mkr                                                                                                 
(åtgärder överstigande 1 Mkr specificeras) 

Vplan 
2019 

Prognos 
3 2019 

Förändr 
P3 - VP 

Härryda:     

Säteriet Renovering av nedergårdarna inkl 
stambyten. Under 2019 färdigställs 
etapp 3 och etapp 4 påbörjas. 

54,0 60,0 6,0 

Säteriet Renovering av utemiljö, etapp 2 7,0 0,0 -7,0 

Lindkullen, Mölnlycke Fasadarbeten 5,2 4,2 -1,0 

Solängen, Mölnlycke Fasadarbeten 3,6 4,0 0,4 

Stommen, Landvetter Renovering av bl a  fasader, tak och 
mark etapp 2 och 3 

23,0 23,0 0,0 

Stationsvägen, Hindås Badrumsrenovering 5,8 6,2 0,4 

Mölndal:     

Lindome C Markarbete kulvertar och dränering 2,0 0,0 -2,0 

Avfallsstation Lindome C Molocker 0,0 4,4 4,4 

Kyrkängen Fasadarbeten 6,0 5,7 -0,3 

Nedre Balltorp Takarbeten 1,8 3,3 1,5 

Övre Balltorp Renovering hiss 1,0 1,4 0,4 

Övre Balltorp Renovering av bl a fasader, tak, 
balkonger och loftgångar 

7,0 0,0 -7,0 

Balltorp Kantarellen Fasadarbeten 4,5 17,6 13,1 

Lerum:     

Småhöga Fasadarbeten 4,0 4,0 0,0 

Segerstad Injustering värme 0,0 1,1 1,1 

Hulan Renovering 10,0 7,4 -2,6 

Hulan Markarbeten 1,3 0,3 -1,0 

Kungälv:     

Kärna Fasadarbeten 2,6 1,7 -0,9 

Björkås Renovering loftgångar 3,5 5,1 1,6 

Björkås Aktivitetspark 5,7 1,0 -4,7 

Marstrand Hospitalgatan Fasad- och takarbeten 0,0 1,7 1,7 

Marstrand Långgatan Fasad- och takarbeten 5,4 4,3 -1,1 

Marstrand Hamngatan Fasad- och takarbeten 6,8 4,8 -2,0 

Marsstrand Koön Bohusgatan Renovering av fasader, tak och 
stammar 

18,0 1,0 -17,0 

Övrigt:     

Nya områdeskontor i Härryda och Mölndal 3,0 11,3 8,3 

Energiåtgärder, sophantering mm  3,6 4,6 1,0 

Ny fiberinstallation, flera områden 7,4 0,1 -7,3 

Samtliga områden (underhåll som per åtgärd understiger 1 mkr) 10,8 11,8 1,0 

Summa Planerat Underhåll  203,0 190,0 -13,0 

     

varav planerat underhåll som redovisas som kostnad: 13,7 13,5  

varav planerat underhåll som redovisas som investering: 189,3 176,5  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 18      Dnr 2019KS680

Justering av villkor för bidrag till projektet Hindås Hoppbackar 

 
Kommunfullmäktige beviljade den 13 november 2017 § 185 bidrag på 900 000 kronor till 
projektet Hindås Hoppbackar som bedrivs av Erik Boströms stiftelse, under förutsättning att 
bidrag från Jordbruksverket beviljas för finansiering.
 
Bidraget har betalats ut av kommunen till bankkonto men får inte disponeras utan 
Jordbruksverkets medverkan.
 
Då det beräknade bidraget ersatts av annan finansiering ansöker stiftelsen om att villkoret om 
Jordbruksverkets finansiering för att utnyttja bidraget tas bort.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 14 november 
2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver villkoret att Jordbruksverkets medverkan till finansiering är en 
förutsättning för bidraget.

----------------------
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Ekonomi och upphandlingsfunktionen
Bo Ekström

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-14 2019KS680  048

Justering av villkor för bidrag till projektet Hindås Hoppbackar 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade den 13 november 2017 § 185 bidrag på 900 000 kronor till 
projektet Hindås Hoppbackar som bedrivs av Erik Boströms stiftelse, under förutsättning 
att bidrag från Jordbruksverket beviljas för finansiering.

Bidraget har betalats ut av kommunen till bankkonto men får inte disponeras utan 
Jordbruksverkets medverkan.

Då det beräknade bidraget ersatts av annan finansiering ansöker stiftelsen om att villkoret 
om Jordbruksverkets finansiering för att utnyttja bidraget tas bort.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver villkoret att Jordbruksverkets medverkan till finansiering 
är en förutsättning för bidraget.

Peter Lönn
Kommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

Bilaga
Ansökan om justerade villkor i kommunfullmäktiges beslut
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Från: kommunen <kommun@harryda.se>
Till: Diarie ADM <diarie.adm@harryda.se>
Ärende: VB: Ansökan om justerade villkor
Datum: 2019-10-29 09:12:00

Från: Erik Boström [mailto:erbostrom@gmail.com]
Skickat: den 28 oktober 2019 14:55
Till: kommunen <kommun@harryda.se>
Ämne: Ansökan om justerade villkor

Till Härryda Kommun
Kansliet

Härmed ansöks om justering av villkor i
kommunfullmäktiges beslut Beviljande av bidrag för
projektet Hindås Hoppbackar (Dnr 2017KS700).
Estimerat bidrag från Jordbruksverket har ersatts av
finansiering i form av privata donationer, privata
bidrag och restaureringsbidrag från Länsstyrelsen. Erik
Boströms stiftelse önskar därför att formuleringen
”under förutsättning att bidrag från Jordbruksverket
beviljas” i beslutet stryks.”
Bifogad PDF åberopas

Hindås 2019-10-28

Erik Boström Anders

Norlin

erbostrom@gmal.com andersnorlin@telia.com

0705312532 0705188619
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Kommunal avtalssamverkan avseende 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollag 

(2010:1622) 

9 

2019KS744 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 14      Dnr 2019KS744

Kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollag (2010:1622) 

 
Verksamheten med handläggning och tillsyn av serveringstillstånd är relativt liten och det 
som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens inom området står inte i proportion till 
antalet ärenden i kommunen. Verksamheten bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir 
sårbar vid semestrar och annan frånvaro.

Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya uppgifter 
i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till verksamheten på miljö 
och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Verksamheten är småskalig och 
ärendemängden står inte i proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla 
kompetens inom området.

Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt omorganiseras 
ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå samverkansavtal med Göteborgs 
Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. 
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig positiv till ett samverkansavtal och redan i 
dagsläget utför de uppgifter åt sju andra kommuner i Göteborgsregionen.

Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 26 november 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna avtalet 
under 2020.

Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollag (2010:16:22) enligt föreliggande förslag. Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för avgifter för serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollag, beslutad 23 april 2012 § 72, som dock tillämpas till och med 29 februari 
2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal beslutar kommunstyrelsen 
att delegera beslutanderätt inom ramen för avtalssamverkan, i enlighet med 
delegationsordning fr.o.m. 1 mars 2020 enligt föreliggande förslag.

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

Page 2 of 2Page 310 of 604



Sektorn för socialtjänst
Elin Hjalmarsson

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-26 2019KS744  709

Kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollag (2010:1622)

Sammanfattning
Verksamheten med handläggning och tillsyn av serveringstillstånd är relativt liten och det 
som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens inom området står inte i proportion 
till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten bedrivs av en anställd, varför 
handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan frånvaro.

Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya 
uppgifter i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till 
verksamheten på miljö och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Verksamheten är 
småskalig och ärendemängden står inte i proportion till de resurser som krävs för att 
utbilda och upprätthålla kompetens inom området.

Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt 
omorganiseras ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå 
samverkansavtal med Göteborgs Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och 
lag om tobak och liknande produkter. Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig 
positiv till ett samverkansavtal och redan i dagsläget utför de uppgifter åt sju andra 
kommuner i Göteborgsregionen.

Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna 
avtalet under 2020.

Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollag (2010:16:22) enligt föreliggande förslag. Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för avgifter för serveringstillstånd och 
tillsyn enligt alkohollag, beslutad 23 april 2012 § 72, som dock tillämpas till och med 29 
februari 2020.
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal beslutar 
kommunstyrelsen att delegera beslutanderätt inom ramen för avtalssamverkan, i enlighet 
med delegationsordning fr.o.m. 1 mars 2020 enligt föreliggande förslag.

Ärendet
Härryda kommun har 23 stadigvarande serveringstillstånd i november 2019. Årligen 
inkommer ungefär en ansökning om stadigvarande tillstånd, tre ansökningar om tillfälligt 
tillstånd samt en del förändringar i befintliga tillstånd. Tillsyn genomförs enligt 
tillsynsplan. 

Verksamheten är relativt liten i jämförelse med andra kommuner och det som krävs för 
att upprätthålla kunskap och kompetens gällande handläggning och tillsyn för 
serveringstillstånd står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 
bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Sektorn för samhällsbyggnad, enheten Miljö och hälsoskydd, har till uppgift att utföra 
tillsyn av tobak och folköl. De har under 2019 uppmärksammat sektorn för socialtjänst på 
att en ny lag om tobak och liknande produkter trätt i kraft, som för deras del innebär att 
ytterligare uppgifter i form av tillståndsprövning för tobaksförsäljning tillförs 
verksamheten. Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för 
serveringstillstånd. Som konsekvens av den nya lagstiftningen krävs ny kompetens hos 
Miljö och Hälsoskydd, oaktat att även denna verksamhet har relativt få ärenden.

Förvaltningen ser därför att antingen behöver båda dessa verksamheter tillföras resurser 
och eventuellt omorganiseras eller så kan ett kommunsamarbete vara aktuellt. 

Kommunal samverkan

Kommunallagens 9 kap. 37 § möjliggör sedan 2017 för kommuner att samverka på olika 
sätt, bland annat genom att träffa avtal om att någon av en kommuns uppgifter helt eller 
delvis utförs av en annan kommun eller ett annat landsting. 

Förvaltningen har omvärldsbevakat och noterar att Göteborgs Stad har ingått 
samverkansavtal och utför uppgifter åt sju andra kommuner enligt alkohollagen och lagen 
om tobak och liknande produkter. Dessa kommuner är Ale, Kungälv, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Den 29 maj 2019 skickades en första förfrågan från Härryda kommun på uppdrag av 
kommunstyrelsens ordförande om eventuell möjlighet att upprätta ett samverkansavtal 
mellan Härryda kommun och Göteborgs Stad när det gäller handläggning enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.

Tillståndsenheten inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad har ställt sig positiva till 
denna förfrågan och hänvisar till att det är viktigt för Göteborgsregionen att kunna hålla 
hög kvalitet i hanteringen av ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter. Göteborg, som största stad i regionen med bred kompetens inom 
området, får ofta frågor från närliggande kommuner rörande handläggning. Genom att ta 
tillvara på den kompetens och de basresurser som finns vid Tillståndsenheten blir arbetet 
mer kostnadseffektivt för kommunerna som Göteborgs Stad sluter avtal med.
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Samverkan på området förenklar för tillståndssökande som etablerar sig i flera av 
kommunerna i Göteborgsregionen genom att handläggning och service blir likvärdig och 
därmed mer förutsägbar, oavsett vilken kommun företagaren etablerar sig i. Ofta jämför 
sökanden hur motsvarande ärenden hanteras av Göteborgs Stad och genom att anpassa 
avgifter och delegation i nivå och omfattning är det större chans att företagarens 
förväntningar på likställighet uppfylls.

Tillståndsenheten bedömer att det också går att skapa kostnadseffektivitet genom att flera 
av de myndigheter som förvaltningen samverkar med även har Härryda som 
upptagningsområde, så som t.ex. Polismyndigheten och räddningstjänsten. Dessa 
myndigheter har också till Tillståndsenheten uttryckt att de ser positivt på om Göteborgs 
Stad skulle överta handläggningen eftersom det skulle förenkla även deras arbete.

Tillståndsenheten i Göteborgs Stad avser att i slutet av 2019 i ett tjänsteutlåtande föreslå 
Göteborgs Stad, Social resursnämnd att ingå avtal med Härryda kommun.

Avtalssamverkan

Ett avtal med Göteborgs stad innebär att Tillståndsenheten handlägger ansökningar om 
serveringstillstånd och provsmakningstillstånd, tillstånd för detaljhandel, partihandel och 
distanshandel med tobaksvaror samt registrering av anmälningar för försäljning av folköl 
och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för Härryda kommun. Avtalet 
innebär också att Tillståndsenheten genomför tillsyn enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter i Härryda kommun.

Avtalet avser inte tillsyn av rökfria miljöer.

Samverkansavtalet på alkohol- och tobaksområdet tecknas ett år i taget med automatisk 
förlängning för att möjliggöra för utvärdering av verksamheten.

Förutsatt att kommunfullmäktige i Härryda kommun och Social resursnämnd i Göteborgs 
Stad beslutar att ingå samverkansavtal är förhoppningen att samverkan börjar gälla den 1 
mars 2020.

Ekonomisk ersättning enligt avtalet

Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter och tillfaller helt Tillståndsenheten, som också kommer att sköta 
fakturering av avgifterna. Avtalet förutsätter att avgifterna i Härryda kommun anpassas 
efter Göteborgs Stads avgiftsnivåer och kommunfullmäktige behöver därmed besluta om 
ny taxa för avgifter inom området för att uppfylla avtalsvillkoren. Härryda kommun 
kommer inte att ha några direkta kostnader efter att avtalet är tecknat, med undantag för 
vissa administrativa delar som t.ex. ärendeadministration och arkivering.

Härryda kommuns avgifter för tillsyn är lägre än Göteborgs Stads nuvarande avgifter, 
men tillståndsavgifterna skiljer sig inte nämnvärt för de vanligaste ansökningarna.

Tillståndsenheten aviserar att de har för avsikt att arbeta fram ett förslag om höjning av 
ansöknings- och tillsynsavgifter för servering av alkohol. Ärendet kan komma att 
behandlas i Social resursnämnd under våren 2020 och i så fall behöver 
kommunfullmäktige i Härryda kommun åter igen besluta om nya avgifter.
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Delegationsordning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725) får en kommun uppdra åt en anställd i en 
annan kommun att fatta beslut på kommunens vägnar inom ramen för avtalet och då 
tillämpas 7 kap. 4-8 §§ kommunallagen.

Det är lämpligt, praktiskt och effektivt att kommunstyrelsen delegerar till tjänsteperson 
på Tillståndsenheten i Göteborgs Stad i samma utsträckning och på samma nivå som 
Social Resursnämnd delegerar till sina tjänstepersoner.

Delegering av beslutanderätten som önskas utifrån avtalsförhållandet är mer omfattande 
än kommunstyrelsens nuvarande delegering till den egna förvaltningens tjänstemän. 
Principiellt kan sägas att den föreslagna delegeringen omfattar ärenden som vanligtvis 
betraktas som vardagliga, men som går utöver normaltiden fram till klockan 03.00. I 
dessa fall tillfaller beslutanderätten enhetschefen. Beslut om nya stadigvarande tillstånd 
med serveringstid innan kl. 11.00 och senare än kl. 03.00, beslut om varning och 
återkallelse, med undantag för egen återkallelse, föreslås inte bli delegerade utan beslutas 
fortsatt av kommunstyrelsen.

Styrdokument

Riktlinjer för alkoholservering och tillsynsplan för alkoholservering är de två 
styrdokument som reglerar verksamheten idag. Med en avtalssamverkan kommer 
Härryda kommuns Riktlinjer för alkoholservering fortsatt att gälla. Förvaltningen ser att 
dessa är i behov av revidering och kommer under 2020 att arbeta fram förslag på nya 
riktlinjer. Efter att avtal är tecknat upprättar Tillståndsenheten i Göteborgs Stad ett förslag 
till Härryda kommun om ny tillsynsplan. 

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt för Härryda 
kommun att sluta avtal med Göteborgs Stad avseende uppgifter enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter. Det skulle även bli ett bättre nyttjande av 
kompetens och resurser. I Härryda kommun är ärendena i dessa verksamheter få till 
antalet, samtidigt som kraven på kompetens och tillgänglighet är desamma som i 
kommuner med fler ärenden. Genom avtalssamverkan bidrar Härryda kommun också till 
likabehandling och kvalitetssäkring över kommungränserna avseende tillämpning av 
dessa lagar.

Avtalssamverkan på alkoholområdet förutsätter att miljö- och bygglovsnämnden, vad 
gäller tillsyn av tobak och folköl mm, och kommunstyrelsen, vad gäller tobakstillstånd, 
ställer sig positiva till avtalssamverkan inom sina respektive områden för att ett 
samverkansavtal ska komma till stånd med Göteborgs Stad.

Lena Lager
Sektorschef Elin Hjalmarsson

Utvecklingschef
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Bilagor

Bilaga 1 Avtal om samverkan alkohol och tobak med Göteborgs Stad

Bilaga 2 Delegationsordning, bilaga till avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Göteborgs Stad

Bilaga 3 Ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för servering av alkohol 

Bilaga 4 Kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning gällande alkohollagen

Bilaga 5 Kommunstyrelsens nuvarande avgifter för serveringstillstånd och tillsyn
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

2020-mm-dd

Avtal om samverkan
Mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning (nedan kallad 
Tillståndsenheten) och kommun, har följande samverkansavtal ingåtts. 

1. Parter 
Kommun
Org.nr.: xxx
Adress: xxx

Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Tillståndsenheten
Org.nr.: 212000 -1355 
Adress: Box 5282, 402 25 Göteborg
Tel: 031-367 90 91

2. Bakgrund
Avtal om samverkan ingås med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, samma lagstiftning.  

3. Parternas överenskommelse
Inom ramen för denna avtalssamverkan uppdrar kommun åt Tillståndsenheten att för 
kommun utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag (2010:1622) och 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Med uppgifter avses handläggning 
och tillsyn med övrig hantering i enlighet med nämnda lagstiftningar samt annan 
tillämplig lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Avtalet omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak 
och liknande produkter.

Kommun uppdrar vidare åt förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning, Göteborgs 
Stad, att besluta på kommunens vägnar i ärenden enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten i enlighet med bilagd delegation. Se bilaga 1. Delegering av beslut 
från kommun till förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning med möjlighet till 
vidaredelegering sker i enlighet med 9 kap. 37 § 2 st. samt 7 kap. 4-8 §§ KL. Denna 
delegering innebär inte befogenhet för anställd vid Tillståndsenheten att fatta beslut på 
kommun vägnar enligt alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter i 
sådant som följer av begränsningarna i 6 kap. 38 § KL. Begränsningarna omfattas bland 
annat av det som anges i alkohollagen 8 kap. 9 § och 9 kap. 2 §.

Kommun ska i behörig ordning besluta om delegering av beslut enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter till förvaltningsdirektör vid Social 
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

resursförvaltning, Göteborgs Stad, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten. 

Kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter som 
beslutats av Göteborg Stad.

4. Pris och betalningsvillkor
Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter för kommun faktureras av Tillståndsenheten och tillfaller 
Tillståndsenheten. 

5. Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med 2020-mm-dd till och med 2021-mm-dd.

Avtalet kan sägas upp av båda parterna till upphörande vid det kalenderårsskifte som 
inträffar närmast efter sex (6) månader från uppsägning. Om någon av parterna inte 
säger upp avtalet förlängs avtalstiden med ett år i taget.

6. Uppföljning och information
Tillståndsenheten ska till kommun årligen skriftligen redovisa hur verksamheten 
bedrivits under det gångna året. I samband med årsredovisningen skickar 
Tillståndsenheten även över tillsynsplanen. Vid behov sker återkoppling av 
tillsynsplanen under året genom besök i kommun.

Tillståndsenheten ska också, i enlighet med bilagd delegationsordning, till kommun 
anmäla vilka beslut som fattats och på vilken nivå beslut fattats. Besluten anmäls 
löpande i samband med att de fattas till, av kommun, anvisad e-postadress.

Part är skyldig att informera motpart om händelser och förändringar rörande 
verksamheten om dessa kan antas vara av väsentlig betydelse för motparten.

Det åligger parterna var för sig att fullfölja den informationsskyldighet som följer av 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. 8 kap. 9 § och 9 kap. 7 § 
alkohollagen, 5 kap. 11 § och 7 kap. 20-21 §§ lag om tobak och liknande produkter.

7. Offentlighet och sekretess
Parterna förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller för 
respektive verksamhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen eller vad som 
följer av överenskommelse. Tystnadsplikt gäller även vid avslutad anställning och efter 
att samverkan avslutats.

Parterna omfattas var för sig av tryckfrihetsförordningen vilket bl.a. innebär att parterna 
var för sig ansvarar för tillämpning av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen 
med de begränsningar som följer av bland annat offentlighets- och sekretesslagen.

8. Dokumentation
Parterna ansvarar var för sig för egen dokumentation, diarieföring och gallring i 
ärendehanteringen i enlighet med tillämplig lagstiftning och interna regler.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

Tillståndsenheten registrerar och förvarar pågående ärenden. Avslutade ärenden 
överlämnas till kommun för arkivering.

Vid avtalets eventuella upphörande kommer kommun att få tillgång till den 
dokumentation som är hänförlig uppdraget och som inte redan lämnats över. 
Överlämnandet sker utan kostnad och med föregående samråd om hur det ska gå till.

9. Personuppgiftsbehandling
Parterna ansvarar var för sig för egen hantering och behandling av personuppgifter i 
enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och interna regler.

10. Ändringar, tillägg och överlåtelse
Avtalet kan justeras under pågående avtalsperiod i det fall förutsättningarna för avtalet 
väsentligen förändras. En väsentlig förändring kan utgöras av ändringar i för avtalet 
relevant lagstiftning och/eller förordningar. Avtalet kan även, på initiativ av parterna, 
under pågående avtalsperiod omförhandlas. 

Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behörig 
företrädare för båda parter för att vara giltiga. 

Avtalet får inte överlåtas.

11. Befrielsegrunder (Force Majeure)
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförande 
hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som 
inte hade kunnat förutses. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt 
på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större 
omfattning.   

Till händelser utanför parts kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan 
arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpliga regler 
och principer. Part ska visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten.

En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av 
nyss nämnda slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. 
Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelsen av nu nämnda 
slag upphör.

12. Avtalets förtida upphörande
Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina 
förpliktelser och därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning.
Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva avtalet.

13. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
parterna. Om parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmän domstol 
med Göteborgs tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Göteborg den Kommun den

Social resursförvaltning
Göteborgs Stad Kommun

------------------------------ ------------------------------
Michael Ivarsson xxxxx xxxxx
Förvaltningsdirektör xxxxx

Bilagor:
Bilaga 1, delegationsordning
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Bilaga ett (1) till samverkansavtal (dnr. Xxxx) mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning och kommun.

Delegationsordning

Förkortningar
Lagar, förordningar och föreskrifter
AL Alkohollag (2010:1622)
FL Förvaltningslag (2017:900)
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Beslut anmäls om inget annat anges under anmärkning.

EC = enhetschef
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Numrering Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmärkning
1 Överlämna uppgifter vid misstanke om 

brott mot alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter till 
myndighet som har till uppgift att 
ingripa mot brottet eller överlämna 
uppgift till annan myndighet då 
uppgiftslämnandet uppenbart har 
företräde framför sekretesskyddet.

10 kap. 24, 27 
§§ OSL

EC

2 Beslut om att avslå parts begäran om att 
ärendet ska avgöras.

12 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

3 Beslut om att ombud som bedöms 
olämplig för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet.

14 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

4 Beslut om att förelägga ombud eller part 
att ombudet genom skriftlig eller muntlig 
fullmakt ska styrka sin behörighet.

15 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

5 Beslut om att förelägga part att avhjälpa 
brist i framställan i ansökningsärende.

20 § FL EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

6 Beslut om att avvisa en ansökan på 
grund av brist i framställan.

20 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

7 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses felaktigt, ändringsbeslut.

37 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

8 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses uppenbart felaktigt, 
tvingande ändringsbeslut.

38 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

9 Beslut om att ändra tidigare beslut vid 
överklagan av beslutet.

39 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.
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10 Beslut om överklagande kommit in i rätt 
tid och eventuell avvisning.

45 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

11 Beslut om sekretess vid utlämnande av 
allmän handling

30 kap. 20 § 
OSL

EC eller 
samordnare

Ansökningar
12 Beslut om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid från kl. 11:00 till senast kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC

13 Beslut om förändring av tillstånd. 
Avseende serveringstid, senast till kl. 
01:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC, samordnare 
eller handläggare

14 Beslut om förändring av serveringstid 
till senast kl. 03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC eller 
samordnare

15 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC

16 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutet sällskap.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte

17 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, 
för partihandlare.

8 kap. 2, 6 p. 
2 §§ AL

EC eller 
samordnare

18 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, för 
tillverkare.

8 kap. 7 § AL EC
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19 Beslut om att för visst tillfälle förbjuda 
eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker.

3 kap. 10 § 
AL

EC

20 Beslut om stadigvarande eller tillfälligt 
försäljningstillstånd, detalj- eller 
partihandel.

5 kap. 3 § 
LTLP

EC

21 Beslut om att avskriva ärende då 
sökanden återtagit ansökan eller då 
sökanden upphört som rättssubjekt.

8 kap. 1, 2, 4, 
6, 7 §§ AL, 5 
kap. 3 § 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

Sanktioner
22 Beslut om att påbörja 

sanktionsutredning.
9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC Anmäls inte.

23 Beslut om att meddela en erinran. 9 kap. 17 § 
AL

EC

24 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd efter uppsägning 
från tillståndshavaren.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p.1 
LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

25 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd då nytt 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd beviljats i samma 
lokal.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p. 1 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

26 Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 9 § 
LTLP

EC Avser tobaksvaror och örtprodukter för 
rökning.
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27 Beslut om att medta varuprov. 9 kap. 13 § 
AL

Inspektör

28 Beslut om att medta prov. 7 kap. 18 § 
LTLP

Inspektör

29 Beslut om att avskriva ärende om 
sanktionsutredning.

9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

Beslut vilka inte är delegerade och därmed fattas av kommun
Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid innan kl. 11:00 och/eller 
efter kl. 03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

Beslut om förändring av serveringstid 
till innan kl. 11:00 och/eller efter kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett serveringstillstånd. Gäller 
inte återkallelse enligt 24 och 25.

9 kap. 17, 18 
§§ AL

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid 
detaljhandelsförsäljning eller servering 
av folköl.

9 kap. 19 § 
AL

Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 12 § 
LTLP

Avser elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
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Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett försäljningstillstånd.

7 kap. 10, 11 
§§ LTLP

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid försäljning av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

7 kap. 13 § 
LTLP
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Bilaga 3

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) 
Giltig fr.o.m. 2020-03-01

Ansökningsavgifter
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap 8 400 kr
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet 8 400 kr
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe    8 400 kr
Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 500 kronor)

3 100 kr

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 1 500 kronor)

4 200 kr

Ändring i gällande serveringstillstånd 2 600 kr
Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal (en dag) 300 kr
Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag 4 700 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme 2 600 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar
(vid avslag återbetalas 500 kronor)

3 100 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar
(vid avslag återbetalas 1 500 kronor)

4 200 kr

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap grundavgift
(tillägg per tillfälle som tillståndet omfattar 100 kronor)

500 kr

Kunskapsprov
Avgift per person och provtillfälle 1 300 kr

Anmälan
Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället 300 kr
Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts 200 kr

Tillsynsavgift för försäljning av folköl och e-cigaretter (faktureras årligen)
Försäljning av 1 produkt 2 600 kr
Försäljning av 2 produkter 3 600 kr

Tillsynsavgift för serveringstillstånd (faktureras årligen)
Fast tillsynsavgift vid servering till slutet sällskap 2 600 kr
Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten 1 600 kr

Page 326 of 604



Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten (faktureras årligen)
Avgiftsklass Årsomsättning Avgift per år
1 - 500 000 2 100 kr
2 500 001 -1 000 000 5 200 kr
3 1 000 001 – 2 000 000 8 400 kr
4 2 000 001 – 5 000 000 10 400 kr
5 5 000 001 – 10 000 000 12 600 kr
6 10 000 001 - 14 700 kr
Vid sen serveringstid
Öppettid till kl. 02:00 1 000 kr
Öppettid till kl. 03:00 2 100 kr
Öppettid till kl 04:00 5 200 kr
Öppettid till kl. 05:00 7 300 kr

Den fasta tillsynsavgiften och avgift för sen serveringstid avser alkoholservering året runt eller årligen 
under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering. Den rörliga tillsynsavgiften 
betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen 
under viss tidsperiod.

Förseningsavgift (faktureras tillsammans med tillsynsavgiften om restaurangrapporter kommer 
in för sent)

Restaurangrapport 500 kr

Avgifterna ska årligen revideras mot förändringar i KPI.
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2 KF § 72/2012 

2019-01-07//TCH 

 
AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH TILLSYN ÅR 2019 
 
Serveringstillstånd 
 
Kategori                %-sats av PBB1               Avgift kronor2 

 

 Ny ansökan stadigvarande tillstånd 

     Allmänheten/slutet sällskap/catering   (18 %)   8 400 
 Utvidgat/Ändrat stadigvarande tillstånd  

Allmänheten/slutet sällskap/catering  (8 %)   3 700 
 Ändrad juridisk person med 50 % 
      eller mer    (8 %)   3 700 
 Tillfälligt tillstånd/allmänhet   (12 %)   5 600 
      (återbet. vid avslag 1 000 kr, dvs. tillsynskostnaden) 
 Tillfälligt tillstånd/slutna sällskap   (2 %)      900      

(0,5 % 200 kr tillägg per tillfälle) 
 Provsmakning   (12 %)  5 600 
 Anmälan om serveringslokal vid catering (2 %)     900 
 Anmälan av redan godkänd lokal vid catering (1 %)     500 
 Anmälan av kryddning av spritdryck  (1 %)                          500 
 Kunskapsprov omprov stadigvarande tillstånd  

för allmänheten/slutet sällskap/catering (3 %)                                    1 400 
 Kunskapsprov omprov tillfälligt tillstånd 

slutna sällskap   (2 %)      900 
 

Tillsyn 
 
Grundavgift               %-sats av PBB1               Avgift kronor2 

 

 Alk.serv/allmänhet/slutna ssk kl 11.00-01.00  (4 %)   1 900 
 Tillägg för kl 01.00-02.00   (5 %)   2 300 
 Tillägg för kl 01.00-03.00   (11 %)   5 100 
 Dygnet runt    (16 %)   7 400 
 
Avgiftsklass  Årsomsättning, kr                          %-sats av PBB1                   Avgift kronor2 

 

1.  1 –     500 000   (5 %)   2 300 
2.        500 001 –  1 000 000   (8 %)   3 700 
3.     1 000 001 –  2 000 000   (11 %)   5 100 
4.     2 000 001 –  4 000 000   (14 %)   6 500 
5.     4 000 001 –  6 000 000   (16 %)   7 400 
6.     6 000 001 –  8 000 000   (19 %)   8 800 
7.     8 000 001 – 10 000 000   (22 %)                      10 200 
8.   10 000 001 – 12 000 000   (25 %)                      11 600 
9.   12 000 001 –   (32 %)                      14 900 

                                                 
1 PBB = prisbasbelopp, 46 500 kr för år 2019 
2 Avrundat till närmast hundratal 

Page 329 of 604



 

 

 

 

 

Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn 
av tobak enligt lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter och av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622) 

10 

2019KS802 
   

Page 330 of 604



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 16      Dnr 2019KS802

Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622) 

 
Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya uppgifter 
i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till verksamheten på miljö- 
och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Enheten miljö- och hälsoskydd har till uppgift 
att utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och bygglovsnämndens räkning. Den nya 
verksamheten med tillståndsprövning för försäljning av tobak är för närvarande 
kommunstyrelsens ansvarsområde.

Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. Antalet 
nya ärenden i kommunen förväntas bli få per år och verksamhetens ärendemängd står inte i 
proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla kompetens inom området.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för socialtjänst, 
är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens inom området 
står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten bedrivs av en anställd, 
varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan frånvaro.

Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt omorganiseras 
ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå samverkansavtal med Göteborgs 
Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. 
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig positiv till ett samverkansavtal och redan i 
dagsläget utför de uppgifter åt sju andra kommuner i Göteborgsregionen.

Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 10 december 2019.

Miljö- och bygglovsnämnden behandlade ärendet den 11 december 2019 § 153.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med miljö- och 
bygglovsnämndens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar åt kommundirektören att underteckna avtalet 
under 2020.

Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), beslutad 19 september 2019 § 
113, som dock tillämpas till och med 29 februari 2020.

Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa gällande avgifter för tillsyn av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622). Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622), beslutad 12 december 2019 § 174, som dock tillämpas till och med 
29 februari 2020.

----------------------
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Sektorn för socialtjänst
Tina Christensen

Miljö- och bygglovsnämnden

Datum Dnr
2019-12-10 2019KS802  469

Kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning
Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya 
uppgifter i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till 
verksamheten på miljö- och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Enheten miljö- 
och hälsoskydd har till uppgift att utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och 
bygglovsnämndens räkning. Den nya verksamheten med tillståndsprövning för 
försäljning av tobak är för närvarande kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. 
Antalet nya ärenden i kommunen förväntas bli få per år och verksamhetens ärendemängd 
står inte i proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla kompetens 
inom området.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för 
socialtjänst, är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens 
inom området står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 
bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt 
omorganiseras ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå 
samverkansavtal med Göteborgs Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och 
lag om tobak och liknande produkter. Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig 
positiv till ett samverkansavtal och redan i dagsläget utför de uppgifter åt sju andra 
kommuner i Göteborgsregionen.

Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna 
avtalet under 2020.

Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillsyn av tobak enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för Härryda kommuns prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa gällande avgifter för tillsyn av folköl enligt 
alkohollagen (2010:1622).

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn 
enligt alkohollagen (2010:1622).

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan beslutar 
miljö- och bygglovsnämnden att delegera beslutanderätt inom ramen för 
avtalssamverkan, i enlighet med delegationsordning from 1 mars 2020 samt genomföra 
ändringar av delegationsordningen enligt föreliggande förslag.

Ärendet
Enheten miljö och hälsoskydd under sektorn för samhällsbyggnad har till uppgift att 
utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och bygglovsnämndens räkning. Under 2019 
har en ny lag om tobak och liknande produkter trätt i kraft, som innebär att ytterligare 
uppgifter i form av tillståndsprövning för tobaksförsäljning tillkommer verksamheten. 
Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. 
Denna nya verksamhet med tillståndsprövning för försäljning av tobak är för närvarande 
kommunstyrelsens ansvarsområde.

I Härryda finns 28 ställen som säljer tobak, som måste ha sökt tillstånd före 1 november 
2019 för att få fortsätta att sälja tills beslut fattats. Förvaltningen bedömer att det kan 
tillkomma två till tre nya försäljningsställen per år.

Som konsekvens av den nya lagstiftningen krävs att ny kompetens tillförs miljö- och 
hälsoskydd, oaktat att även denna verksamhet har relativt få ärenden. Arbetet med 
tobakstillstånd och tillsyn står inte i proportion till de resurser som måste avsättas för att 
upprätthålla kompetens för verksamheten.

I Härryda finns ca 20 ställen som säljer folköl och ett fåtal som säljer elektroniska 
cigaretter som miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn på.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för 
socialtjänst, är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens 
inom området står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 
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bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Förvaltningen ser därför att antingen behöver båda dessa verksamheter tillföras resurser 
och eventuellt omorganiseras eller så kan ett kommunsamarbete vara aktuellt.

Kommunal samverkan

Kommunallagens 9 kap. 37 § möjliggör sedan 2017 för kommuner att samverka på olika 
sätt, bland annat genom att träffa avtal om att någon av en kommuns uppgifter helt eller 
delvis utförs av en annan kommun eller ett annat landsting. 

Förvaltningen har omvärldsbevakat och noterar att Göteborgs Stad har ingått 
samverkansavtal och utför uppgifter åt sju andra kommuner enligt alkohollagen och lagen 
om tobak och liknande produkter. Dessa kommuner är Ale, Kungälv, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Den 29 maj 2019 skickades en första förfrågan från Härryda kommun på uppdrag av 
kommunstyrelsens ordförande om eventuell möjlighet att upprätta ett samverkansavtal 
mellan Härryda kommun och Göteborgs Stad när det gäller handläggning enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.

Tillståndsenheten inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad har ställt sig positiva till 
denna förfrågan och hänvisar till att det är viktigt för Göteborgsregionen att kunna hålla 
hög kvalitet i hanteringen av ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter. Göteborg, som största stad i regionen med bred kompetens inom 
området, får ofta frågor från närliggande kommuner rörande handläggning. Genom att ta 
tillvara på den kompetens och de basresurser som finns vid Tillståndsenheten blir arbetet 
mer kostnadseffektivt för kommunerna som Göteborgs Stad sluter avtal med.

Samverkan på området förenklar för tillståndssökande som etablerar sig i flera av 
kommunerna i Göteborgsregionen genom att handläggning och service blir likvärdig och 
därmed mer förutsägbar, oavsett vilken kommun företagaren etablerar sig i. Ofta jämför 
sökanden hur motsvarande ärenden hanteras av Göteborgs Stad och genom att anpassa 
avgifter och delegation i nivå och omfattning är det större chans att företagarens 
förväntningar på likställighet uppfylls.

Tillståndsenheten bedömer att det också går att skapa kostnadseffektivitet genom att flera 
av de myndigheter som förvaltningen samverkar med även har Härryda som 
upptagningsområde, så som t.ex. polismyndigheten och räddningstjänsten. Dessa 
myndigheter har också till Tillståndsenheten uttryckt att de ser positivt på om Göteborgs 
Stad skulle överta handläggningen eftersom det skulle förenkla även deras arbete.

Tillståndsenheten i Göteborgs Stad avser att i slutet av 2019 i ett tjänsteutlåtande föreslå 
Göteborgs Stad, Social resursnämnd att ingå avtal med Härryda kommun.

Avtalssamverkan

Ett avtal med Göteborgs stad innebär att Tillståndsenheten handlägger ansökningar om 
serveringstillstånd och provsmakningstillstånd, tillstånd för detaljhandel, partihandel och 
distanshandel med tobaksvaror samt registrering av anmälningar för försäljning av folköl 
och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för Härryda kommun. Avtalet 
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innebär också att Tillståndsenheten i Göteborg stad genomför tillsyn enligt alkohollagen 
och lagen om tobak och liknande produkter i Härryda kommun.

Avtalet avser inte tillsyn av rökfria miljöer.

Förutsatt att kommunfullmäktige i Härryda kommun och Socialresursnämnd i Göteborgs 
Stad godkänner förslaget är förhoppningen att avtalssamverkan ska börja gälla den 1 
mars 2020.

Samverkansavtalet på alkohol- och tobaksområdet tecknas ett år i taget med automatisk 
förlängning för att möjliggöra för utvärdering av verksamheten.

Ekonomisk ersättning enligt avtalet

Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter tillfaller helt Tillståndsenheten, som också kommer att sköta 
fakturering av avgifterna. Avtalet förutsätter att avgifterna i Härryda kommun anpassas 
efter Göteborgs Stads avgiftsnivåer och kommunfullmäktige behöver därmed besluta om 
ny taxa för avgifter inom området för att uppfylla avtalsvillkoren. Härryda kommun 
kommer inte att ha några direkta kostnader efter att avtalet är tecknat, med undantag för 
vissa administrativa delar som t.ex. ärendeadministration och arkivering.

Kommunfullmäktige har nyligen antagit nya taxor för hanteringen enligt lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter och kommer att anta taxa för miljö- och 
bygglovsnämndens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622). Dessa taxor måste upphävas i 
samband med att de nya taxorna antas.

För tillsynen av rökfria miljöer finns ingen möjlighet enligt lagstiftningen att ta ut en 
avgift.

Delegationsordning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725) får en kommun uppdra åt en anställd i en 
annan kommun att fatta beslut på kommunens vägnar inom ramen för avtalet.

Det är lämpligt, praktiskt och effektivt att kommunstyrelsen delegerar till tjänsteperson i 
Göteborgs Stad i samma utsträckning som Social Resursnämnd delegerar till sina 
tjänstepersoner.

Miljö- och bygglovsnämnden kommer att ha kvar tillsynen av rökfria miljöer. 
Delegationsordningen måste skrivas om något eftersom det är en ny lagstiftning och det 
nu hänvisas till andra paragrafer, se bilaga 3. Innebörden av delegationen ändras dock 
inte.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt för Härryda 
kommun att sluta avtal med Göteborgs Stad avseende uppgifter enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter. Det skulle även bli ett bättre nyttjande av 
kompetens och resurser. I Härryda kommun är ärendena i dessa verksamheter få till 
antalet, samtidigt som kraven på kompetens och tillgänglighet är desamma som i 
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kommuner med fler ärenden. Genom avtalssamverkan bidrar Härryda kommun också till 
likabehandling och kvalitetssäkring över kommungränserna avseende tillämpning av 
dessa lagar.

Avtalssamverkan gällande tillsyn av tobak och folköl förutsätter att kommunstyrelsen vad 
gäller serveringstillstånd, tillsyn av alkoholservering och tobakstillstånd, ställer sig 
positiv till avtalssamverkan inom nämnda områden för att ett samverkansavtal ska 
komma till stånd med Göteborgs Stad.

Anders Ohlsson
Sektorschef Thomas Hammarlund

Miljöchef

Bilagor

Bilaga 1 Avtal om samverkan alkohol och tobak med Göteborgs Stad

Bilaga 2 Delegationsordning, bilaga till avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Göteborgs Stad

Bilaga 3 Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Bilaga 4 Ny taxa för tillsynsavgifter för försäljning av tobak och likande produkter

Bilaga 5 Ny taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen

Bilaga 6 Kommunstyrelsens nuvarande taxa för avgifter för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter

Bilaga 7 Miljö- och bygglovsnämndens nuvarande taxa för tillsyn av tobak
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

2020-mm-dd

Avtal om samverkan
Mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning (nedan kallad 
Tillståndsenheten) och kommun, har följande samverkansavtal ingåtts. 

1. Parter 
Kommun
Org.nr.: xxx
Adress: xxx

Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Tillståndsenheten
Org.nr.: 212000 -1355 
Adress: Box 5282, 402 25 Göteborg
Tel: 031-367 90 91

2. Bakgrund
Avtal om samverkan ingås med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, samma lagstiftning.  

3. Parternas överenskommelse
Inom ramen för denna avtalssamverkan uppdrar kommun åt Tillståndsenheten att för 
kommun utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag (2010:1622) och 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Med uppgifter avses handläggning 
och tillsyn med övrig hantering i enlighet med nämnda lagstiftningar samt annan 
tillämplig lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Avtalet omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak 
och liknande produkter.

Kommun uppdrar vidare åt förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning, Göteborgs 
Stad, att besluta på kommunens vägnar i ärenden enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten i enlighet med bilagd delegation. Se bilaga 1. Delegering av beslut 
från kommun till förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning med möjlighet till 
vidaredelegering sker i enlighet med 9 kap. 37 § 2 st. samt 7 kap. 4-8 §§ KL. Denna 
delegering innebär inte befogenhet för anställd vid Tillståndsenheten att fatta beslut på 
kommun vägnar enligt alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter i 
sådant som följer av begränsningarna i 6 kap. 38 § KL. Begränsningarna omfattas bland 
annat av det som anges i alkohollagen 8 kap. 9 § och 9 kap. 2 §.

Kommun ska i behörig ordning besluta om delegering av beslut enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter till förvaltningsdirektör vid Social 
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

resursförvaltning, Göteborgs Stad, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten. 

Kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter som 
beslutats av Göteborg Stad.

4. Pris och betalningsvillkor
Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter för kommun faktureras av Tillståndsenheten och tillfaller 
Tillståndsenheten. 

5. Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med 2020-mm-dd till och med 2021-mm-dd.

Avtalet kan sägas upp av båda parterna till upphörande vid det kalenderårsskifte som 
inträffar närmast efter sex (6) månader från uppsägning. Om någon av parterna inte 
säger upp avtalet förlängs avtalstiden med ett år i taget.

6. Uppföljning och information
Tillståndsenheten ska till kommun årligen skriftligen redovisa hur verksamheten 
bedrivits under det gångna året. I samband med årsredovisningen skickar 
Tillståndsenheten även över tillsynsplanen. Vid behov sker återkoppling av 
tillsynsplanen under året genom besök i kommun.

Tillståndsenheten ska också, i enlighet med bilagd delegationsordning, till kommun 
anmäla vilka beslut som fattats och på vilken nivå beslut fattats. Besluten anmäls 
löpande i samband med att de fattas till, av kommun, anvisad e-postadress.

Part är skyldig att informera motpart om händelser och förändringar rörande 
verksamheten om dessa kan antas vara av väsentlig betydelse för motparten.

Det åligger parterna var för sig att fullfölja den informationsskyldighet som följer av 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. 8 kap. 9 § och 9 kap. 7 § 
alkohollagen, 5 kap. 11 § och 7 kap. 20-21 §§ lag om tobak och liknande produkter.

7. Offentlighet och sekretess
Parterna förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller för 
respektive verksamhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen eller vad som 
följer av överenskommelse. Tystnadsplikt gäller även vid avslutad anställning och efter 
att samverkan avslutats.

Parterna omfattas var för sig av tryckfrihetsförordningen vilket bl.a. innebär att parterna 
var för sig ansvarar för tillämpning av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen 
med de begränsningar som följer av bland annat offentlighets- och sekretesslagen.

8. Dokumentation
Parterna ansvarar var för sig för egen dokumentation, diarieföring och gallring i 
ärendehanteringen i enlighet med tillämplig lagstiftning och interna regler.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

Tillståndsenheten registrerar och förvarar pågående ärenden. Avslutade ärenden 
överlämnas till kommun för arkivering.

Vid avtalets eventuella upphörande kommer kommun att få tillgång till den 
dokumentation som är hänförlig uppdraget och som inte redan lämnats över. 
Överlämnandet sker utan kostnad och med föregående samråd om hur det ska gå till.

9. Personuppgiftsbehandling
Parterna ansvarar var för sig för egen hantering och behandling av personuppgifter i 
enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och interna regler.

10. Ändringar, tillägg och överlåtelse
Avtalet kan justeras under pågående avtalsperiod i det fall förutsättningarna för avtalet 
väsentligen förändras. En väsentlig förändring kan utgöras av ändringar i för avtalet 
relevant lagstiftning och/eller förordningar. Avtalet kan även, på initiativ av parterna, 
under pågående avtalsperiod omförhandlas. 

Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behörig 
företrädare för båda parter för att vara giltiga. 

Avtalet får inte överlåtas.

11. Befrielsegrunder (Force Majeure)
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförande 
hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som 
inte hade kunnat förutses. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt 
på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större 
omfattning.   

Till händelser utanför parts kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan 
arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpliga regler 
och principer. Part ska visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten.

En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av 
nyss nämnda slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. 
Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelsen av nu nämnda 
slag upphör.

12. Avtalets förtida upphörande
Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina 
förpliktelser och därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning.
Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva avtalet.

13. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
parterna. Om parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmän domstol 
med Göteborgs tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Göteborg den Kommun den

Social resursförvaltning
Göteborgs Stad Kommun

------------------------------ ------------------------------
Michael Ivarsson xxxxx xxxxx
Förvaltningsdirektör xxxxx

Bilagor:
Bilaga 1, delegationsordning
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Bilaga ett (1) till samverkansavtal (dnr. Xxxx) mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning och kommun.

Delegationsordning

Förkortningar
Lagar, förordningar och föreskrifter
AL Alkohollag (2010:1622)
FL Förvaltningslag (2017:900)
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Beslut anmäls om inget annat anges under anmärkning.

EC = enhetschef
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Numrering Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmärkning
1 Överlämna uppgifter vid misstanke om 

brott mot alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter till 
myndighet som har till uppgift att 
ingripa mot brottet eller överlämna 
uppgift till annan myndighet då 
uppgiftslämnandet uppenbart har 
företräde framför sekretesskyddet.

10 kap. 24, 27 
§§ OSL

EC

2 Beslut om att avslå parts begäran om att 
ärendet ska avgöras.

12 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

3 Beslut om att ombud som bedöms 
olämplig för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet.

14 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

4 Beslut om att förelägga ombud eller part 
att ombudet genom skriftlig eller muntlig 
fullmakt ska styrka sin behörighet.

15 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

5 Beslut om att förelägga part att avhjälpa 
brist i framställan i ansökningsärende.

20 § FL EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

6 Beslut om att avvisa en ansökan på 
grund av brist i framställan.

20 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

7 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses felaktigt, ändringsbeslut.

37 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

8 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses uppenbart felaktigt, 
tvingande ändringsbeslut.

38 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

9 Beslut om att ändra tidigare beslut vid 
överklagan av beslutet.

39 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.
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10 Beslut om överklagande kommit in i rätt 
tid och eventuell avvisning.

45 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

11 Beslut om sekretess vid utlämnande av 
allmän handling

30 kap. 20 § 
OSL

EC eller 
samordnare

Ansökningar
12 Beslut om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid från kl. 11:00 till senast kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC

13 Beslut om förändring av tillstånd. 
Avseende serveringstid, senast till kl. 
01:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC, samordnare 
eller handläggare

14 Beslut om förändring av serveringstid 
till senast kl. 03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC eller 
samordnare

15 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC

16 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutet sällskap.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte

17 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, 
för partihandlare.

8 kap. 2, 6 p. 
2 §§ AL

EC eller 
samordnare

18 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, för 
tillverkare.

8 kap. 7 § AL EC
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19 Beslut om att för visst tillfälle förbjuda 
eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker.

3 kap. 10 § 
AL

EC

20 Beslut om stadigvarande eller tillfälligt 
försäljningstillstånd, detalj- eller 
partihandel.

5 kap. 3 § 
LTLP

EC

21 Beslut om att avskriva ärende då 
sökanden återtagit ansökan eller då 
sökanden upphört som rättssubjekt.

8 kap. 1, 2, 4, 
6, 7 §§ AL, 5 
kap. 3 § 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

Sanktioner
22 Beslut om att påbörja 

sanktionsutredning.
9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC Anmäls inte.

23 Beslut om att meddela en erinran. 9 kap. 17 § 
AL

EC

24 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd efter uppsägning 
från tillståndshavaren.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p.1 
LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

25 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd då nytt 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd beviljats i samma 
lokal.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p. 1 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

26 Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 9 § 
LTLP

EC Avser tobaksvaror och örtprodukter för 
rökning.
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27 Beslut om att medta varuprov. 9 kap. 13 § 
AL

Inspektör

28 Beslut om att medta prov. 7 kap. 18 § 
LTLP

Inspektör

29 Beslut om att avskriva ärende om 
sanktionsutredning.

9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

Beslut vilka inte är delegerade och därmed fattas av kommun
Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid innan kl. 11:00 och/eller 
efter kl. 03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

Beslut om förändring av serveringstid 
till innan kl. 11:00 och/eller efter kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett serveringstillstånd. Gäller 
inte återkallelse enligt 24 och 25.

9 kap. 17, 18 
§§ AL

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid 
detaljhandelsförsäljning eller servering 
av folköl.

9 kap. 19 § 
AL

Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 12 § 
LTLP

Avser elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

Page 348 of 604



Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett försäljningstillstånd.

7 kap. 10, 11 
§§ LTLP

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid försäljning av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

7 kap. 13 § 
LTLP
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Bilaga 3 till ärendet om kommunal avtalssamverkan…

Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning gällande lagen om tobak 
och liknande produkter och alkohollagen

Lagrum Delegat Kommentarer
Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande 
produkter
Tobakslagen (1993:581)

Ny lagstiftning som 
ersätter 
tobakslagen och lag 
om elektroniska 
cigaretter och 
påfyllningsbehållar
e

2, 4 och 6 §§

19 a §

19 b §

Begränsning av rökning i vissa 
lokaler.

Tillsyn i vissa lokaler.

Besluta om avgift fastställd av 
kommunfullmäktige.

H

H

H

Stryks

Stryks

Stryks

20 § 7 kap 9 och 12 §§

7 kap 13 §

Besluta om föreläggande och 
förbud utan vite. Besluta att 
förena föreläggande eller förbud 
med (fast) vite om högst 10.000 kr 
för respektive adressat i varje
enskilt ärende eller löpande vite 
om högst 5.000 kr per över-
trädelse, dock totalt löpande vite 
om max 10.000 kr

Besluta om varning eller förbud

H

H

Ändrat lagrum och 
redigerat enligt 
notering.

Ny punkt

23 § 7 kap 18 §

23 a § 7 kap 20 och 21 
§§

Lag om elektroniska 
cigaretter och 
påfyllningsbehållare
25, 29, 30 §§ (gäller från 
den 1 juli 2017)

Tillträde till lokaler.

Underrätta andra myndigheter.

Bedriva tillsyn och meddela de 
föreläggande och förbud som 
behövs. Vid brister meddela 
förbud mot försäljning eller 
meddela varning.

H

H

H

Ändrat lagrum

Ändrat lagrum 
samt ändrat text så 
det innefattar alla 
myndigheter som 
ska underrättas

Lagen upphävd

Styrks
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Bilaga 3 till ärendet om kommunal avtalssamverkan…

Alkohollagen 
(2010:1622)
9 kap. 2 § Bedriva tillsyn över detaljhandel 

med folköl.
H Styrks

9 kap. 2 § 9 kap. 19 §

9 kap. 8 §

Förbjuda detaljhandel med folköl.

Avge yttrande till den nämnd 
inom kommunen som handhar 
serveringstillstånd.

H

H

Ändrat lagrum

Page 351 of 604



Bilaga 4

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Giltig fr.o.m. 2020-03-01

Avgift för försäljningstillstånd
Kategori Föreslagen avgift
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak 9 000 kronor
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak 7 500 kronor
Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden

7 500 kronor

Anmälan om förändrat tillstånd. 2 000 kronor

Avgift för tillsyn
Kategori Föreslagen avgift
Årlig tillsynsavgift 6 500 kronor

Avgifterna ska årligen revideras enligt den procentsats som gäller i prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) per i oktober året innan. Avgifterna avrundas upp till närmaste hundratal.
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Bilaga 5

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) 
Giltig fr.o.m. 2020-03-01

Ansökningsavgifter
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap 8 400 kr
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet 8 400 kr
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe    8 400 kr
Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 500 kronor)

3 100 kr

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar
(härav återbetalas vid avslag 1 500 kronor)

4 200 kr

Ändring i gällande serveringstillstånd 2 600 kr
Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal (en dag) 300 kr
Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag 4 700 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme 2 600 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar
(vid avslag återbetalas 500 kronor)

3 100 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar
(vid avslag återbetalas 1 500 kronor)

4 200 kr

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap grundavgift
(tillägg per tillfälle som tillståndet omfattar 100 kronor)

500 kr

Kunskapsprov
Avgift per person och provtillfälle 1 300 kr

Anmälan
Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället 300 kr
Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts 200 kr

Tillsynsavgift för försäljning av folköl och e-cigaretter (faktureras årligen)
Försäljning av 1 produkt 2 600 kr
Försäljning av 2 produkter 3 600 kr

Tillsynsavgift för serveringstillstånd (faktureras årligen)
Fast tillsynsavgift vid servering till slutet sällskap 2 600 kr
Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten 1 600 kr
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Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten (faktureras årligen)
Avgiftsklass Årsomsättning Avgift per år
1 - 500 000 2 100 kr
2 500 001 -1 000 000 5 200 kr
3 1 000 001 – 2 000 000 8 400 kr
4 2 000 001 – 5 000 000 10 400 kr
5 5 000 001 – 10 000 000 12 600 kr
6 10 000 001 - 14 700 kr
Vid sen serveringstid
Öppettid till kl. 02:00 1 000 kr
Öppettid till kl. 03:00 2 100 kr
Öppettid till kl 04:00 5 200 kr
Öppettid till kl. 05:00 7 300 kr

Den fasta tillsynsavgiften och avgift för sen serveringstid avser alkoholservering året runt eller årligen 
under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering. Den rörliga tillsynsavgiften 
betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen 
under viss tidsperiod.

Förseningsavgift (faktureras tillsammans med tillsynsavgiften om restaurangrapporter kommer 
in för sent)

Restaurangrapport 500 kr

Avgifterna ska årligen revideras mot förändringar i KPI.
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Taxa för Härryda kommuns prövning och 
tillsyn enligt tobakslagen 
 

Inledande bestämmelser 

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

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

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

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

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

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

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

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

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

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

Avgift för prövning 

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

Avgift för prövning ska betalas: 

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

 

Avgift för tillsyn 

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

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas: 

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

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

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

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

I den fasta avgiften ingår: 

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

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

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

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

Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. 

Verkställighetsfrågor mm 

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

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

 

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

 

Kategori Avgift 
Ansökan om tillstånd för att sälja 
tobak 

10 tim * timtaxan 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för 
att sälja tobak 

9 tim * timtaxan 

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

8 tim * timtaxan 

Anmälan om förändrat tillstånd 2 tim * timtaxan 
Årlig tillsynsavgift 6 tim * timtaxan 

 

Antagen i kommunfullmäktige 2019-09-19 § 113 
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 15      Dnr 2019KS789

Kommunal avtalssamverkan avseende tobakstillstånd enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter 

 
Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya uppgifter 
i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till verksamheten på miljö- 
och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Enheten miljö- och hälsoskydd har till uppgift 
att utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och bygglovsnämndens räkning. Den nya 
verksamheten med tillståndsprövning för försäljning av tobak är för närvarande 
kommunstyrelsens ansvarsområde.

Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. Antalet 
nya ärenden i kommunen förväntas bli få per år och verksamhetens ärendemängd står inte i 
proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla kompetens inom området.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för socialtjänst, 
är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens inom området 
står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten bedrivs av en anställd, 
varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan frånvaro.

Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt omorganiseras 
ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå samverkansavtal med Göteborgs 
Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter. 
Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig positiv till ett samverkansavtal och redan i 
dagsläget utför de uppgifter åt sju andra kommuner i Göteborgsregionen.

Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 5 december 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna avtalet 
under 2020.

Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillstånd till försäljning av tobak 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter enligt föreliggande förslag. Taxan 
ska träda i kraft 1 mars 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn 
enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), beslutad 19 september 2019 § 
113, som dock tillämpas till och med 29 februari 2020.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal beslutar kommunstyrelsen 
att delegera beslutanderätt inom ramen för avtalssamverkan, i enlighet med 
delegationsordning fr.o.m. 1 mars 2020 enligt föreliggande förslag.

----------------------
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Sektorn för socialtjänst
Tina Christensen

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-12-05 2019KS789  469

Kommunal avtalssamverkan avseende tobakstillstånd enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter

Sammanfattning
Under 2019 har ny lagstiftning inom tobaksområdet trätt i kraft som innebär att nya 
uppgifter i form av tillståndsprövning för försäljning av tobak tillkommer till 
verksamheten på miljö- och hälsoskydd, sektorn för samhällsbyggnad. Enheten miljö- 
och hälsoskydd har till uppgift att utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och 
bygglovsnämndens räkning. Den nya verksamheten med tillståndsprövning för 
försäljning av tobak är för närvarande kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. 
Antalet nya ärenden i kommunen förväntas bli få per år och verksamhetens ärendemängd 
står inte i proportion till de resurser som krävs för att utbilda och upprätthålla kompetens 
inom området.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för 
socialtjänst, är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens 
inom området står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 
bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Som alternativ till att befintliga verksamheter tillförs resurser och eventuellt 
omorganiseras ser förvaltningen möjligheten för Härryda kommun att ingå 
samverkansavtal med Göteborgs Stad för utförandet av uppgifter enligt alkohollagen och 
lag om tobak och liknande produkter. Tillståndsenheten, Göteborgs Stad, ställer sig 
positiv till ett samverkansavtal och redan i dagsläget utför de uppgifter åt sju andra 
kommuner i Göteborgsregionen.

Förvaltningen bedömer att en samverkan med Göteborgs Stad leder till mer effektiv 
handläggning och service samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till kommundirektören att underteckna 
avtalet under 2020.
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Kommunfullmäktige fastställer ny taxa gällande avgifter för tillstånd till försäljning av 
tobak enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter enligt föreliggande 
förslag. Taxan ska träda i kraft 1 mars 2020.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva taxa för Härryda kommuns prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), beslutad 19 september 
2019 § 113, som dock tillämpas till och med 29 februari 2020.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal beslutar 
kommunstyrelsen att delegera beslutanderätt inom ramen för avtalssamverkan, i enlighet 
med delegationsordning fr.o.m. 1 mars 2020 enligt föreliggande förslag.

Ärendet
Enheten miljö och hälsoskydd under sektorn för samhällsbyggnad har till uppgift att 
utföra tillsyn av tobak och folköl för miljö- och bygglovsnämndens räkning. Under 2019 
har en ny lag om tobak och liknande produkter trätt i kraft, som innebär att ytterligare 
uppgifter i form av tillståndsprövning för tobaksförsäljning tillkommer verksamheten. 
Handläggningen för tobakstillstånd liknar den som genomförs för serveringstillstånd. 
Denna nya verksamhet med tillståndsprövning för försäljning av tobak är för närvarande 
kommunstyrelsens ansvarsområde.

I Härryda finns 28 ställen som säljer tobak, som måste ha sökt tillstånd före 1 november 
2019 för att få fortsätta att sälja tills beslut fattats. Förvaltningen bedömer att det kan 
tillkomma två till tre nya försäljningsställen per år.

Som konsekvens av den nya lagstiftningen krävs att ny kompetens tillförs miljö- och 
hälsoskydd, oaktat att även denna verksamhet har relativt få ärenden. Arbetet med 
tobakstillstånd står inte i proportion till de resurser som måste avsättas för att upprätthålla 
kompetens för verksamheten.

Även verksamheten för serveringstillstånd och tillsyn, som bedrivs på sektorn för 
socialtjänst, är relativt liten och det som krävs för att upprätthålla kunskap och kompetens 
inom området står inte i proportion till antalet ärenden i kommunen. Verksamheten 
bedrivs av en anställd, varför handläggningen blir sårbar vid semestrar och annan 
frånvaro.

Förvaltningen ser därför att antingen behöver båda dessa verksamheter tillföras resurser 
och eventuellt omorganiseras eller så kan ett kommunsamarbete vara aktuellt.

Kommunal samverkan

Kommunallagens 9 kap. 37 § möjliggör sedan 2017 för kommuner att samverka på olika 
sätt, bland annat genom att träffa avtal om att någon av en kommuns uppgifter helt eller 
delvis utförs av en annan kommun eller ett annat landsting. 

Förvaltningen har omvärldsbevakat och noterar att Göteborgs Stad har ingått 
samverkansavtal och utför uppgifter åt sju andra kommuner enligt alkohollagen och lagen 
om tobak och liknande produkter. Dessa kommuner är Ale, Kungälv, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
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Den 29 maj 2019 skickades en första förfrågan från Härryda kommun på uppdrag av 
kommunstyrelsens ordförande om eventuell möjlighet att upprätta ett samverkansavtal 
mellan Härryda kommun och Göteborgs Stad när det gäller handläggning enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.

Tillståndsenheten inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad har ställt sig positiva till 
denna förfrågan och hänvisar till att det är viktigt för Göteborgsregionen att kunna hålla 
hög kvalitet i hanteringen av ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter. Göteborg, som största stad i regionen med bred kompetens inom 
området, får ofta frågor från närliggande kommuner rörande handläggning. Genom att ta 
tillvara på den kompetens och de basresurser som finns vid Tillståndsenheten blir arbetet 
mer kostnadseffektivt för kommunerna som Göteborgs Stad sluter avtal med.

Samverkan på området förenklar för tillståndssökande som etablerar sig i flera av 
kommunerna i Göteborgsregionen genom att handläggning och service blir likvärdig och 
därmed mer förutsägbar, oavsett vilken kommun företagaren etablerar sig i. Ofta jämför 
sökanden hur motsvarande ärenden hanteras av Göteborgs Stad och genom att anpassa 
avgifter och delegation i nivå och omfattning är det större chans att företagarens 
förväntningar på likställighet uppfylls.

Tillståndsenheten bedömer att det också går att skapa kostnadseffektivitet genom att flera 
av de myndigheter som förvaltningen samverkar med även har Härryda som 
upptagningsområde, så som t.ex. polismyndigheten och räddningstjänsten. Dessa 
myndigheter har också till Tillståndsenheten uttryckt att de ser positivt på om Göteborgs 
Stad skulle överta handläggningen eftersom det skulle förenkla även deras arbete.

Tillståndsenheten i Göteborgs Stad avser att i slutet av 2019 i ett tjänsteutlåtande föreslå 
Göteborgs Stad, Social resursnämnd att ingå avtal med Härryda kommun.

Avtalssamverkan

Ett avtal med Göteborgs stad innebär att Tillståndsenheten handlägger ansökningar om 
serveringstillstånd och provsmakningstillstånd, tillstånd för detaljhandel, partihandel och 
distanshandel med tobaksvaror samt registrering av anmälningar för försäljning av folköl 
och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för Härryda kommun. Avtalet 
innebär också att Tillståndsenheten i Göteborg stad genomför tillsyn enligt alkohollagen 
och lagen om tobak och liknande produkter i Härryda kommun.

Avtalet avser inte tillsyn av rökfria miljöer.

Förutsatt att kommunfullmäktige i Härryda kommun och Socialresursnämnd i Göteborgs 
Stad godkänner förslaget är förhoppningen att avtalssamverkan ska börja gälla den 1 
mars 2020.

Samverkansavtalet på alkohol- och tobaksområdet tecknas ett år i taget med automatisk 
förlängning för att möjliggöra för utvärdering av verksamheten.

Ekonomisk ersättning enligt avtalet

Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter tillfaller helt Tillståndsenheten, som också kommer att sköta 
fakturering av avgifterna. Avtalet förutsätter att avgifterna i Härryda kommun anpassas 
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efter Göteborgs Stads avgiftsnivåer och kommunfullmäktige behöver därmed besluta om 
ny taxa för avgifter inom området för att uppfylla avtalsvillkoren. Härryda kommun 
kommer inte att ha några direkta kostnader efter att avtalet är tecknat, med undantag för 
vissa administrativa delar som t.ex. ärendeadministration och arkivering.

Delegationsordning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725) får en kommun uppdra åt en anställd i en 
annan kommun att fatta beslut på kommunens vägnar inom ramen för avtalet.

Det är lämpligt, praktiskt och effektivt att kommunstyrelsen delegerar till tjänsteperson i 
Göteborgs Stad i samma utsträckning som Social Resursnämnd delegerar till sina 
tjänstepersoner.

Kommunstyrelsens nuvarande delegation till verksamhetschef Miljö är något mindre 
omfattande än den som föreslås i bilaga till avtal.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt för Härryda 
kommun att sluta avtal med Göteborgs Stad avseende uppgifter enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter. Det skulle även bli ett bättre nyttjande av 
kompetens och resurser. I Härryda kommun är ärendena i dessa verksamheter få till 
antalet, samtidigt som kraven på kompetens och tillgänglighet är desamma som i 
kommuner med fler ärenden. Genom avtalssamverkan bidrar Härryda kommun också till 
likabehandling och kvalitetssäkring över kommungränserna avseende tillämpning av 
dessa lagar.

Avtalssamverkan på tobaktillståndsområdet förutsätter att miljö- och bygglovsnämnden, 
vad gäller tillsyn av tobak och folköl mm, och kommunstyrelsen, vad gäller 
alkoholområdet, ställer sig positiva till avtalssamverkan inom sina respektive områden för 
att ett samverkansavtal ska komma till stånd med Göteborgs Stad.

Anders Ohlsson
Ssamhällsbyggnadschef Thomas Hammarlund

Miljöchef

Bilagor

Bilaga 1 Avtal om samverkan alkohol och tobak med Göteborgs Stad

Bilaga 2 Delegationsordning, bilaga till avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Göteborgs Stad

Bilaga 3 Ny taxa för ansökningsavgifter för tillstånd till försäljning av tobak och liknande 
produkter
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Bilaga 4 Kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning gällande lag om tobak och 
liknande produkter

Bilaga 5 Kommunstyrelsens nuvarande taxa för avgifter för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

2020-mm-dd

Avtal om samverkan
Mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning (nedan kallad 
Tillståndsenheten) och kommun, har följande samverkansavtal ingåtts. 

1. Parter 
Kommun
Org.nr.: xxx
Adress: xxx

Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Tillståndsenheten
Org.nr.: 212000 -1355 
Adress: Box 5282, 402 25 Göteborg
Tel: 031-367 90 91

2. Bakgrund
Avtal om samverkan ingås med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, samma lagstiftning.  

3. Parternas överenskommelse
Inom ramen för denna avtalssamverkan uppdrar kommun åt Tillståndsenheten att för 
kommun utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag (2010:1622) och 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Med uppgifter avses handläggning 
och tillsyn med övrig hantering i enlighet med nämnda lagstiftningar samt annan 
tillämplig lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Avtalet omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak 
och liknande produkter.

Kommun uppdrar vidare åt förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning, Göteborgs 
Stad, att besluta på kommunens vägnar i ärenden enligt alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten i enlighet med bilagd delegation. Se bilaga 1. Delegering av beslut 
från kommun till förvaltningsdirektör vid Social resursförvaltning med möjlighet till 
vidaredelegering sker i enlighet med 9 kap. 37 § 2 st. samt 7 kap. 4-8 §§ KL. Denna 
delegering innebär inte befogenhet för anställd vid Tillståndsenheten att fatta beslut på 
kommun vägnar enligt alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter i 
sådant som följer av begränsningarna i 6 kap. 38 § KL. Begränsningarna omfattas bland 
annat av det som anges i alkohollagen 8 kap. 9 § och 9 kap. 2 §.

Kommun ska i behörig ordning besluta om delegering av beslut enligt alkohollagen och 
lagen om tobak och liknande produkter till förvaltningsdirektör vid Social 
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

resursförvaltning, Göteborgs Stad, med möjlighet till vidaredelegering till anställd vid 
Tillståndsenheten. 

Kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter som 
beslutats av Göteborg Stad.

4. Pris och betalningsvillkor
Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter för kommun faktureras av Tillståndsenheten och tillfaller 
Tillståndsenheten. 

5. Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med 2020-mm-dd till och med 2021-mm-dd.

Avtalet kan sägas upp av båda parterna till upphörande vid det kalenderårsskifte som 
inträffar närmast efter sex (6) månader från uppsägning. Om någon av parterna inte 
säger upp avtalet förlängs avtalstiden med ett år i taget.

6. Uppföljning och information
Tillståndsenheten ska till kommun årligen skriftligen redovisa hur verksamheten 
bedrivits under det gångna året. I samband med årsredovisningen skickar 
Tillståndsenheten även över tillsynsplanen. Vid behov sker återkoppling av 
tillsynsplanen under året genom besök i kommun.

Tillståndsenheten ska också, i enlighet med bilagd delegationsordning, till kommun 
anmäla vilka beslut som fattats och på vilken nivå beslut fattats. Besluten anmäls 
löpande i samband med att de fattas till, av kommun, anvisad e-postadress.

Part är skyldig att informera motpart om händelser och förändringar rörande 
verksamheten om dessa kan antas vara av väsentlig betydelse för motparten.

Det åligger parterna var för sig att fullfölja den informationsskyldighet som följer av 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. 8 kap. 9 § och 9 kap. 7 § 
alkohollagen, 5 kap. 11 § och 7 kap. 20-21 §§ lag om tobak och liknande produkter.

7. Offentlighet och sekretess
Parterna förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller för 
respektive verksamhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen eller vad som 
följer av överenskommelse. Tystnadsplikt gäller även vid avslutad anställning och efter 
att samverkan avslutats.

Parterna omfattas var för sig av tryckfrihetsförordningen vilket bl.a. innebär att parterna 
var för sig ansvarar för tillämpning av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen 
med de begränsningar som följer av bland annat offentlighets- och sekretesslagen.

8. Dokumentation
Parterna ansvarar var för sig för egen dokumentation, diarieföring och gallring i 
ärendehanteringen i enlighet med tillämplig lagstiftning och interna regler.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

Tillståndsenheten registrerar och förvarar pågående ärenden. Avslutade ärenden 
överlämnas till kommun för arkivering.

Vid avtalets eventuella upphörande kommer kommun att få tillgång till den 
dokumentation som är hänförlig uppdraget och som inte redan lämnats över. 
Överlämnandet sker utan kostnad och med föregående samråd om hur det ska gå till.

9. Personuppgiftsbehandling
Parterna ansvarar var för sig för egen hantering och behandling av personuppgifter i 
enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och interna regler.

10. Ändringar, tillägg och överlåtelse
Avtalet kan justeras under pågående avtalsperiod i det fall förutsättningarna för avtalet 
väsentligen förändras. En väsentlig förändring kan utgöras av ändringar i för avtalet 
relevant lagstiftning och/eller förordningar. Avtalet kan även, på initiativ av parterna, 
under pågående avtalsperiod omförhandlas. 

Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behörig 
företrädare för båda parter för att vara giltiga. 

Avtalet får inte överlåtas.

11. Befrielsegrunder (Force Majeure)
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförande 
hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som 
inte hade kunnat förutses. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt 
på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större 
omfattning.   

Till händelser utanför parts kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan 
arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpliga regler 
och principer. Part ska visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten.

En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av 
nyss nämnda slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. 
Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelsen av nu nämnda 
slag upphör.

12. Avtalets förtida upphörande
Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina 
förpliktelser och därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning.
Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva avtalet.

13. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
parterna. Om parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmän domstol 
med Göteborgs tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt.
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Postadress Besöksadress
Social resursförvaltning Gårdavägen 2
Box 6131 E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00
400 60 Göteborg Webbplats: www.goteborg.se/socialresurs Fax: 031-367 90 12

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Göteborg den Kommun den

Social resursförvaltning
Göteborgs Stad Kommun

------------------------------ ------------------------------
Michael Ivarsson xxxxx xxxxx
Förvaltningsdirektör xxxxx

Bilagor:
Bilaga 1, delegationsordning
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Bilaga ett (1) till samverkansavtal (dnr. Xxxx) mellan Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Social resursförvaltning och kommun.

Delegationsordning

Förkortningar
Lagar, förordningar och föreskrifter
AL Alkohollag (2010:1622)
FL Förvaltningslag (2017:900)
LTLP Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Beslut anmäls om inget annat anges under anmärkning.

EC = enhetschef
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Numrering Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmärkning
1 Överlämna uppgifter vid misstanke om 

brott mot alkohollagen och lagen om 
tobak och liknande produkter till 
myndighet som har till uppgift att 
ingripa mot brottet eller överlämna 
uppgift till annan myndighet då 
uppgiftslämnandet uppenbart har 
företräde framför sekretesskyddet.

10 kap. 24, 27 
§§ OSL

EC

2 Beslut om att avslå parts begäran om att 
ärendet ska avgöras.

12 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

3 Beslut om att ombud som bedöms 
olämplig för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet.

14 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

4 Beslut om att förelägga ombud eller part 
att ombudet genom skriftlig eller muntlig 
fullmakt ska styrka sin behörighet.

15 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

5 Beslut om att förelägga part att avhjälpa 
brist i framställan i ansökningsärende.

20 § FL EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

6 Beslut om att avvisa en ansökan på 
grund av brist i framställan.

20 § FL EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

7 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses felaktigt, ändringsbeslut.

37 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

8 Beslut om att ändra tidigare beslut då 
beslutet anses uppenbart felaktigt, 
tvingande ändringsbeslut.

38 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

9 Beslut om att ändra tidigare beslut vid 
överklagan av beslutet.

39 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.
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10 Beslut om överklagande kommit in i rätt 
tid och eventuell avvisning.

45 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls då grundbeslutet anmäls.

11 Beslut om sekretess vid utlämnande av 
allmän handling

30 kap. 20 § 
OSL

EC eller 
samordnare

Ansökningar
12 Beslut om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid från kl. 11:00 till senast kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC

13 Beslut om förändring av tillstånd. 
Avseende serveringstid, senast till kl. 
01:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

EC, samordnare 
eller handläggare

14 Beslut om förändring av serveringstid 
till senast kl. 03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC eller 
samordnare

15 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC

16 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
till slutet sällskap.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte

17 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, 
för partihandlare.

8 kap. 2, 6 p. 
2 §§ AL

EC eller 
samordnare

18 Beslut om provsmakningstillstånd, 
stadigvarande eller enstaka tidsperiod, för 
tillverkare.

8 kap. 7 § AL EC
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19 Beslut om att för visst tillfälle förbjuda 
eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker.

3 kap. 10 § 
AL

EC

20 Beslut om stadigvarande eller tillfälligt 
försäljningstillstånd, detalj- eller 
partihandel.

5 kap. 3 § 
LTLP

EC

21 Beslut om att avskriva ärende då 
sökanden återtagit ansökan eller då 
sökanden upphört som rättssubjekt.

8 kap. 1, 2, 4, 
6, 7 §§ AL, 5 
kap. 3 § 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

Sanktioner
22 Beslut om att påbörja 

sanktionsutredning.
9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC Anmäls inte.

23 Beslut om att meddela en erinran. 9 kap. 17 § 
AL

EC

24 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd efter uppsägning 
från tillståndshavaren.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p.1 
LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

25 Beslut om att återkalla 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd då nytt 
serveringstillstånd eller 
försäljningstillstånd beviljats i samma 
lokal.

9 kap. 18 § p. 
1 AL, 7 kap. 
10 § p. 1 
LTLP

EC, samordnare 
eller handläggare

Anmäls inte.

26 Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 9 § 
LTLP

EC Avser tobaksvaror och örtprodukter för 
rökning.
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27 Beslut om att medta varuprov. 9 kap. 13 § 
AL

Inspektör

28 Beslut om att medta prov. 7 kap. 18 § 
LTLP

Inspektör

29 Beslut om att avskriva ärende om 
sanktionsutredning.

9 kap. 2 § 
AL, 7 kap. 3, 
4 §§ LTLP

EC eller 
samordnare

Anmäls inte.

Beslut vilka inte är delegerade och därmed fattas av kommun
Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap, nya tillstånd, 
serveringstid innan kl. 11:00 och/eller 
efter kl. 03:00.

8 kap. 1, 2, 4 
§§ AL

Beslut om förändring av serveringstid 
till innan kl. 11:00 och/eller efter kl. 
03:00.

8 kap. 1, 2 §§ 
AL

Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett serveringstillstånd. Gäller 
inte återkallelse enligt 24 och 25.

9 kap. 17, 18 
§§ AL

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid 
detaljhandelsförsäljning eller servering 
av folköl.

9 kap. 19 § 
AL

Beslut om att meddela ett föreläggande 
eller ett förbud med eller utan vite.

7 kap. 12 § 
LTLP

Avser elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
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Beslut om att meddela en varning eller 
återkalla ett försäljningstillstånd.

7 kap. 10, 11 
§§ LTLP

Beslut om att meddela en varning eller 
försäljningsförbud vid försäljning av 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

7 kap. 13 § 
LTLP
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Bilaga 3

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Giltig fr.o.m. 2020-03-01

Avgift för försäljningstillstånd
Kategori Föreslagen avgift
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak 9 000 kronor
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak 7 500 kronor
Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden

7 500 kronor

Anmälan om förändrat tillstånd. 2 000 kronor

Avgift för tillsyn
Kategori Föreslagen avgift
Årlig tillsynsavgift 6 500 kronor

Avgifterna ska årligen revideras enligt den procentsats som gäller i prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) per i oktober året innan. Avgifterna avrundas upp till närmaste hundratal.
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Besvarande av uppdrag ur budget 2019 
"Snygga till området kring Mölndalsån i 

Mölnlycke entré" 

12 

2019KS26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 13      Dnr 2019KS26

Uppdrag ur budget 2019 - utredning "Snygga till området kring 
Mölndalsån i Mölnlycke entré" 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med fastställande av budget 
2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Mölnlycke entré kan göras i ordning så att 
det ser trevligt ut och det blir en naturlig koppling mellan Mölnlycke centrum via Mölnlycke 
entré till Rådasjön och Råda säteri.

Det finns flera projekt under pågående planering som ligger i anslutning till Mölndalsån och 
Sätervägen som innehåller åtgärder som påverkar gestaltningen på platsen.

Sammantaget är förvaltningens bedömning att de åtgärder som ligger inom ramen för 
planerade projekt på ett betydande sätt kan utveckla de fysiska förhållandena vid Mölnlycke 
entré. I sammanhanget ska dock understrykas att åtgärderna i de olika projekten är beroende 
av att kommunstyrelsen beviljar startbesked för genomförandet. För projektet gällande 
kapacitetsåtgärder vid cirkulationen vid Råda stock kommer förvaltningen att söka 
startbesked vid senare tillfälle.

Förvaltningen har gjort en utredning och för en mer utförlig beskrivning av de planerade och 
föreslagna framtida åtgärderna.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 12 november 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget, gällande att utreda hur området kring Mölndalsån 
i Mölnlycke entré kan göras i ordning, är genomfört och därmed avslutat.

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Oscar Kauffeldt

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-11-12 2019KS26  310

Uppdrag ur budget 2019 - utredning "Snygga till området kring 
Mölndalsån i Mölnlycke entré"

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med fastställande av 
budget 2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Mölnlycke entré kan göras i 
ordning så att det ser trevligt ut och det blir en naturlig koppling mellan Mölnlycke 
centrum via Mölnlycke entré till Rådasjön och Råda säteri.

Det finns flera projekt under pågående planering som ligger i anslutning till Mölndalsån 
och Sätervägen som innehåller åtgärder som påverkar gestaltningen på platsen. 

Sammantaget är förvaltningens bedömning att de åtgärder som ligger inom ramen för 
planerade projekt på ett betydande sätt kan utveckla de fysiska förhållandena vid 
Mölnlycke entré. I sammanhanget ska dock understrykas att åtgärderna i de olika 
projekten är beroende av att kommunstyrelsen beviljar startbesked för genomförandet. 
För projektet gällande kapacitetsåtgärder vid cirkulationen vid Råda stock kommer 
förvaltningen att söka startbesked vid senare tillfälle. 

Förvaltningen har gjort en utredning och för en mer utförlig beskrivning av de planerade 
och föreslagna framtida åtgärderna, se bilaga 1.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget, gällande att utreda hur området kring 
Mölndalsån i Mölnlycke entré kan göras i ordning, är genomfört och därmed avslutat.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med fastställande av 
budget 2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Mölnlycke entré kan göras i 
ordning så att det ser trevligt ut och att det blir en naturlig koppling mellan Mölnlycke 
centrum via Mölnlycke entré till Rådasjön och Råda säteri. I budget angavs att när 
medborgare eller besökare färdas på Säterivägen mot Mölnlycke möts man av en 
igenvuxen yta kring Mölndalsån. Det framhölls att förvaltningen i tidigare planer inom 
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ramen för Mölnlycke dagvattenpark haft skisser på dammar, upprensning och trevliga 
gångstråk men att dessa strukits ur projektet av ekonomiska skäl.

Förvaltningen kan konstatera att området längs Rådasjön och Mölndalsån berörs av ett 
flertal restriktioner avseende naturvärden. Rådasjöns naturreservat och Naturvårdsplan 
med hänsynsnivå 3 vid Mölndalsån, vilka begränsar möjligheterna att genomföra 
åtgärder. Det finns dock flera projekt under pågående planering som ligger i anslutning 
till Mölndalsån och Säterivägen som innehåller åtgärder som påverkar gestaltningen 
kring cirkulationen vid Råda Stock. 

Åtgärder inom planerade projekt:
 Inom ramen för projektet med dagvattenpark i Mölnlycke ingår att anlägga tre 

dagvattendammar vid cirkulationen vid Råda stock. Dammarna kan förväntas 
öppna upp mot befintlig skogsrand och även möjliggöra utblickar över Rådasjön. 

 Säterivägen är i behov av kapacitetshöjande åtgärder i cirkulationen vid Råda 
Stock i form av extra körfält. I den mån de kapacitetshöjande åtgärderna medför 
ombyggnation kommer åtgärder att göras för att skapa en större känsla av 
stadsmässighet jämfört med dagens utformning. Som en del i de 
kapacitetshöjande åtgärderna planeras en ny passage över Mölndalsvägen söder 
om cirkulationsplatsen. Passagen främjar kopplingarna till Rådasjön.

Förvaltningens bedömning
Sammantaget är förvaltningens bedömning att de åtgärder som ligger inom ramen för 
planerade projekt på ett betydande sätt kan utveckla de fysiska förhållandena vid 
Mölnlycke entré. I sammanhanget ska dock understrykas att åtgärderna i de olika 
projekten är beroende av att kommunstyrelsen beviljar startbesked för genomförande av 
investeringsprojekt. Startbesked för investeringsbudgeten gällande Mölnlycke 
dagvattenpark och dagvattendammar etapp 1, som består av muddring och anläggande av 
dagvattendammar, beviljades av kommunstyrelsen den 21 november 2019 § 327. För 
projektet gällande kapacitetsåtgärder vid cirkulationen vid Råda stock kommer 
förvaltningen att söka medel vid senare tillfälle.

För en mer utförlig beskrivning av de planerade och föreslagna framtida åtgärderna, se 
bilaga 1.

Anders Ohlsson
Samhällsbyggnadschef Henrik Yngve

Verksamhetschef trafik

Bilagor:
Bilaga 1 – Sammanställning av utredda fysiska åtgärder vid Mölnlycke entré
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Sektorn för Samhällsbyggnad 2019-11-26
Oscar Kauffeldt Dnr 2019KS26

BILAGA 1 – Sammanställning av utredda fysiska åtgärder vid Mölnlycke entré
Kopplat till uppdrag ur budget 2019 att snygga till området kring Mölndalsån i Mölnlycke entré

1 Uppdraget
Detta dokument är en bilaga till kommunstyrelsens återrapportering av rubricerat uppdrag. 

I budget för 2019, som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 119, fick kommunstyrelsen i 
uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten att iordningsställa västra entrén till Mölnlycke 
centrum för att öka platsens trivsamhet, samt att utreda möjligheten att stärka kopplingen mellan 
Mölnlycke centrum och Rådasjön och vidare till Råda säteri. 

Sektorn för samhällsbyggnad informerade vid kommunstyrelsens informationsmöte den 10 oktober 
2019 om arbetet med uppdraget samt om planerad utformning av dagvattendammar och övriga 
pågående projekt vid Säterivägen och Mölndalsån. 

Utdrag budget 2019 sid 18. 

Snygga till området kring Mölndalsån i Mölnlycke Entré.

När medborgarna eller besökare kommer på Säterileden åkandes in mot Mölnlycke möts man i entrén 
av en igenvuxen yta kring Mölndalsån. I tidigare planer inom ramen för Mölnlycke dagvattenpark 
fanns skisser och planer på dammar, upprensning och trevliga gångstråk. Pengar fanns avsatta i 
budget och arbetet har fortskridit. Sedan en tid tillbaka har förvaltningen flyttat gränsen för 
Dagvattenparken österut till rondellen vid parkeringshuset. Detta för att pengarna inte skulle räcka 
till allt. Detta innebär att det fortsatt skulle vara igenvuxet i Mölnlycke Entré och detta tycker vi är fel. 

Därför ges förvaltningen i uppdrag att utreda hur Mölnlycke Entré kan göras i ordning så att det ser 
trevligt ut och det blir en naturlig koppling mellan Mölnlycke centrum via Mölnlycke entré till 
Rådasjön och Råda Säteri.

2 Möjligheter inom planerade projekt
En del av redan planerade projekt i anslutning till Mölndalsån och Säterivägen innehåller åtgärder 
vilka ligger i linje med uppdragets intention. 

Förvaltningens bedömning är att de åtgärder som beskrivs i avsnitt 2.1-3 kan höja trivseln och stärka 
kopplingarna jämfört med dagsläget. Därutöver ger de beskrivna åtgärderna goda förutsättningar för 
att ytterligare stärka uppdragets målsättningar när centrum vidareutvecklas. 
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Sektorn för Samhällsbyggnad 2019-11-26
Oscar Kauffeldt Dnr 2019KS26

2.1 Dagvattendammar

 Orienteringskarta, placering av dagvattendammar. 

I december 2016 vann vattendomen för Mölndalsån laga kraft. Vattendomen innebär att specifika 
åtgärder i och kring Mölndalsån kan utföras inom vissa tider. Av särskilt intresse för uppdraget är 
dagvattendammarna vars syfte är att rena vatten innan det rinner ut i Rådasjön. 

Tre dammar planeras anläggas mellan Mölndalsån och Säterivägen. Dammarnas placering vid 
Mölnlycke entré innebär potential för att höja upplevelsevärde.
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Sektorn för Samhällsbyggnad 2019-11-26
Oscar Kauffeldt Dnr 2019KS26

Tidig principskiss, dagvattendamm i profil.

Dagvattendammarnas egenskaper:

 Dammarnas placering och storlek innebär att avståndet mellan Säterivägen och växtligheten 
längs ån ökar. Detta skapar ett mer öppet intryck.

 De kommer att innebära vattenspeglar vilket av många upplevs som positivt. 

 Öppenheten som skapas till följd av dammarnas anläggning förstärker den upplevda 
kopplingen från centrum till Rådasjön

 För att uppnå sitt tekniska syfte om rening av dagvatten planeras vattenväxter planteras i 
dammarnas grunda delar. Dessa kan väljas för att höja trivsamheten ytterligare.

 För att kunna utföra drift och underhåll av dagvattendammarna behöver de vara åtkomliga från 
alla sidor. Därför planeras en gångstig runt dammarna, som även kan nyttjas som 
promenadstråk.
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Sektorn för Samhällsbyggnad 2019-11-26
Oscar Kauffeldt Dnr 2019KS26

2.2 Kapacitetshöjande åtgärder Säterivägen

Förslag på utformning cirkulationsplats, ny passage och komplettering av befintlig passage.

I samband med planeringen av Mölnlycke Fabriker har behovet av kapacitetshöjande åtgärder vid 
cirkulationsplatserna längs Säterivägen genom centrum utretts. Dessa har utmynnat i ett förslag om 
kapacitetshöjande åtgärder i form av tillkommande körfält i vissa relationer på liknande sätt som skett 
i cirkulationen vid Säterivägen-Boråsvägen. Kapacitetshöjningen innebär justering av utformningen 
för cirkulationsplatsen Säterivägen-Mölndalsvägen-Kyrkvägen. 

I samband med justeringen av utformningen föreslås att nuvarande passage mot Rådasjön flyttas för 
att förbättra trafiksäkerheten för korsande fotgängare och cyklister samtidigt som det ger en högre 
framkomlighet för fordonen på Säterivägen. En ny korsningspunkt för oskyddade trafikanter kan ske 
över Mölndalsvägen. Denna korsningspunkt har potential att bättre sammanlänka centrum med 
Rådasjön. 
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Sektorn för Samhällsbyggnad 2019-11-26
Oscar Kauffeldt Dnr 2019KS26

2.3 Broar och stråk längs Mölndalsån

Orienteringskarta, placering av nya broar och sammanlänkande gång- och cykelstråk. Principskiss.

I samband med arbetet med Mölnlycke dagvattenpark finns förslag på ett utformningsprogram för, 
området utmed Mölndalsån. Åtgärder med viss inverkan på uppdraget är att anlägga tre nya broar över 
Mölndalsån för fotgängare och cyklister, samt sammanlänka dessa broar med det befintliga gång- och 
cykelnätet. 

Dessa planerade åtgärder har potential att stärka kopplingen mellan Mölnlycke centrum och 
tätortsentrén för fotgängare och cyklister och minska Mölndalsåns barriäreffekt. 
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Sektorn för Samhällsbyggnad 2019-11-26
Oscar Kauffeldt Dnr 2019KS26

3 Möjliga framtida projekt
Förvaltningen har undersökt möjligheterna att ytterligare stärka budgetuppdragets målsättningar 
utöver åtgärder som redan ligger i budget. Genomförande av dessa åtgärder kräver att medel tillsätts i 
kommande budgetarbete.

3.1 Stigar och spänger längs Rådasjön, kort perspektiv
Förvaltningen har översiktligt sett närmare på möjligheterna att knyta an befintliga stigar vid 
dagvattendammarna med Råda säteri. Rådasjöns naturreservat begränsar omfattningen på möjliga 
åtgärder. Sannolikt skulle en sträcka som passerar sankare mark behöva anläggas på spänger som 
bitvis går nära Säterivägen.

Orienteringskarta Rådasjöns strand och möjlig dragning av stråk. Sträckan bedöms dock ha låga 
upplevelsevärden pga buller och närhet till Säterivägen.

Exempel på tidigare, liknande projekt. Örtjärn.
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Sektorn för Samhällsbyggnad 2019-11-26
Oscar Kauffeldt Dnr 2019KS26

3.2 Fortsatt centrumutveckling, långt perspektiv
Uppdragets målsättning är nära kopplat till den övergripande centrumutvecklingen. 
Rekommendationerna i stadsbyggnadsstudien, Vi möts i Mölnlycke, tillsammans med en eventuell 
framtida utveckling av Mölnlycke station och resecentrum har möjlighet att förbättra det första 
intrycket av Mölnlycke och stärka de naturliga kopplingarna mot centrum från entrén. Det finns redan 
idag en direkt siktlinje mellan entrén och stationsområdet. Hur stationsområdet gestaltas och 
sammanlänkas med övriga centrum kan ha stor effekt på Mölnlyckes första intryck och vägledningen 
in i centrum. 

Kindboparken och parkeringsytorna kring cirkulationsplatsen Biblioteksgatan-Säterivägen, utgör 
gränszonen för bebyggelse med centrumkaraktär. De har således stor gestaltningsmässig potential. 
Genom att ändra markanvändningen kan olika intryck framhävas. Genom att öka intensiteten i 
markanvändningen kan centrumkaraktärens början hamna närmare eller längre från tätortens entré.

Diskussionerna och rekommendationerna i Vi möts i Mölnlycke: Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke, 
tillsammans med dess underlagsmaterial, har en stark koppling till hela centrums utveckling, och 
därmed även budgetuppdragets målsättningar. Politisk behandling av stadsbyggnadsstudien sker i 
början av 2020. Stadsbyggnadsstudien handlar bland annat om att stärka Mölnlycke som destination 
genom att:

”Utveckla entrépunkter och baksidor till en välkomnande stadsfront, med väl gestaltad 
stadsmiljö och bebyggelse, för ökad attraktionskraft till centrum. Mötet med centrum 
har betydelse.”

Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke, beskriver 
mål för ortens långsiktiga utveckling
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Sektorn för Samhällsbyggnad 2019-11-26
Oscar Kauffeldt Dnr 2019KS26

5 Andra anspråk på entrépunktens funktion

Det kan konstateras att det finns flera faktorer och intressen som påverkar möjligheten att fysiskt ändra 
utformningen av vid Mölnlycke entré. 

 Trafikkapaciteten och framkomligheten för motortrafiken på vägarna står i konflikt med 
oskyddade trafikanters anspråk på korsningspunkter och trafiksäkerhet. En förstärkning av 
kopplingen mellan Rådasjön och centrum för oskyddade trafikanter måste utformas på ett 
sådant sätt att framkomligheten för fordon blir acceptabel. Fordonens framkomlighet är högt 
prioriterat på Mölndalsvägen och Säterivägen. 

 Rådasjöns naturreservat sträcker sig västerut från Mölndalsvägen och Säterivägen, och innebär 
begränsningar för vilka åtgärder som är genomförbara längs Rådasjöns strand. Arbeten som 
utförs måste ta hänsyn till de naturvärden som naturreservatet har som syfte att bevara. 
Åtgärder inom naturreservatet innebär att stor omsorg bör tas i utförandet. 

 Naturområdet angränsande Mölndalsån har höga naturvärden. Området har hänsynsnivå 3 i 
Naturvårdsplan, som är kopplad till Översiktsplan 2012. Riktlinjer för hänsynsnivå 3 innebär 
att exploatering kan förekomma men ska föregås av detaljplan där största möjliga hänsyn tas 
till utpekade naturvärden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-01-09

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 17      Dnr 2019KS305

Motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänsten 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om barnskötare som 
vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda kommun anställer 
tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande med 
förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster.

Enligt 2 kap. § 10 skollagen (2010:800) beslutar rektor på förskolan om enhetens organisation 
och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens olika förutsättningar och 
behov. Detta innefattar även att besluta om personalorganisationen på förskolan.

I Härryda kommun finns sedan 2014 ett beslut om möjligheten att ge ett tidsbegränsat 
lönetillägg på 800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget kan ges 
till en barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på den 
aktuella avdelningen. Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för rektorer 
att ge en barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad period när 
det fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare att rektorn enligt 
skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 23 oktober 2019.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 4 december 2019 § 304.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad 23 
oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur.

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

Sammanträdesdatum
2019-12-04

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 304      Dnr 2019VFN356

Motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänsten 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om barnskötare som 
vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda kommun anställer 
tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande med 
förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster.

Enligt 2 kap. § 10 skollagen (2010:800) beslutar rektor på förskolan om enhetens organisation 
och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens olika förutsättningar och 
behov. Detta innefattar även att besluta om personalorganisationen på förskolan.

I Härryda kommun finns sedan 2014 ett beslut om möjligheten att ge ett tidsbegränsat 
lönetillägg på 800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget kan ges 
till en barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på den 
aktuella avdelningen. Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för rektorer 
att ge en barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad period när 
det fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare att rektorn enligt 
skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 23 oktober 2019.

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 16:50-16:54.

Välfärdsnämndens behandling 

Yrkande 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) att 
välfärdsnämndens föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning 
till skrivelse daterad 23 oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur.

Proposition 
Efter ställd proposition på Siw Hallberts yrkande finner ordföranden att välfärdsnämnden 
beslutat bifalla yrkandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-12-04

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad 23 
oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur  

Agnesa Kasapolli 

 

 

 

 Välfärdsnämnden 

 

 
  

Datum     Dnr 

2019-10-23 2019VFN356  008 

  

 

 

 

Motion om barnskötare som vikarier på förskollärartjänster  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 

remittera en motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om 

barnskötare som vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda 

kommun anställer tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande 

med förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster. 

  

Enligt 2 kap. § 10 skollagen (2010:800) beslutar rektor på förskolan om enhetens 

organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens olika 

förutsättningar och behov. Detta innefattar även att besluta om personalorganisationen på 

förskolan.  

 

I Härryda kommun finns sedan 2014 ett beslut om möjligheten att ge ett tidsbegränsat 

lönetillägg på 800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget 

kan ges till en barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på 

den aktuella avdelningen. Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för 

rektorer att ge en barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad 

period när det fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare 

att rektorn enligt skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 23 

oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 

remittera en motion från Patrik Linde (S), Monica Bengtsson (S) och Siw Hallbert (S) om 

barnskötare som vikarier på förskollärartjänster. Motionärerna yrkar på att Härryda 

kommun anställer tillsvidareanställda barnskötare som vikarier när det saknas sökande 

med förskollärarutbildning till vakanta förskollärartjänster.  
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Inom förskolan finns flera yrkeskategorier med olika kompentenser. De två vanligaste 

yrkeskategorierna är förskollärare och barnskötare. Enligt skollagen (2010:800) får 

endast den som har legitimation som förskollärare bedriva undervisning inom förskolan. 

Skollagen fastställer att det i undervisningen utöver förskollärare även får finnas annan 

personal som har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande 

främjas. I Härryda kommuns förskolor finns både förskollärare och barnskötare. 

Förskollärarna har ett särskilt ansvar över undervisningen. Detta ansvar regleras både i 

skollagen och i förskolans läroplan (Lpfö 18). I läroplanen för förskolan framhålls att all 

personal i verksamheten gemensamt arbetar utifrån en helhetssyn på barnen och deras 

utveckling och lärande. Tjänsten som barnskötare kan innehas av personal med olika 

kompetenser eftersom tjänstebeteckningen, till skillnad från förskollärare, inte medför 

några formella behörighetskrav.  

I Härryda kommun finns anställda barnskötare som studerat på barn- och 

fritidsprogrammet på gymnasial nivå, utbildade fritidsledare samt personer utan någon 

pedagogisk utbildning. Enligt 2 kap. § 10 skollagen beslutar rektor på förskolan om 

enhetens organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens 

olika förutsättningar och behov. Detta innefattar även att besluta om 

personalorganisationen på förskolan.  

I Härryda kommun finns sedan 2014 en möjlighet att ge ett tidsbegränsat lönetillägg på 

800 kronor i månaden till tillsvidareanställda barnskötare. Lönetillägget kan ges till en 

barnskötare som får ett utökat ansvar då det fattas behöriga förskollärare på den aktuella 

avdelningen. Utifrån detta beslut har rektor på förskolan möjlighet att vid behov ge en 

barnskötare ett utökat ansvar och lönetillägg under en tidsbegränsad period då obehörig 

personal vikarier på en förskollärartjänst. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att det redan idag finns en möjlighet för rektorer att ge en 

barnskötare ett utökat ansvar samt ett lönetillägg under en tidsbegränsad period när det 

fattas behöriga förskollärare i arbetslaget. Förvaltningen bedömer vidare att rektorn enligt 

skollagen ska fatta beslut om personalorganisationen på förskolan. Rektor behöver kunna 

hantera en eventuell brist av behöriga förskollärare utifrån enhetens specifika behov. 

Därför gör förvaltningen bedömningen att det inte bör fattas ett centralt beslut om hur 

vakanta förskollärartjänster ska besättas i Härryda kommun.  

 

  

Päivi Malmsten    

Sektorchef    Marie Fremle 

    Verksamhetschef 

  

Bilaga 

Motion om barnskötare som vikarier på förskolärartjänster 
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HÄRR~tDA KO W.1.1\1{.Tf·.J 
I(c:'""'.i.~t•r--;r-,t:~t:Jsen 

2019 -05- O 8 
Diarienr I Dianep!anbeteckn 

Barnskötare som vikarier pà förskollärartjänster 
När kommunen inte har sökande med förskollärarutbildning till förskollärartjänster bör man besätta 
dessa vikariat med redan tillsvidare anställda barnskötare. Sä görs i andra kommuner inom GR. 
ldag anställs pá vakanta förskollärartjänster vikarier, utan utbildning och erfarenhet für arbete i 
förskolan. Viktigt att upprätthälla en god kvalité i förskolan genom att ta vara pá barnskötarnas 
kompetens. 

Vi föreslär: 

att när inga förskollärare finns bland de sökande, anställer man i första hand redan tillsvidare 
anställda barnskötare som vikarier pá dessa tjänster. 

Mölnlycke 2019-04-24 

Patrik Linde Monica Bengtsson 

Socialdemokraterna Härryda kommun 
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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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2020-01-29 

Svar på interpellation angående Landvetter Södra

Roland Jonsson (MP) har i interpellation daterad den 28 november 2019 ställt följande 
frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

1. Vi önskar en lista och kostnad över de investeringar som kommer behövas göras
av kommunen inom följande områden;

a) VA
b) Elnät
c) Vägnät
d) Lokaler till förvaltningen

2. Finns det någon likviditetsplan eller analys kring Härryda kommuns investe-
ringar 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 bostadsbyg-
gande om exv. de inser att järnvägen kommer bli fördröj eller de av andra skäl
inte vill fortsätta samarbetet?

6. Hur ser riskanalysen ut för hela projektet?

Kommunfullmäktige har i § 191 den 12 december 2019 medgett att interpellationen får 
ställas. 

Interpellationssvar 

Tack för en bra ställd interpellation! 

Jag kommer inte ihåg vilken gång i ordningen som frågor eller interpellationer ställs 
kring ekonomin för just Landvetter Södra, men det är med stor glädje vi ser att också 
miljöpartiet engagerar sig i exploateringsekonomi. Vi skulle kunna tolka det som att 
den politiska majoritetens arbete med ekonomifrågor också inom samhällsbyggnad och 
exploatering nu börjar ge ringar på vattnet där hela (eller i alla fall stora delar av) politi-
ken i Härryda vill bli bäst på att förstå hur exploateringsekonomi fungerar. Kunskap om 
vilka beslut och faktorer som påverkar helheten är viktiga och även om vi i politiken 
kan tycka olika i sakfrågor, så är det positivt med en gemensam baskunskap. Det bidrar 
också till bilden av att Härryda kommun ligger i framkant när det gäller att vara attrak-
tiv att bygga, bo, verka och vara i. Det förstärker också budskapet i vår nyligen av kom-
munfullmäktige antagna vision för kommunen, ”Härryda- här vågar vi!” med ledorden 
mod, nytänkande och handlingskraft. 
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Fråga 1. Vi önskar en lista och kostnad över de investeringar som kommer behö-
vas göras av kommunen inom följande områden; 

1. VA 
2. Elnät 
3. Vägnät 
4. Lokaler till förvaltningen 
 

Svar: Det efterfrågas en lista över kommunala investeringar inom VA, elnät, vägnät 
och lokaler till förvaltningen. Jag uppfattar det som att det är kostnader kopplade till 
just utvecklingen av Landvetter södra specifikt som efterfrågas. I nuvarande skede in-
nan, varken fördjupade översiktsplanen (FÖP) är färdig, eller det finns några pågående 
detaljplaner är det svårt att säga exakt vilka investeringar som krävs eller dess utform-
ning. Enligt rapporten ”Stadsutvecklingsstråket Bollebygd – Härryda – Mölndal. Nya 
stadsbygder, om nya pendeltåg/regiontåg” daterad 2017-03-27 från Hammar Locum 
Metior AB (Bilaga 1), finns uppskattade tal för områdesspecifika kostnader, generalpla-
nekostnader och kommunala följdinvesteringar. 
 
Enligt kalkylen från HLM uppskattas de områdesspecifika kostnaderna till 950 mnkr, 
och inkluderar utbyggnad av gator och parker, inklusive huvudaxlar inom området. I 
detta beloppet ingår inte utgifter för VA-ledningar som bedöms finansieras av anslut-
ningsavgifter. Hela utgiften för VA uppskattas inte täckas av anslutningsavgifter, över-
föringsledningar till området uppskattad till 25 mnkr, och ingår i det som kallas för ge-
neralplaninvesteringar. 

 
Totala utgifter för generalplan är 350 mnkr och innefattar ombyggnad av Björrödsmotet 
(150 mnkr), resecentrum (60 mnkr) och nämnda överföringsledning. Kommunala följ-
dinvesteringar i form av lokaler till förvaltningen, anläggningar för idrott och kultur är i 
kalkylen uppskattade till 450 mnkr. I Landvetter södra planeras också för att det skall 
bli ett badhus/simhall enligt tidigare beslut. Detta är en stor kostnad som också belastar 
driften med stora kostnader.  
 
I det konsortium som arbetar med Landvetter södra finns en ekonomigrupp som håller 
på att arbeta med exploateringskalkylen som är mycket omfattande. Tyvärr finns ingen 
liknande för t.ex. Mölnlyckes eller Landvetters utveckling som går att jämföra med. I 
alla utvecklingsprojekt som kommunen har finns det naturligtvis kostnader och därför 
är det positivt att vi har flera exploatörer med erfarenhet som också är med och räknar 
från början utifrån deras erfarenheter. 
 
Investeringar som kommunen har och som är kända finns i investeringsplanen som det 
beslutats om i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Att titta på kostnader är viktigt, men i exploateringsekonomi så är det viktigt att titta på 
helheten. Därför är det konstigt att det inte efterfrågas hur intäktssidan ser ut samtidigt. 
För varför skall vi ha utgifter och göra investeringar om vi inte har för avsikt att ha 
högre intäkter? 
Därför lägger jag även i detta interpellationssvar ett räkneexempel som var med i inter-
pellationssvaret till Roland Jonsson (mp) för snart ett år sedan . 
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Ett räkneexempel – Etapp 1, 50hektar 
 
Markförsäljning Etapp 1 – Räkneexempel 

• 50 Hektar mark – 80 lägenheter/Ha – 90 kvm/lgh = 360 000 kvm 
BTA 360 000 kvm BTA x 1 500 kr/kvm BTA = 540 MSEK 
 

• 50 Hektar mark – 60 lägenheter/Ha – 80 kvm/lgh = 240 000 kvm BTA 
240 000 kvm BTA x 1 200 kr/kvm BTA = 290 MSEK 

 
Markförsäljning Etapp 1:1 – Räkneexempel 

• 15 Hektar mark – 50 lägenheter/Ha – 95 kvm/lgh = 70 000 kvm/BTA 
70 000 kvm/BTA x 1 450 kr/kvm BTA = 100 MSEK 

 
Kostnader – februari 2019 

• Markförvärv, FÖP-arbete, Bolagskostnader = ca 90 MSEK 
 
Kostnader – februari 2019 

• Markförvärv, FÖP-arbete, Bolagskostnader = ca 90 MSEK 
• Magasinsvägen samt VA-anslutning = ca 70 MSEK 

 
Kostnader – Etapp 1(ca 50 hektar)-andel 9 % 

• Markförvärv/FÖP-arbete (9 %) + Bolagskostnader (2 MSEK) = ca 10 MSEK 
• Magasinsvägen samt VA-anslutning = ca 70 MSEK 

 
Kostnader – Etapp 1:1(ca 15 hektar)-andel 3 % 

• Markförvärv/FÖP-arbete (3 %) + Bolagskostnader (2 MSEK) = ca 5 MSEK 
• Magasinsvägen samt VA-anslutning (30 %) = ca 20 MSEK 

 
 
 
Fråga 2. Finns det någon likviditetsplan eller analys kring Härryda kommuns in-
vesteringar kopplade till Landvetter Södra? 
 
Svar: Utöver den av kommunfullmäktige antagna exploateringsbudgeten för Landvet-
ter Södra de kommande fem åren om totalt 81 mnkr, varav 76 mnkr är Magasinsvägens 
förlängning och utbyggnadsplan för Backa Västra, finns ingen likviditetsplan. Utgångs-
punkten är att exploatörerna gemensamt med kommunen ska bygga ut infrastruktur 
inom området(områdesspecifika kostnader) och därmed ”bära risken”/finansiera explo-
ateringen. I normala fall, vid mindre projekt i Härryda kommun bygger kommunen oft-
ast ut den infrastruktur som krävs för exploateringen och som sedan finansieras genom 
markförsäljning och kommunen bär därmed risken. Det finns andra finansieringsmo-
deller där infrastrukturen byggs ut och bekostas av exploatörer och sedan överlämnas 
till kommunen, men fortfarande under kommunens kvalitetskontroll. Nu mera avgör re-
spektive projekt om hur utbyggnaden skall finansieras. Grundstrategin är att alla explo-
ateringar skall bära sig själva för att minimera kommunens risker och upplåningsbehov. 
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Fråga 3. Hur ser möjligheterna ut för Härryda kommun att låna ytterligare 
pengar från Kommuninvest efter det stora lånet till vattenverket? 
 
Svar: Kommunens totala låneskuld uppgår till ca 700 mnkr i dagsläget.  
Kommunen har i dagsläget sina lån via kommuninvest. Kommuninvest har en bra web-
sida som alla kan gå in och läsa på och se olika rapporter. En rapport handlar om kom-
muners skuldsättning och finns på https://kommuninvest.se/om-oss/forskning/rappor-
ter/kommunala-laneskulden-2019/ 
På denna sida finns ett jämförelseverktyg, som ger en bild av kommunens ekonomiska 
ställning. För 2018 var låneskulden 717 mnkr för kommunen, vilket innebär en skuld-
sättning per invånare på 18.983 kr. Se tabeller nedan 
 

    

HÄRRYDA 
Data för kommunen 

Kommungrupp: Pendlingskommun nära storstad 
Befolkning: 37 802 invånare 

Investeringar per invånare: 5 836 kr 
Låneskuld per invånare: 18 983 kr 

Samtliga siffror gäller 2018 
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Skulle vi istället välja att ta med hela koncernen, d.v.s. kommunen, Härryda Energi och 
kommunens andel i Förbo 2018 var låneskulden 1.638 mnkr för koncernen, vilket inne-
bär en skuldsättning per invånare på 43.339 kr. Se tabeller nedan 
 

    

HÄRRYDA 
Data för koncernen 

Kommungrupp: Pendlingskommun nära storstad 
Befolkning: 37 802 invånare 

Investeringar per invånare: 9 089 kr 
Låneskuld per invånare: 43 339 kr 

Samtliga siffror gäller 2018 
 

Alla dessa siffror återges också i kommunens årsredovisningar som granskas av revis-
ionen. Det är också viktigt att komma ihåg att kommunens bolag är självbärande och 
kommunen har ingen borgen för Förbo AB utan de klarar sig själva men lån via pant-
brev. 
 
Som interpellationsställaren Roland Jonsson (mp) säkert kommer ihåg, så hade vi den 
21 februari 2019 besök av Kommuninvest på kommunstyrelsens ekonomiutskott, och 
då var också Roland med. För att återge den informationen vi fick då så kommer här de 
bilder som presenterades av Kommuninvest. 
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Som ni ser på bild 36 så har kommuninvest en generell limitgräns på 139.000kr/invå-
nare. Med kommunens ca 38.000 invånare skulle det bli 5,2 miljarder. Nu är ju det 
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inget vi eftersträvar eller kommer arbeta för att komma upp till, men det ger en indikat-
ion på att vi har en god marginal och möjlighet att låna mer pengar om behov finns. Na-
turligtvis bygger det på flera faktorer som framgår av bilderna, varför beloppet på limi-
ten kan vara annat. Ansvarsfull ekonomisk politik, goda resultat och kontroll på kost-
nadsutvecklingen, samt att investera i rätt saker som stärker kommunen bl.a. 
 
Om jag själv fick bestämma så skulle jag istället för att låna se till att kommunen blev 
skuldfri. Detta är möjligt men kräver då vissa stora beslut jag inte tror kommunen är 
redo för. Dessutom så bestämmer jag ju inte själv, utan vi är sex partier som samarbetar 
i majoriteten och förhandlar i alla frågor. Frågan är inte uppe på bordet, och jag känner 
mig ändå trygg i vår ekonomiska situation även om det kräver fortsatt fokusering på att 
göra det som är viktigast och inte öka på med nya driftkostnader som är ofinansierade. 
 
 
Fråga 4. Om dessa investeringar är tänkta att finansieras av anslutningsavgifter 
till elnät, VA och vägar – hur ser prognosen för dessa anslutningsintäkter ut och 
tidpunkt? 
 
Svar: Om vi utgår från rapporten ”Stadsutvecklingsstråket Bollebygd – Härryda – 
Mölndal. Nya stadsbygder, om nya pendeltåg/regiontåg” daterad 2017-03-27 från Ham-
mar Locum Metior AB (Bilaga 1), så är prognosen för intäkterna 2.300 mnkr enligt 
samma kalkyl och ska finansiera alla utgifter. Tidpunkten för detta är vid markförsälj-
ning som kommer ske etappvis. Så antingen, låter vi exploatörer bygga ut infrastruktur 
och de behöver inte betala gatukostnadsersättning/exploateringsbidrag vid markförvärv 
och de bär i sin tur risken eller så bygger kommunen och detta får finansieras av explo-
ateringsbidrag(förskott). Kommunen kan också sälja innan infrastruktur är utbyggd och 
bygga efter.  
 
 
Fråga 5. Vilka skyldigheter har konsortiet att fullgöra sina åtaganden om bostads-
byggande om exv. de inser att järnvägen kommer bli fördröj eller de av andra skäl 
inte vill fortsätta samarbetet? 
 
Svar: På kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2019 i punkt 7 godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen med de sex utsedda exploatörerna. Avsiktsförkla-
ringen är det första delen av en avtalsstruktur som även ska omfatta: 

- Samarbetsavtal I, som skall upprättas senast ett år efter avsiktsförklaringen. 
- Samarbetsavtal II, som ska upprättas i enlighet med vad som sägs i Samarbets-

avtal I. 
- Genomförandeavtal som ska ingås inför antagande av detaljplan. 
- Marköverlåtelseavtal som ska ingås mellan Härryda kommun och exploatörerna 

samtidigt som Genomförandeavtal ingås. 
 
I avsiktsförklaringen under punkten 5 Kostnader står följande. 

5.1 Parterna är överens om att Etapp 1 ska vara en god affär för samtliga av Par-
terna. Ekonomisk modell regleras i Samarbetsavtal I med avstamp i följande 
grundprinciper. 
• Projektet planeras och genomförs utifrån marknadsmässiga grunder 
• Ekonomisk riskminimering och kostnadseffektivitet 
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• Helhetsekonomi i balans
• Projektekonomi i balans

I avsiktsförklaringen framgår också att parterna är med och betalar del av driften av 
Landvetter södra utvecklings AB (LSUAB) vars verksamhet syftar till att leda förverk-
ligandet och marknadsföringen av Landvetter Södra. Exploatörerna erlägger årsavgift 
och utvecklingsbidrag. 

Konsortiet har idag inga skyldigheter om de vill backa eller dra sig ur, de förlorar dock 
inbetalade utvecklingsbidraget och årsavgifter. Kommunen äger dock fortfarande mar-
ken och kan involvera andra intressenter. Om det skulle inträffa så finns flera intressen-
ter som gärna skulle komma in i konsortiet och bidra till att bygga och utveckla en helt 
ny hållbar stad i Landvetter södra. 

Jag tycker i sammanhanget att det är viktigt att påtala att det finns en stor vilja och 
mycket stort engagemang från exploatörerna att göra ett jättebra jobb och leva upp till 
de mål kommunfullmäktige satt upp för Landvetter Södra som en helt ny hållbar stad 
som skall vara Modern, Internationell, Innovativ och framför allt Mänsklig. 

Fråga 6. Hur ser riskanalysen ut för hela projektet? 

Svar: Riskanalysen för projektet om kommunen väljer att avbryta är att inbetalade opt-
ioner och bidrag ska utbetalas till exploatörerna. I dagsläget är de enda investerade me-
del det som avser FÖP, framdrift av bolag och projektering för Magasinsvägens för-
längning om totalt 7,2 mnkr och markförvärv om 84,1 mnkr. Således är risken fram till 
idag 7,2 mnkr, marken finns kvar i kommunal ägo och eventuellt får en nedskrivnings 
av dess värde göras. Den stora risken finns i utbyggnad av kommunal infrastruktur och 
medfinansiering av generalplanekostnader, utgångspunkten är som tidigare nämnts att 
detta ska göras av exploatörerna. För att minimera framtida risker gäller att inte bygga 
ut för kommande etapper innan de första etapperna är sålda. 

Jag hoppas att interpellationsställaren och alla andra nu känner att de har lite mer kun-
skap om hur det ligger till och fungerar. Samt ser att vi har kontroll och kunskap om 
många saker och därför är trygga i att vi driver en ansvarsfull politik med stort ansvar 
för hur vi sköter medborgarnas skattepengar. 
Åter igen, tack för interpellationen! 

Per Vorberg (m) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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0.    Sammanfattning  

0.1   Stråkkonceptet 

HLM
1 

utreder utveckling av ett nytt stadsbebyggelsestråk mellan Bollebygd, 

Härryda och Mölndal med de yttre noderna Göteborg och Borås. 

Det finns flera drivkrafter för att utveckla ett sådant stråk. 

Med det både behovs-och marknadsbaserade underskott av bostäder som finns för 

lång tid framåt, kommer det inte räcka i de stora städerna att förtäta stadskärnor 

och bygga nya årsringar i städerna ytterområden. Den andra drivkraften är att det 

rent av kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att komplettera med nya bebyg-

gelseområden mellan två stora städer, under förutsättning att de nya områdena 

förses med pendeltågsförbindelser.  

Om en tåglinje byggs liksom att en tågstation byggs minskar förflyttningskostna-

den. Förflyttningskostnad är ett av tre baselement i konceptet för läge i välkänd 

amerikansk lägesteori. I tiden näraliggande bevis finns i Stockholm i nu pågående 

förverkligande av bostadsbyggande som direkt resultat av tunnelbaneutbygg-

naden. Läget producerar ekonomiska nyttor. I samhällsutvecklingssammanhanget 

driver lägesnyttor marknaden för att bygga bostäder. 

Sammanfattningsvis men enklare uttryckt; tillgänglighet i kombination med strå-

kets höga boendeattraktivitet bereder väg för ett nytt regionalt stadsbebyggelse-

stråk. 

Att bygga ny tågbana i stråket mellan Göteborg och Borås har utretts sedan 

åtminstone1985. Västra Götalandsregionens funktionsutredning hösten 2015 

redovisar ett sammanhängande pendeltågs/regiontågskoncept, Inom TRV pågår 

traditionella tekniska banutredningar, olika långt framskridna på olika delsträckor. 

Sverigeförhandlingens höghastighetstågsutredning innefattar inte pendeltåg/ 

regiontåg, men det gör de nu aktuella kommunernas egna utredningar. Bollebygd, 

Härryda, Mölndal och Marks kommuner gjorde för ett par år sedan en över-

gripande konceptuell tågutredning som ger en allmänt utformad idé om framtiden. 

Däremot ges i dessa utredningar inga klara tankar om vad det nya resandet för-

väntas leda till förutom restidsbesparingar och allmänna förhoppningar om en god 

samhällsutveckling. Utredningen som nu görs är ingen tågutredning. Tågen är 

däremot en förutsättning för en av kommunerna hypotetiskt önskad stadsbebyg-

gelseutveckling i stråket. HLM utredning ska skapa ett innehåll i stadsutveck-

lingskonceptet samt pröva sannolikheten i att konceptet är samhällsekonomiskt 

lönsamt och genomförbart. 

                                                 

HLM (Hammar Locum Metior AB) gör utredningen på uppdrag av Bollebygd, Härryda  och  

Mölndal kommuner. HLM är inriktad på stadsutvecklingsutredningar och 

stadsbyggnadsekonomiska analyser i s.k. tidiga skeden  Uppdragen har ofta anknytning till 

sambandet mellan ny infrastruktur och nyttan för utveckling av ny stadsbebyggelse.. HLM 

gjorde alla stadsbyggnadsekonomiska nyttoutredningar för  2013 års Stockholmförhandling  för 

nya tunnelbanan med 20 nya stationer.  .HLM genomförde  år 2015 nyttoutredningar för 

stadsutbyggnad och stadsbyggnadsekonomiska konsekvenser i tolv kommuner inom ramen för  

Sverigeförhandlingens höghastighetstågsutredning.. HLM har gjort ca 80 utredningar av 

infrastrukturens påverkan på stadsutveckling och stadsbyggnadsekonomi. 
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Det övergripande konceptet i HLMs utredning förutsätter pendeltågssystem 

mellan Göteborg och Borås med stationer i Mölndal, Mölnlycke, Nya Landvetter 

stad, Landvetter flygplats samt Bollebygd. Centrala stationslägen förutsätts i 

Mölndal, Mölnlycke och Landvetter flygplats. Nya stationslägen på jungfrulig 

mark utanför centralorterna Mölnlycke centrum och Bollebygd centrum förutsätts 

i nya Landvetter stad och nya Bollebygd ”stad”. 

Nedan sammanfattas innehållet i de nya småstäderna/städerna som kommer att 

utvecklas som en effekt av tillkomsten av den nya järnvägslinjen mellan Borås 

och Göteborg samt att stationer byggs där pendeltåg med tillräcklig turtäthet 

stannar. 

 

0.2    Sammanställda resultat och analys 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 

Den första tabellen redovisar sammanställda resultat vad avser befolkningsut-

veckling. Befolkningsutvecklingsprognoserna härrör från jämförelser med faktisk 

befolkningsutveckling i jämförbara kommuner med tillgång till dels motorväg till 

större stad och dels tillgång till pendeltågs- förbindelser till större stad. Samband 

mellan lokal tåginfrastruktur och påverkan på befolkningsutveckling får anses 

påvisad. Dessa kommuners utveckling har utgjort marknadsbevisen för sambandet 

mellan tillgång till behövliga kommunikationer och å den andra sidan befolk-

ningstillväxt. Sambandet har fått utgöra plattform för vad som är marknads-

mässigt möjligt. 

 Utifrån sambandet har varje kommuns politiska ledning bestämt vilken tillväxt 

som är lämplig om pendeltågen/regiontågen kommer på plats och med hänsyn 

tagen till kommunens faktiska utveckling de senaste åren. I tabellen nedan 

redovisas den befolkningsutveckling och befolkningsökning som faller ut av 

kommunens bedömning och som analyserna därvid utgår från.  

Stadsbyggnadsstråket får ett bebyggelseinnehåll utifrån bedömningar av boende-

täthet och marknadsmässig fördelning på flerbostadslägenheter och småhus. 

Tabell befolkningsutvecklingsprognos och bostadsbyggnadsprognos 

Station Befolkningsöknings-

prognos i antal 

invånare inom 

influenszonerna 2017 - 

2046 

Bostäder - mängdprognos 

inom influenszonerna 

 2017 - 2046 

Flerbostads-

hus 

Småhus 

Bollebygd 13 000 invånare 4 600   785 

(Rävlanda)  1 200 invånare -   400 

Landvetter Stad 25 000 invånare 7 825 2 625 

Mölnlycke 24 000 invånare 7 475 2 500 

Mölndal 20 000 invånare 9 000 - 

TOTALT 83 200 invånare 28 900 6 310 
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Bollebygd C är i anslutning till den nya stationen en ny tätbebyggd stadsbygd. 

Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med behövlig 

trafikering. 

Landvetter stad med ny station, Landvetter stad, är likaså en ny tätbebyggd 

stadsbygd. Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med 

behövlig trafikering. 

Mölnlycke med förtätning och expandering av Mölnlycke centrum med omland, 

är en utvidgad samhällsutveckling som inte till sin fulla tillväxt kan visas vara 

avhängig av pendeltågsförbindelser. Bedömningen är dock att tillväxten i stor 

utsträckning kommer att bero på nya spårförbindelser. Orsaken är att nuvarande 

.busskapacitet kan vara nära sitt kapacitetstak. 

Mölndal centrums med omland är svårbedömbart hur stor andel som beror på nya 

spårförbindelser. Kommunen själv hävdar att kommunen ända skulle ha expande-

rat i ungefär samma omfattning. Vi delar inte den uppfattningen. Nya förbindelser 

österut med direkttrafik till Landvetter flygplats tror vi kommer att få stor positiv 

betydelse för näringsverksamheten och dess utveckling. Det är i så fall andra 

samband än de som vi har redovisat som drivande för befolkningsutveckling och 

bostadsbyggande i de andra stationernas omland. Vi delar dock kommunens 

uppfattning att Mölndalsstationen skulle ge stor betydelse för den regionala 

utvecklingen, som vi dock inte har haft i uppdrag att utreda. 

 

Sysselsättningseffekt 

Nästa tabell sammanställer beräkningar av tillkommande arbetsplatser inom 

influensområdet.  

De tre första kolumnerna avser verksamheter som alltid utvecklas lokalt därför att 

människor etablerar sig på visst ställe. Kommunal myndighetsverksamhet, social 

service samt sysselsättning i förskolor, skolor äldreomsorg och annat sådant följer 

direkt av tillkomst av och utveckling av ett samhälle och står mer eller mindre i 

direkt proportion till mängden befolkning. Samma samband gäller för den 

landstingskommunala verksamheten och lokal och regional statlig myndighets-

verksamhet. Den tredje kategorin genereras av lokal efterfrågan av tjänster som 

konsumeras lokalt och produceras på en lokal marknad. Den fjärde kategorin, 

basverksamhet, är annorlunda beskaffad. Den avser varor och tjänster som 

produceras lokalt men ”exporteras” till grannkommuner, annan del av landet eller 

utomlands. I denna utredning har vi inte intecknat någon sådan sysselsättning 

utom i Mölndal som har stora huvudkontor med exportinriktning. 
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Tabell sysselsättningseffekt 

Station Antal tillkommande arbetsplatser inom influensområdet 

 Kommunal 

lokal service 

Regional/statlig 

lokal service 

Lokal 

kommersiell 

service 

Basverk-

samhet 

Bollebygd 700 30   800 - 

(Rävlanda) 35 -     35 - 

Landvetter Stad 1 300 100 1 500 - 

Mölnlycke 1 290 100 1 480 - 

Mölndal 1 000  50 1 150 4 500 

TOTALT 4 325 280 4 965 4 500 

 

Den ekonomiska genomförbarheten 

Tabellen nedan sammanställer resultaten av de planekonomiska utvärderingarna 

av stadsutvecklingen. Syftet är att pröva sannolikheten i att konceptet är 

samhällsekonomiskt lönsamt och genomförbart.  

För den trettioåriga genomförandeperioden har vi överfört alla fysiska bebyggel-

sehändelser till ekonomiska investeringshändelser i form av nyttor och kostnader i 

vår planekonomiska modell. Det ena resultatmåttet är den nya småstadens exploa-

teringsnetto. Detta mått uttrycker nuvärdet av framtida exploateringsnetton. Man 

kan säga att detta mått omfattar respektive stationsprojekts ekonomiska genom-

förbarhet på samhällsekonomisk nivå givet att alla generalplanekostnader och 

följdinvesteringar betalas av någon övergripande nivå, t.ex. det kommunala 

skattekollektivet. Som synes blir ett ordentligt överskott i samtliga områden. 

Tabell ekonomisk genomförbarhet 

Station Exploateringsnetto 

Bollebygd    740 Mkr 

(Rävlanda)    100 Mkr 

Landvetter Stad 2 400 Mkr 

Mölnlycke 3 430 Mkr 

Mölndal 2 200 Mkr 

TOTALT 8 870 Mkr 

 

Att resultatet på denna utvärderingsnivå rakt igenom blir mycket positivt, är 

naturligt med hänsyn till de i sammanhanget rätt så höga byggrättsvärden som vi 

har funnit vara etablerade i stråkets stadsbygder. Det i sin tur beror på höga 

lägesvärden. Lägesvärdena beror dels på hög boendeattraktivitet i stråket dels på 

att det förutsatta spårbundna trafikutbudet skapar korta förflyttningstider inom 
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stråket och till arbetsnoderna i Göteborg och Borås samt inte minst Landvetter 

flygplats som förväntas tillväxa med cirka 10 000 nya arbetsplatser. 

 

Generalplaneanläggningar och följdinvesteringar 

Kostnaderna för de generalplaneanläggningar och följdinvesteringar som är en 

följd av stadsutvecklingen uppgår till: 

Tabell generalplanekostnader och följdinvesteringar 

Station Generalplanekostnader 

och följdinvesteringar 

Bollebygd    575 Mkr 

(Rävlanda)     40 Mkr 

Landvetter Stad 1 730 Mkr 

Mölnlycke 1 565 Mkr 

Mölndal 1 180 Mkr 

TOTALT 5 090 Mkr 

 

Generalplaneanläggningar ska normalt betalas av exploateringen. Dock är det i 

verkligen inte beskaffat på det sättet. Mera vanligt är att kommunens skatte-

kollektiv tar på sig sådana kostnader.  

Följdinvesteringar däremot är det meningen att skattekollektivet ska stå för.  

Avslutningsvis i detta avsnitt diskuteras lite mera rörande dessa posters hantering. 

 

Stadsbyggnadsnettona 

Den sista nivån för den ekonomiska utvärderingen, stadsbyggnadsnettot, är be-

lastat med för varje området tillhörande generalplanekostnader och följdinveste-

ringar.  

Av tabellen framgår att i samtliga stationsprojekt uppstår positiva stadsbyggnads-

netton. Storleken på dessa är både enskilt och sammantaget på en sådan hög nivå 

att stadsutvecklingsstråket i sin helhet lämnar ett mycket robust täckningsbidrag 

till investeringen i de nödvändiga tillbehören till stråket, nämligen pendeltåg/ 

regiontåg. 
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Tabell stadsbyggnadsnetto 

Station Stadsbyggnadsnetto 

Bollebygd    165 Mkr 

(Rävlanda)     60 Mkr 

Landvetter Stad   670 Mkr 

Mölnlycke 1 865 Mkr 

Mölndal 1 020 Mkr 

TOTALT 3 780 Mkr 

 

Att få ett positivt stadsbyggnadsnetto i storleksordningen 4 GSEK i en stadsut-

veckling som omfattar två helt nya samhällen på jungfrulig mark samt två 

omfattande förtätningsexpansioner och med en total omfattning om cirka 35 000 

bostäder och ett befolkningstillskott om cirka 83 000, får betraktas som mycket 

ovanligt utanför Stor-Stockholm. Innebörden är att hela posten om 5 GSEK för 

generalplanekostnader och följdinvesteringar kan täckas av överskott från 

exploateringsnetton. 

Redovisningen hittills, där vi i praktiken bortser från intressenterna, innebär att 

det sammantagna resultatet är ett samhällsekonomiskt värde som sammanfaller 

med stadsbyggnadsnettot 

 

Kommunal markpolitik 

För att stadsbyggnadsnettot ska stanna som överskott hos kommunen är dock för-

utsättningen att det är 100 % kommunalt ägande av exploateringsmarken. Det är 

bara under den förutsättningen som kommunen kan tillgodogöra sig ersättning för 

följdinvesteringar genom att marknadspriset för byggrätterna via exploatering-

snettot ger täckningsbidrag till följdinvesteringar. 

Härryda kommun har beträffande Landvetter stad i huvudsak kontroll över den 

frågan. Hur det förhåller sig för Härryda beträffande kommunalt markägande i 

Mölnlycke centrum har vi inte utrett. Inte heller vet vi hur det förhåller sig i 

Mölndal. Däremot vet vi att Bollebygds kommun bara till ca en tredjedel äger 

marken i exploateringsområdet. Det innebär att i nuläget så ligger kommunen i 

den kommunalekonomiska ekvationen med ett stort underskott och får i nuläget 

planera för att skattekollektivet får täcka underskottet i följdinvesteringar med 

stora belopp. 

Slutsatsen sammantaget blir: 

 stadsutbyggnadsprojektet i sin helhet redovisar på samhällsekonomisk 

nivå ett mycket stort överskott (robust kvalité) 

 i vissa projekt kommer det med nuvarande markägande bli ett kommu-

nalekonomiskt underskott (helt säkert i Bollebygd) 

 samtliga kommuner bör med aktiv markpolitik säkerställa att underskotten 

elimineras  
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1. Uppdraget 

HLM
2
 fick i uppdrag av den politiska nivån

3
 i Bollebygd, Härryda och Mölndals 

kommuner att ta fram ett stadsutvecklingsstråk som förutsatte tillförsel av pendel-

tåg/regiontåg i enlighet med funktionsutredningens innehåll beträffande nya 

stationer och trafikutbud. Tidsperspektivet är 30 år för genomförande. Det är 

alltså inte fråga om någon tågutredning. Det ämnet får anses uttömt. 

Man kan säga att det handlar om att presentera en sammanhållen prognos om en 

samhällsutveckling för de tre kommunerna som en konsekvens av det förutsatta 

trafikutbudet. De fem stationssamhällena/stadsdelarna ges ett fysiskt innehåll 

utifrån en analys av bostadsbyggande, följdinvesteringar samt i viss utsträckning 

sysselsättning. Den ekonomiska genomförbarheten av stadsutbyggnadens plan-

ekonomi utvärderas. Utredningsmodellen presenteras särskilt i ett senare avsnitt. 

Anslaget i utredningen, dvs. att avgränsa utredningen till de fem stationsorterna i 

de tre kommunerna, befintliga eller nya, innebär inte att inte hela stråket Göte-

borg-Borås förutsätts. Funktionsutredningen är orubbad som förutsättning. 

Däremot ingår det inte i utredningen att utreda regionala effekter, vilket får en 

tydlig konsekvens t.ex. för stationen i Mölndal. 

 

Medverkande i utredningen har varit: 

- Thomas Hammar, uppdragsansvarig 

- Lennart Sjögren 

- Susanne Ingo 

- Anders Sjöberg 

- Hans Larsson 

  

                                                 
2
 Hammar Locum Metior AB 

3
 KSO och VKSO i alla tre kommunerna 
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2. Stråkkonceptet  

2.1   Stråket i Göteborgsregionen - Omvärlds- och framtids-

perspektiv på utvecklingsmöjligheterna i Göteborgsregionens 

sydöstra del   

Tätorternas framtida utvecklingsförutsättningar och möjligheter i Mölndal, Härry-

da och Bollebygd behöver betraktas i flera geografiska skalor. De behöver också 

ses mot bakgrund av övergripande territoriella utvecklingstendenser i vår tid. 

Omvärlden förändras snabbt, inte minst till följd av förbättrade fysiska och tele-

tekniska kommunikationsmöjligheter. Den nu förutsatta utbyggnaden av järn-

vägen mellan Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås kan väntas få en 

stor påverkan på den lokala utvecklingen i orterna längs banan.  

Lägesfördelarna i den redan attraktiva livsmiljön kommer att stärkas betydligt.  

 

2.1.1 Övergripande motiv och kriterier för växande stadsbygd i Göteborgs 

sydöstra omland 

Storstadsregionernas utveckling spelar en allt viktigare roll globalt 

Jordens befolkningsutveckling har generellt inneburit längre livslängd och mins-

kad nativitet, undantaget södra Afrika. Förbättrad tillgång till vård och mediciner, 

bättre utbildning och bättre kommunikationer har bidragit till att dödligheten 

minskat. När fler barn överlever och når vuxen ålder, och fler överlever svåra 

sjukdomar, så föds genomsnittligt färre barn
4
. Den snabba takten i jordens 

befolkningsökning har dämpats. 

Samtidigt har världshandeln underlättats och en snabb industrialisering har skett i 

stora delar av världen. Nya kommunikationer underlättar utbyten och samarbeten 

mellan länder. Många unga människor har lämnat landsbygden och sökt sig till 

städerna. Numera bor mer än hälften av människorna på jorden i städer. Det inne-

bär att också ekonomin blir allt mer urban. De stora och växande marknaderna i 

världens folkrika städer påverkar både konsumtions- och produktionsmönster i 

global skala. Samtidigt ökar kunskapsinnehållet i både varor och tjänster
5
. 

Betydelsen av stadsregionernas utveckling växer inom EU 

Även i Europa spelar städerna en mycket viktig roll för ekonomisk tillväxt, inno-

vation och sysselsättning. 72 procent av alla européer bor I städer. Andelen väntas 

öka till 80 procent år 2050. Utvecklingen i städerna blir allt viktigare för männis-

kors livskvalitet. I stora delar av världen växer de allra största städerna snabbast. 

Men Europa avviker från det globala mönstret genom många av de europeiska 

stadsregionerna har en snabb ekonomisk tillväxt. Det kan hänga samman med att 

flera är huvudstäder i välutvecklade länder och att universitet och andra institu-

tioner finns spridda över hela kontinenten
6
. Denna iakttagelse har bland annat 

                                                 
4
 Se t.ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/Demografisk_transition  

5
 Se t.ex. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography 

6
 Se t.ex. The Regional and Urban Policy of the European Union Cohesion, Results-Orientation 

and Smart Specialization, New Horizons in Regional Science series, Philip McCann, University of 

Groningen Endowed Chair of Economic Geography, Faculty of Spatial Sciences, University of 

Groningen, the Netherlands. 
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varit ett viktigt motiv för EU att lyfta fram utvecklingsfrågorna i storstadsregio-

nerna under samlingsbegreppet Urban Agenda. Utmaningarna i de urbana 

regionerna är centrala inom många europeiska politikområden, inte minst de som 

rör miljö och energi, trafik, sociala förhållanden, arbetsmarknad och ekonomisk 

tillväxt, forskning och innovation samt den regionala utvecklingspolitiken
7
. 

EU:s gemensamma forskarnätverk, ESPON, har tagit fram och sammanställt en 

mängd kunskap och fakta om den europeiska stadsstrukturens ”territoriella dimen-

sion”. De redovisar intressanta observationer och nyckelbudskap i sammanfat-

tande publikationer, exempelvis rapporten Evidence for a European Urban 

Agenda
8
.   

Marknadens storlek har betydelse 

Samtidigt som inflyttningen till utbildning och jobb i städerna pågår och nativite-

ten i städerna är hög, eftersom en stor andel av befolkningen är i familjebildande 

ålder, så vidgas stadsregionerna geografiskt till följd av förbättrade kommunika-

tioner. Det innebär att fler orter i städernas omland dras in i storstadsregionens 

gemensamma bostads- och arbetsmarknad. Denna utvecklingstendens inte minst 

tydlig inom Sverige och exempelvis Norge. 

Storleken på den lokala arbetsmarknaden är viktig för en orts konkurrensförmåga 

och möjlighet att skapa tillväxt. En allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad 

kräver högutbildad arbetskraft. Utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan 

lättare mötas i en stor lokal arbetsmarknadsregion. En stor arbetsmarknad kan 

också ge större utrymme för branscher som är kräver stort kundunderlag eller som 

är väldigt specialiserade. Dessutom är en stor arbetsmarknadsregion mindre 

känslig för konjunktursvängningar. 

Göteborgsregionen har vuxit långsammare 

Även Göteborgsregionens folkmängd och ekonomi växer. Men Göteborgs 

arbetsmarknadsregion har inte vuxit lika snabbt som i Stockholm och Malmö-

Lund där särskilt utbyggd järnvägsinfrastruktur och regional tågtrafik underlättat 

pendling över jämförelsevis stora avstånd. Bollebygd integrerades sent. 

                                                 
7
 Se t.ex. Establishing the Urban Agenda for the EU ‘Pact of Amsterdam’ Agreed at the Informal 

Meeting of EU Ministers Responsible for Urban Matters on 30 May 2016 in Amsterdam, The 

Netherlands. 
8
http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_TerritorialObservations/TO13_November2

014.html 
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Göteborgs arbetsmarknadsregion har växt långsammare än Stockholms och i 

synnerhet Malmös. Att Malmös arbetsmarknad växt så pass mycket är sannolikt 

en kombination av god infrastruktur samt en mental regionförstoring, det anses 

tänkbart att pendla till större delen av regionen för arbete. 

Källa: Göteborgssamhällets utveckling Göteborgs Stad - samhällsanalys ur ett Göteborgsperspektiv 

http://www.samhallsutvecklingen.se/235/pendlingen-okar-och-arbetsmarknadsregionerna-vaxer/    

 

Rapporten Sveriges Nya Geografi 2016
9 

 års upplaga av Sveriges Nya Geografi 

kretsar kring temat kommunerna i den funktionella geografin. SCB mäter pend-

ling årligen och dessa data ger underlag för att kunna redovisa de s.k. lokala 

arbetsmarknadsregionerna (LA-regionerna). Av 2016 års rapport framgår att 

Härryda är den av Göteborgsregionens kommuner som vuxit mest (14,4 %). I 

rapporten redovisas också att sysselsättningsutvecklingen har varit särskilt stark 

längs infrastrukturstråk som ökar tillgängligheten. Det gäller bland annat sträckan 

Göteborg – Bollebygd – Borås – Ulricehamn – Jönköping. Borås utgör alltjämt en 

egen lokal arbetsmarknad. Pendlingen sker till stor del i vägnätet. 

                                                 
9
 Sveriges nya ekonomiska geografi 2016, www/arenafortillvaxt.se 
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2.1.2 Lägeskvaliteter 

Västlänken väntas leda till strukturella förändringar 

I Göteborgsområdet väntas utbyggnaden av i synnerhet Västlänken att driva på 

regionförstoringen under kommande år. Västlänken kommer att underlätta resan-

det med kollektivtrafik i Göteborg och Västsverige, skapa plats för fler tåg och 

möjliggöra genomgående pendel- och regionaltågstrafik i ett stort omland runt 

centrala Göteborg. Med tåg kommer man snabbt och bekvämt att kunna nå mål-
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punkter inom gång- och cykelavstånd till de tre nya stationerna Korsvägen, Haga 

och Göteborgs central. Andra stora regionala målpunkter blir mer tillgängliga när 

bytesmöjligheterna förbättras och det lokala kollektivtrafiksystemet utvecklas. 

Även den eventuella utbyggnaden av den första delen av Götalandsbanan längs 

sträckan Göteborg – Borås väntas att bidra till den regionala tillväxten och ge 

märkbara förbättringar av tillgängligheten till och från stationsnära områden i 

Mölndal, Härryda och Bollebygd. Banan kommer även att öka tillgängligheten till 

och från Borås.   

I samband med Västlänken och den första delen av Götalandsbanan Göteborg - 

Borås öppnande planeras det ske en radikal förändring av den regionala kollektiv-

trafikens linjestruktur
10

. Västlänken kommer att knyta ihop Bohusbanan, Norge/ 

Vänerbanan och Västra stambanan norrifrån med Västkustbanan och Kust-till 

kustbanan söderifrån. Då kan pendeltågslinjerna och flertalet regiontågslinjer bli 

genomgående i Göteborg och kopplas ihop på lämpligt sätt norr och söder om 

Västlänken. Fjärrtågen, samt en del av regiontågen, föreslås gå som i dag till 

säckstationen i markplan vid Göteborg central. Godståg, fjärrtåg och region-

expresståg förutsätts trafikera Gårdatunneln. 

Med ny/förbättrad järnväg och tätare tågtrafik kommer restiderna att minska. 

Stationssamhällena kommer i praktiken att bli stadsdelar i den växande storstaden. 

Snabba och bekväma resmöjligheter till rimlig kostnad med kollektivtrafik kom-

mer att göra det möjligt för människor att studera, jobba eller träffas i andra stads-

delar inom storstaden än där de bor. Unga som bor i Härryda eller Bollebygd 

kommer att kunna åka kollektivt till gymnasium, högskola eller universitet i andra 

delar av Göteborgsområdet eller Borås. Det blir rimligt att dagligen pendla till 

arbetsplatser i centrala Göteborg eller på Hisingssidan. Företag och verksamheter 

vid Landvetter och i Borås kommer att få det lättare att rekrytera arbetskraft från 

andra delar av Göteborgsområdet. Många Boråsbor kommer att finna det attraktivt 

att söka jobb och uträtta ärenden i närheten av Götalandsbanan stationer. 

Attraktivt Nordeuropeiskt etableringsalternativ   

Många internationellt och nationellt verksamma företag som jämför olika etable-

ringsmiljöer kommer att finna att Göteborgsområdet är ett intressant lokaliserings-

alternativ. Möjligheten att rekrytera välutbildad arbetskraft väger ofta tungt. Den 

stora och allt mer sammanhållna arbetsmarknaden i Göteborgsområdet kommer 

att stärkas betydligt när Västlänken öppnas för trafik och pendel- och regional-

tågstrafiken byggs ut. Tillsammans med andra kollektivtrafikinvesteringar i 

centrala Göteborg och längs infarterna, inklusive sträckan Göteborg – Landvetter 

– Borås, kommer tillgängligheten till kvalificerad arbetskraft att öka radikalt. 

De kommer också att finna att Göteborgsområdet utgör en viktig nod i norra 

Europas nätverk av stora städer och att det redan idag går snabbt, bekvämt och 

enkelt att resa över dagen med flyg till andra storstäder som London, Frankfurt, 

Amsterdam eller Stockholm. Det nordeuropeiska storstadsnätverket kan mäta sig 

med många andra globala stadsregioner i fråga om exempelvis folkmängd, mark-

nadspotential, branschbredd och tillgång till kvalificerade företagsnära tjänster. 

                                                 
10

 Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland  PM 8 Västlänken, utgiven av 

Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiksekretariatet 
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Strategiskt läge inom Göteborgsregionen 

Inom Göteborgsregionen ligger Göteborg Sydost/stråket Mölndal – Härryda - 

Bollebygd väl positionerat i en sådan ekonomisk–geografisk jämförelse. Tran-

sportmässigt har regiondelen likvärdiga förutsättningar som många andra delar av 

Göteborgsområdet i fråga om närheten till hamnen och tillgängligheten i ett väl 

utbyggt vägnät. Därutöver har tätorterna i stråket fördelen av närhet till Landvetter 

flygplats.  

De nu aktuella utbyggnaderna av järnvägsnätet, inte bara i Göteborgsområdet utan 

även i Öresundsområdet, längs Fehmarn-Bältförbindelsen och i Osloregionen, ger 

Mölndal en strategisk lägesfördel i den framväxande järnvägskorridoren Hamburg 

– Öresund – Göteborg – Oslo. Om den nu aktuella höghastighetsbanan, som dis-

kuteras i Sverige förverkligas blir det också snabbt och bekvämt att nå högskole- 

och universitetsstäderna Jönköping, Linköping, Norrköping och Stockholm – 

Uppsala med tåg. 

Tågtrafiken längs den nya/förbättrade banan mellan Göteborg och Borås via 

Landvetter flygplats kommer också att knyta ihop stationssamhällena längs banan 

med varandra och med viktiga regionala målpunkter som högskolor, sjukhus, 

stora arbetsplatsområden, kulturinstitutioner, arenor och med det rika utbudet i 

centrala Göteborg och i Borås stadskärna. 

Folk från andra områden kommer att upptäcka den sydöstra regiondelen 

I ett omvänt perspektiv blir trakterna längs den nya/förbättrade banan mer till-

gängliga för andra än de som redan bor där. Upplevelsevärdena i det vackra sjö- 

och kulturlandskapet och i de kuperade skogsområdena blir mer tillgängliga för de 

många storstadsborna i Göteborgsområdet och boende på Västkusten liksom för 

befolkningen i exempelvis Köpenhamn, Lübeck, Kiel och Hamburg.  

Tillgängligheten till Landvetter flygplats, och de många företag och verksamheter 

som finns intill flygplatsen, förbättras påtagligt för resenärer på Västkustbanan, i 

Göteborgsområdet och från Boråshållet. Mölndals roll som bytespunkt i järnvägs-

nätet, och som delregionalt centrum, kommer att stärkas. Förutsättningarna att 

utveckla besöksnäringen stärks.  

Konkurrenskraftiga boendealternativ 

Många hushåll som söker bostad i Göteborgsområdet kommer att attraheras av att 

kunna bo i närheten av stationerna på den nya/förbättrade banan mellan Göteborg 

och Borås, i synnerhet sådana som ligger inom gång- och cykelavstånd till statio-

nerna. Utöver goda lägesförutsättningar i det regionala transportsystemet, har de 

fördelen av att ligga i uppvuxna och väletablerade samhällen med utbyggd service 

och ett lokalt näringsliv. De ligger dessutom i direkt kontakt med fina naturom-

råden. Förutsättningarna är goda att många ska kunna finna dem jämförelsevis 

prisvärda. 

Utbildningsnivån kommer att stiga 

När befolkningen växer kommer de etablerade samhällena att påverkas. Rätt 

hanterat finns många fördelar att vinna lokalt. De som bor längs den nya/för-

bättrade banan kommer successivt att bli integrerade i en allt mer kunskaps-
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intensiv arbetsmarknadsregion. Forskningen
11

 har visat att i amerikanska stor-

städer som präglas av ett kunskapsintensivt näringsliv så ökar den genomsnittliga 

utbildningsnivån, arbetslösheten sjunker och den generella lönenivån stiger över 

hela arbetsmarknaden jämfört med i stora städer som inte präglas av sådana kun-

skapsintensiva verksamheter. Sannolikheten är stor att motsvarande förhållanden 

kommer att återfinnas i Sverige.  

De förbättrade möjligheterna att resa snabbt och bekvämt med kollektivtrafik 

kommer att underlätta för boende längs den nya/förbättrade Götalandsbanan att 

skaffa sig mer kvalificerad utbildning och att söka sig till kunskapsintensiva 

branscher med förhållandevis välbetalda jobb. Nya bostäder kommer också att 

kunna attrahera välutbildade hushåll. Andelen högskoleutbildade, specialiserade 

yrkesarbetare och kvalificerade hantverkare kan väntas öka i områdena nära 

stationerna. Då ökar också den lokala efterfrågan och betalningsviljan för 

hushållsnära tjänster. 

Göteborgsregionens bostadsmarknad blir mer diversifierad 

Ett utökat utbud av nya bostäder inom bekvämt pendlingsavstånd med kollektiv-

trafik till centrala Göteborg kommer också att gynna regionen som helhet. Det är 

inte bara i Londonområdet som konkurrensen på bostadsmarknaden inneburit att 

hushåll med ordinära inkomster fått svårt att hitta en lämplig bostad inom rimligt 

restidsavstånd till jobbet i regioncentrum. Det har i sin tur lett till svårigheter att 

bemanna många samhällsfunktioner, att hitta personal till serviceföretag och att 

klara offentliga åtaganden i vård, skola och omsorg. Motsvarande tendenser 

återfinns i Stockholmsregionen och kan mycket väl komma att utvecklas i Göte-

borgsregionen på sikt. 

Socio-ekonomiska risker 

Om de nya bebyggelseområdena växer för snabbt, får en torftig närmiljö, dåligt 

utvecklad service eller ensidig befolkningssammansättning ökar dock risken för 

att de hushåll som har möjlighet väljer andra boendealternativ. Då ökar risken för 

socio-ekonomisk segregation. Det kan leda till svåra påfrestningar på den kom-

munala ekonomin. Kommunernas kostnader för att bygga ut områdena och för att 

etablera och driva exempelvis förskolor, skolor, ungdomsverksamhet, socialtjänst, 

äldreomsorg kan bli höga utan att skatteintäkterna ökar i motsvarande takt. 

Om å andra sidan många nya attraktiva och prisvärda bostäder tillkommer i de 

aktuella stationssamhällena under kort tid, och de nya bostäderna blir attraktiva på 

bostadsmarknaden, kommer den relativa attraktiviteten i andra bostadsområden i 

regionen att påverkas. Mindre attraktiva alternativ blir jämförelsevis ännu mindre 

konkurrenskraftiga.  

Fler jobb efterhand 

Erfarenheterna har också visat att attraktiva livsmiljöer i första hand lockar boen-

de. Efterhand brukar också arbetsplatserna öka. Boende i området etablerar ofta 

verksamhet nära bostaden och företag som behöver rekrytera arbetskraft, och som 

inte är beroende av att finnas på en viss bestämd plats, kan få fördelar av att flytta 

till, eller att växa och utvecklas, i de delar av storstadens ytterområde där 
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folkmängden ökar och där tillgången till mark och lokaler är jämförelsevis 

förmånlig. 

Dessutom ökar det lokala underlaget, och marknadspotentialen, för såväl hushålls-

nära som företagsnära tjänster när befolkningen växer, sysselsättningen ökar och 

det inomregionala utbytet tilltar. Det gäller exempelvis personalintensiva verk-

samheter som skolor, omsorg, sjukvård, handel och offentlig förvaltning. Många 

av dessa sysselsätter en hög andel kvinnor.  

För de som bor i de växande samhällena innebär detta stora fördelar eftersom 

många människor, i synnerhet kvinnor, kommer att ha flera tänkbara arbetsgivare 

i närheten av hemmet. De kommer att kunna byta jobb och ändå ha en kort restid. 

Rikare och bättre lokalt utbud 

De som bor i samhällena intill den nya/förbättrade banan kommer att kunna för-

flytta sig snabbt och enkelt mellan de olika stationerna. Med periodkort för kol-

lektivtrafiken kostar det inte något extra för resenären. Det betyder att befolk-

ningsunderlag för skolor, butiker, matställen, verkstäder och andra serviceverk-

samheter stärks. De boende kommer efterhand att få tillgång till ett större och mer 

varierat utbud av service i närområdet. Mölndal kommer att kunna utvecklas till 

ett gemensamt delregionalt centrum i stråket. Det blir kanske inte lika vanligt att 

åka in till centrala Göteborg för att uträtta olika ärenden, uppleva något evene-

mang eller för att träffas. Boende i andra delar av Göteborgsområdet får också 

lättare att ta sig till olika ställen, exempelvis en träningslokal, som ligger nära 

någon av stationerna. 

Kommunerna kommer lättare att kunna dela på gemensamma specialresurser som 

gymnasieskolans olika program, specialisttjänster inom förvaltningen eller 

idrottsanläggningar. Samverkan och kommer även att underlättas inom olika 

verksamhetsområden och branscher som äldreomsorgen, sjukvården eller 

byggbranschen. 

 

2.1.3  Hållbarhet 

Något om miljöförhållandena, särskilt påverkan på relationen mellan bil- och 

kollektivtrafik. Mer miljövänligt att åka tåg. Tätare och större samhällen är mer 

energieffektiva. Kostnadseffektivare att försörja med tekniska system. Nya 

bebyggelseområden kan få ny teknik snabbt. Livsstilsförändringar. 

Större folkmängd och ökad närhet ger förutsättningar för skalfördelar och specia-

lisering, ekonomiskt fördelaktigt. 

De unga vänjer sig vid att åka kollektivt, det behöver inte skjutsas, de får en större 

personlig frihet. 

Lättare för människor med skilda förutsättningar att leva i samhällen med en mer 

blandad befolkning 
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2.2   Befolkning och bostadsbyggande i Göteborgsregionen - 

Omvärldsanalys stråket Göteborg - Borås 

2.2.1  Inledning 

Västsverige växer. Stora satsningar är beslutade och håller på att genomföras för 

att förbättra infrastrukturen i Göteborgsregionen. Västsvenska paketet, ett samlat 

paket av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder, beräknas kosta 34 mil-

jarder kronor (2009-års prisnivå) att genomföra och medfinansieras till hälften 

regionalt och lokalt. Genomförandetiden för paketet är lång – för närvarande 

beräknat till tidigast 2026. Målet med paketet är större arbetsmarknadsregioner, 

en attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken, en konkurrenskraftig kol-

lektivtrafik, en god livsmiljö, att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras 

och den internationella konkurrenskraften stärks.  

Sedan 1985 har ett stort antal utredningar gjorts om förbättringar av transport-

möjligheterna för att utveckla kommunerna längs stråket Göteborg-Borås. Dess-

utom finns utredningar om näringsliv, miljö och klimat och social utveckling som 

belyser nuläge och önskad utveckling längs stråket. I dessa olika utredningar 

fokuseras främst på behovet av ny järnvägsinfrastruktur. Det finns ett mycket 

digert och omfattande material om näringsliv, befolkning och bostadsmarknad. 

Det som kännetecknar utredningarna är att tidsperspektivet är relativt kort, ofta 

fokus på de närmaste 10 åren och längst till 2035 - 2040. I korthet redovisas på 

följande sidor några sammanfattade beskrivningar och slutsatser av några viktiga 

aktörers visioner, mål, strategier och handlingsplaner för samhällsutvecklingen. 

 

2.2.2  Regeringens ambitioner 

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 

2020 uttrycker bl. a: ”Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, 

företag och kapital är avgörande för att utveckla attraktiva och konkurrens-

kraftiga regioner och kommuner.  För att skapa hållbara och effektiva fysiska 

strukturer som stärker sambanden inom och mellan regioner krävs en utvecklad 

mellankommunal, regional och sektorsövergripande samverkan och samplane-

ring, som utgår ifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara perspektiv. 

Särskilt behöver frågor om fysisk planering och boendemiljöer tydliggöras i det 

regionala tillväxtarbetet. Det är också viktigt att planeringen integreras med 

utvecklingen av bl.a. hållbara transportsystem. Genom samplanering och 

ändamålsenlig markanvändning kan hållbara fysiska och transport-snåla sam-

hällsstrukturer och en minskad negativ miljöpåverkan från transportsektorn 

åstadkommas i hela landet. Det finns ett behov av att förbättra samordningen av 

olika insatser och åtgärder inom områden som regional tillväxt, transporter, 

informationsteknik, klimat, miljö, och energi, fysisk planering, kompetensför-

sörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur och 

kulturmiljöer samt servicefrågor” 

I budgetpropositionen 2016/2017:1 anger regeringen behovet av ett regionalt och 

regionöverskridande perspektiv för den fysiska planeringen och bostadsförsörj-

ningen: ” Med växande arbetsmarknads- och bostadsregioner ökar behovet av ett 

regionalt och regionöverskridande perspektiv i den fysiska planeringen och för 

bostadsförsörjningen. Regeringen ser behov av att regionalt utvecklingsansvariga 
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aktörer fortsätter att utveckla sitt arbete med frågor om fysisk planering och bo-

ende i det regionala tillväxtarbetet. Bostadsförsörjning och tillgång till attraktiva 

och ändamålsenliga bostäder i attraktiva lägen är en angelägen fråga i alla delar 

av landet.  

I infrastrukturpropositionen 2016/2017:21 anges” Utveckling av statens infra-

struktur kan skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Det handlar dels om 

att göra det möjligt för fler att nå nya arbetsmarknader dels om att det på så vis 

tillgängliggörs mark på vilken en mer kostnadseffektiv bostadsexploatering kan 

ske. Det här är en potential för ökat bostadsbyggande som samhället framöver 

behöver utnyttja bättre”  

Regeringen har tillsatt en samordnare med uppdrag att möjliggöra planer på nya 

städer. Samordnaren ska identifiera områden som inte finns med i befintliga 

planer där det på längre sikt finns möjlighet till helt nya städer. Särskilt pekas ut 

att det kan finnas platser, till exempel vid nya järnvägssträckningar, där staten kan 

hjälpa till med exempelvis infrastruktur för att fler bostäder ska byggas. Rege-

ringens samordnare ska identifiera en eller flera kommuner där den här typen av 

ny stadsbebyggelse kan passa.  

Regeringens uppdrag till Sverigeförhandlingen beträffande höghastighetstågen, 

har hittills resulterat i överenskommelser med Borås och Härryda kommuner. 

Sverigeförhandlingen har också lämnat ett uppdrag till Trafikverket att för 

sträckan Borås - Göteborg C bedöma förväntat trafik 2035 (såväl höghastighets-

tågstrafik som storregional trafik), göra känslighetsanalyser beträffande trafike-

ring, bedöma kostnader och samhällsekonomiska effekter. 

Riksdagen antog den 13 december 2016 regeringens förslag till infrastrukturpro-

position. Trafikverkets uppdrag är att ta fram den nationella planen för transport-

infrastruktur 2018-2029 utifrån infrastrukturproposition och direktiv från rege-

ringen. Regeringen kommer såvitt förstås att ge Trafikverket i uppdrag att 

prioritera start för utbyggnad i Skåne, förutom Ostlänken. Beslut om den 

nationella planen tas sommaren 2018. 

Regeringen satsar stora resurser på forskning och innovationer inom samhällsbyg-

gandet och skapa smarta städer. IQ Samhällsbyggnad bedömer att det 2020 kom-

mer att satsas minst en miljard kronor på forskning och innovation inom samhälls-

byggandet. Därtill kommer sektorns samfinansiering. Regeringen har lanserat fem 

samverkansprogram, bl. a Smarta städer, som adresserar prioriterade samhällsut-

maningar. De 17 befintliga strategiska innovationsprogrammen, varav Smart Built 

Environment är ett, är centrala verktyg för att förverkliga dessa samverkanspro-

gram. Genom dessa satsningar skapas kunskap, metoder och verktyg för att bygga 

smartare, snabbare och hållbart. 

Slutsatsen är att regeringen kräver en utvecklad samplanering i Västra Götaland 

och längs stråket, som mycket tydligt kopplar samman bostadsbyggandet med 

investeringar i infrastruktur, vilket ligger helt i linje med intentionerna för sam-

hällsbyggnadsstråket Mölndal – Härryda – Bollebygd. Regeringen söker även nya 

vägar för att få fram större bostadsinvesteringar invid nya järnvägar. För stråket är 

detta särskilt intressant utifrån planerna för Landvetter Södra. För stråket är det 

viktigt att vara med i den kunskapsutveckling som pågår och att delta i olika 

projekt etc. i syfte att förbättra möjligheten till hållbart byggande och attraktiva 

miljöer. 
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2.2.3  Region Västra Götaland och Göteborgskommunernas kommunal-

förbund (GR) 

I Västra Götalandsregionen och inom GR finns ett antal målbilder som berör 

samhällsutvecklingen  

 Vision Västra Götaland – Det goda livet (antagen 2005) 

 Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra 

Götaland 2014-2020 (RUP)  

 Miljömål, trafikförsörjningsprogram, klimatstrategi, miljö-och 

klimatstrategi för kollektivtrafiken  

 Målbild Tåg 2035 – målbild för tågtrafiken i Västsverige 

 K2020 – målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen 

 GR:s strategi Hållbar tillväxt (antagen 2013) 

 Strukturbild för Göteborgsregionen 

RUP:en Västra Götaland 2020 beskriver vägar för att nå målsättningarna inom 

visionens fem fokusområden; näringsliv, kunskap och kompetens, kommuni-

kationer, kultur och hälsa. Visionens målsättningar har översatts till konkreta 

prioriteringar i strategin. Grunden i utvecklingsarbetet är att det är viktigt för 

Sverige och EU att Västra Götalands potential utnyttjas, att storstadens förut-

sättningar tas tillvara och stärker hela Västra Götaland samt att fortsätta bygga 

samman Västsverige. Strategins ambitioner på energi och klimatområdet utgår 

från den breda överenskommelse som träffades 2009 i Västra Götaland, om ett 

energisystem utan fossila bränslen år 2030. Beträffande befolkningsutvecklingen 

anges i RUP:en målet en ökad befolkning på 12 000 nya invånare per år och 

ökning i alla regiondelar. 

Göteborgsregionens strategier för Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen är: 

 Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de 

möjligheter en fortsatt regionförstoring ger  

 Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt besöka 

Göteborgsregionen 

 Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 

storstadsområdets möjligheter 

 Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv 

kollektivtrafik 

Göteborgsregionen ska utvecklas enligt strukturbilden med en stark och attraktiv 

regional kärna och längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva region-

delscentrum. Kärnan ska stärkas med ytterligare 45 000 boende och 60 000 

arbetsplatser till 2030. Det sammanhängande stadsområdet, huvudstråken och 

kustzonens större tätorter ska till samma tidpunkt stärkas med 135 000 boende och 

50 000 arbetsplatser. Den långsiktiga inriktningen är att skapa en regional struktur 

med en befolkningsmässig balans. Befolkningsökningen inom Göteborgsregionen 

ska vara minst 10 000 invånare per år. Göteborgs lokala arbetsmarknad ska år 

2030 omfatta 1,75 miljoner invånare. 

Slutsatsen är att den övergripande visionen, strategier och planeringsantaganden 

känns delvis föråldrade och har ett relativt kort perspektiv, särskilt i jämförelse 

med Stockholmsregionens regionala planering som har fokus ända fram till år 

2050 (RUFS 2050 och ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra Mellan-
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sverige). Beträffande bostadsplaneringen saknas en gemensam tydlig målbild för 

bostadsbyggande i regionen. Dock finns nu beslut om en regional bostadsförsörj-

ningsplan 2017. Vidare saknas en tydlig aktuell målbild för helheten: Näringsliv – 

Jobb – Bostad. 

 

2.2.4  Näringslivets vision 

Fem företag med förankring i Göteborg – MTR, Skanska, Sweco, Volvo Cars och 

Volvokoncernen – har utarbetat en vision för Göteborgsregionen 2070. Den inne-

bär att Göteborg blir en världsstad och navet i en arbetsmarknad som omfattar 13 

miljoner människor där Göteborg står för 3,5 miljoner. Ett högeffektivt transport-

system möjliggör bland annat personresor från Göteborg till Stockholm, Oslo eller 

Öresundsregionen på drygt en timme. Regionala tätorter blir knut-punkter i ett 

sömlöst transportsystem där människor och gods kan byta transportmedel med 

flexibla hållplatser, utan tidtabeller eller väntetider, nya strukturer skapar till-

gänglighet, närhet och fler möten, mobilitetstjänster skapar skräddarsydda resor 

utifrån resenärens behov samt intelligenta fordon skapar nya möjligheter. 

Näringslivet fokuserar på teknik- och marknadsutveckling i olika branscher. 

Business Region Göteborg beskriver regionen i dag som mitt i ett utvecklings-

språng där invånarantalet ökat med 152 000 personer sedan år 2000 och befolk-

ningen väntas passera miljonstrecket år 2017. Samtidigt har drygt 102 000 nya 

arbetstillfällen tillkommit och i dag har regionen ett varierat näringsliv med över 

750 olika branscher. Stora investeringar sker i forskning och produkt-utveckling; 

1 000 miljarder i investeringar i infrastruktur och byggande planeras. Göteborgs-

regionen har bl.a. tre viktiga tillväxtfaktorer: Nordens största hamn, världsledande 

fordonsindustrier och riklig tillgång till kinesiskt kapital. Göteborgsområdet har 

på kort tid blivit Kinas största globala utvecklingscentrum för framtidens fordon. 

En snabb omställning sker i näringslivet genom digitalisering, automation och 

robotisering. Många jobb förväntas försvinna inom den närmaste 20 årsperioden 

som följd av teknikutveckling och globalisering.  

Slutsatsen är att sysselsättningsnivån idag är mycket hög och att stora och snabba 

omställningar kommer att ske i näringslivet de närmaste 20 åren där Göteborgs-

regionen har goda framtidsutsikter. Framgångsfaktorn för näringslivet är fram-

förallt förmågan att attrahera kompetens och därför är tillgång till attraktiva 

bostäder, ökad rörlighet och attraktiva boendemiljöer särskilt viktig. 

 

2.2.5  Mölndal, Härryda och Bollebygd 

Stråket Göteborg-Borås med mellanliggande samhällen är byggstenar för att till-

handahålla det tillkommande bostadsutbud som är nödvändigt för att skapa en 

storstadsregion. För stråket togs i september 2015 beslut om en gemensam mål-

bild som ska ligga till grund för den fortsatta gemensamma samhällsplanerings-

processen: ”År 2035 är Göteborg - Borås ett ännu stakare stråk präglat av sam-

verkan, stark identitet och framtidstro. Vi är Sveriges största tågpendlingsstråk 

där majoriteten av alla personresor görs på ett hållbart sätt. Den nya järnvägen 

har skapat en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat transportsystem 

dör hela resan fungerar effektivt. Vi har fått en gemensam arbetsmarknad med 

starka kluster och ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv. Vi 
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har kommit närmare varandra och stråket erbjuder en variation av möjligheter 

att leva, resa och arbeta. Samhällena i stråket har hög tillgänglighet till både 

kust, skog, storstad och landsbygd och möjliggör ett enklare och rikare vardags-

liv. Med andra ord är vi år 2035 ett stråk för möten, människor och mångfald! 
12

  

Kommunerna har idag olika strukturer och olika roller i den regionala utveck-

lingsprocessen. I den gemensamma målbilden beskrivs detta tydligt. Avgörande 

för utvecklingen är den tillväxt och utveckling som sker i Göteborg respektive 

Borås eftersom kommunerna i stor utsträckning är boendekommuner med pend-

ling till arbeten i andra kommuner. I nuläget har Mölndal, Härryda och Bollebygd 

möjlighet att erbjuda goda boendemiljöer och lägre boendekostnader än centrala 

delar av Göteborg och Borås. I respektive kommun finns översiktsplanering som 

bygger på en befolkningsökning på i snitt cirka 1 % per år och kommunerna växer 

olika mycket. 

Slutsatsen är kommunerna Mölndal, Härryda och Bollebygd utifrån målbilden 

behöver skapa en tydlig gemensam översiktsplanering, öka tillväxtambitionerna, 

öka takten i bostadsbyggandet och utbyggnaden av kommunal service. Fram-

gångsfaktorn för kommunerna är framförallt förmågan att snabbare erbjuda 

attraktiva bostäder och boendemiljöer och hög kommunalservice så att företagen 

och arbetskraften på den gemensamma arbetsmarknaden väljer detta stråk före 

andra stråk som t.ex. Göteborg - Trollhättan och Göteborg - Varberg. 

 

2.2.6  Befolkningsutveckling och tillväxt 

Det finns ett mycket tydligt samband mellan storlek och tillväxt för svenska 

regioner 1995 - 2015. Den årliga tillväxttakten 1990 - 2015 uppgick i de tre 

storstadsregionerna till 1,0 - 1,5 % medan regioner omkring 100 000 invånare 

växte 0 - 1,4 %/år. Tillväxten i storstadsregionerna sker på två sätt; förtätning i 

kärnan och regionförstoring, vilket nedanstående tabell visar.  

Lokal arbetsmarknad Stockholm Göteborg Malmö 

Antal invånare 1970 1 446 000 684 000 322 000 

Förtätning 1970 - 2014 705 000 249 000 105 000 

Förstoring 1970 - 2014 443 000 209 000 690 000 

Antal invånare 2014 2 594 000 1 142 000 1 117 000 

Befolkningsökning 1970 -

2014, faktor 

1,79 1,67 3,47 

Källa: SCB, beräkning WSP Analys & Strategi 

 

Tabellen visar bl.a. Malmös stora tillväxt genom regionförstoring, vilket beror på 

utbyggnad av en modern pendeltågstrafik. 

I RUFS 2050 görs för Stockholmsregionen tre olika antaganden för befolkningsut-

vecklingen. Här redovisas basnivån: 

                                                 
12

 Beslut Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsstyrelse samt Boråsregionen/Sjuhärads 

kommunalförbunds direktion, 2015-09-18 
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Län 2010 2020 2030 2040 2050 

Stockholm 2 054000 2403 000 2 583 000 2 711 000 2 832 000 

Uppsala 337 000 369 000 390 000 401 000 407 000 

Totalt 2 378 000 2 772 000 2 973 000 3 112 000 3 239 000 

 

Alternativ Hög befolkningsutveckling ger en befolkning år 2050 om 3,6 miljoner 

och alternativ Låg om 3,1 miljoner. Motsvarande framskrivningar och prognoser 

saknas för Göteborgsregionen. Siffrorna för Stockholm - Uppsala visar att en 

framskriven befolkningsökning i intervallet cirka 0,8 - 1,3 % per år. Stockholm-

Uppsala förväntas växa något mindre än perioden 1970 - 2014. 

Funktionsutredningen i mars 2016 anger en befolkningsökning på 220 000 fram 

till 2035, givet att järnvägsinfrastrukturen byggs ut, fördelat på Göteborg, Möln-

dal, Härryda. Bollebygd, Borås och Ulricehamn. För Mölndal, Härryda och 

Bollebygd skulle det innebära en befolkningsökning på cirka 1,0 - 1,4 % per år. 

Befolkning 2014 2025 2035 

Mölndal 62 900 71 900 79 400 

Härryda 36 300 41 300 45 600 

Bollebygd 8 700 9 800 10 800 

Totalt 107 900 123 000 135 800 

Källa: Funktionsutredningen Region Västra Götaland  

 

Det finns tre viktiga förutsättningar för att Göteborgsregionen ska kunna växa 

under de kommande decennierna. En av dessa är att flödena av människor och 

gods inom hela regionen effektiviseras genom upprustning och förnyelse av 

infrastrukturen. Den andra, som är starkt beroende av effektiva flöden, är en 

samordnad expansion av bostadsmarknaden, som gör det möjligt att skapa ett 

varierat utbud av bostäder för de olika typer av hushåll, som vill flytta till 

regionen för att arbeta, studera eller av andra skäl. Den tredje är att investeringar 

kan ske i nya verksamheter och företag som t.ex. 10 000 nya arbetsplatserna i 

Airport City. 

I Mölndal, Härryda och Bollebygd bodde 108 790 personer den 1 januari 2016. 

Den 30 september 2016 uppgick befolkningen till 110 037 dvs. en ökning under 9 

månader med 1247 personer (1,15 %). Mölndal är en boendekommun med en 

befolkningsutveckling under senare år på i genomsnitt 0,7 - 0,9 % per år och i 

bostadsförsörjningsprogram 2015 - 2022 anges en målsättning om befolknings-

tillväxt på 1,5 %. Härryda är idag en pendlingskommun där utvecklingen under 

senare år visar på en folkökning på 1,3 - 1,5 procent per år. I Bollebygd har 

folkmängden under senaste tioårsperioden ökat med ca 0,6 % per år fram till 

2015. Bollebygd anger i sina planeringsdokument en prognos på en årlig tillväxt 

på ca 1,5 %, som nyligen reviderats till 3 % per år.  I de tre kommunerna finns nu 

en stark tilltro till en ökad tillväxt och att en befolkningsökning på 2 - 3 % per år 

kan vara ett rimligt mål. Tabellen nedan redovisar den befolkningsökning som 

uppkommer vid en årlig ökning på 2 - 3 % per år. 
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År Mölndal 

2,0 % / år 

Härryda 

2,5 % / år 

Bollebygd 

3,0 % / år 

Totalt 

2015 63 340 36 651 8 799 108 790 

2020 69 932 41 467 10 203 121 602 

2025 77 211 46 916 11 825 135 952 

2030 85 247 53 081 13 708 152 036 

2035 94 119 60 100 15 892 170 111 

2040 103 893 67 998 18 432 190 323 

2045 114 707 76 933 21 367 213 007 

 

Det specifika ställningstagande som respektive kommun gör som grund för att vi i 

denna utredning skapar ett visst stadsbyggnadsinnehåll, redovisas i ett annat 

avsnitt under ”befolkningsprognos”.  

Slutsatsen kan dras att befolkningsförändringar och förstoring av arbetsmarknads-

regioner fram till 2050 skapas genom flera samverkande faktorer. Förutom 

demografiska förhållanden är samhällsekonomisk utveckling, teknikutveckling 

och effekter av olika politiska beslut i omvärlden viktiga faktorer. Den vision för 

Göteborgs arbetsmarknadsregion som näringslivet har redovisat (3,5 miljoner, år 

2070) visar att näringslivet ser stora tillväxtmöjligheter efter 2030 (Göteborgs-

regionens målbild 1,75 miljoner, år 2030). En grundläggande fråga är hur 

invånarna i Mölndal, Härryda och Bollebygd ställer sig till en kraftigt ökad 

befolkning. I Stockholmsområdet finns kommuner som inte vill växa särskilt 

mycket trots stor efterfrågan på bostäder, god arbetsmarknad, bra tillgång till 

mark som är lämplig för bebyggelse och mycket bra pendlingsmöjligheter. 

 

2.2.7 Bostadsbyggande Mölndal, Härryda och Bollebygd 

För Mölndals del är målet i Bostadsförsörjningsprogram 2015 - 2018 500 nya 

lägenheter/år. För 2020 är prognosen att ca 900 lägenheter och för 2022 att cirka 

750 lägenheter kommer att byggas. I bostadsförsörjningsprogram 2016 - 2020 för 

Härryda bedöms ca 300 bostäder byggas i snitt per år. I Bollebygd bedömer kom-

munen att det under perioden 2017 - 2021 kommer byggas cirka 500 bostäder i 

Bollebygd, det vill säga cirka 100 per år. Sammantaget innebär de kommunala 

besluten att cirka 900 nya bostäder kommer att byggas per år i de tre kommu-

nerna. 

Slutsatsen kan dras att kommunernas ambitioner för bostadsbyggandet ökat rejält 

de senaste åren. Kommunerna upplever en stor efterfrågan på nya bostäder och en 

stark investeringsvilja. För att kraftigt kunna öka bostadsbyggandet i en stark 

konkurrens om kapital, kompetens och boende krävs omfattande förändringar av 

arbetssätt, processer och organisation.  

Det som här ovan redovisats ska ses som en nulägesbeskrivning av kommunernas 

planering. I vår utredning gör vi självständiga analyser och bedömningar friståen-

de från kommunförvaltningarnas planer. 
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2.3   Allmänt om samband mellan befolkningsutveckling och tra-

fikeringsutbyggnad - Växande kommuner i Sverige – jämförelser  

2.3.1  Inledning  

Många av Sveriges kommuner växer. För Göteborgsregionen och stråket Mölndal 

- Bollebygd är det av stort intresse att studera ett antal växande kommuner i Sve-

rige för att bl. a se hur dessa kommuner ökat sin befolkning de senaste åren, ana-

lysera vad som skapar tillväxt i dessa kommuner, studera hur dessa kommuner 

arbetar med bostadsförsörjning och byggandet av samhällsfastigheter samt studera 

vilka kommunalekonomiska och organisatoriska åtgärder som valts för att finan-

siera investeringar och för att få en ekonomi i balans.  

Två kommuner har valts ut, Sundbyberg och Knivsta, för en närmare jämförande 

analys. Dessa kommuner växer väldigt mycket och Sundbybergs likhet med 

Mölndal och Knivstas likhet med Bollebygd är särskilt intressant.  

Knivsta är en boendekommun och jobbar strategiskt för att öka andelen som 

arbetar i kommunen. Många företag värdesätter att Knivsta ligger nära E4:an och 

har nära till Arlanda. Den stora utmaningen för Knivsta är att bygga bostäder och 

skolor i takt med intresset att bosätta sig i kommunen. Urbaniseringen av kom-

munen, med exempelvis nya flerbostadshus nära järnvägen, skapar diskussioner i 

samhället eftersom det är en stor förändring som sker snabbt. 

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och har flera år i rad ändå byggt 

flest nya bostäder i landet i förhållande till invånarantalet. I Sundbyberg bor 5 300 

personer per kvadratkilometer, vilket är tätast i Sverige. Sundbyberg erbjuder 

invånare i regionen ett attraktivt och kvalitativt boende med naturnära områden 

för rekreation och naturupplevelser. Den stora utmaningen för Sundbyberg är att 

klara den stora gentrifieringen och att skapa den moderna staden som den fast-

lagda visionen uttrycker.  

 

2.3.2  Befolkningsutveckling  

Rapporten Sveriges Nya Geografi,
13

  visar att samhällsutvecklingen och kommu-

nernas tillväxt har blivit mer beroende av flöden över kommungränser. De senaste 

tio åren har regionförstoringen i landet medfört större och färre regioner och prog-

nosen är att regionförstoringen kommer fortsätta. Rörligheten över kommungrän-

serna har ökat kraftigt, vilket har gett tydligare fokus på arbetsmarknadsregioner. 

Den regionala arbetsmarknaden är särskilt beroende av en välfungerande bo-

stadsmarknad och transportinfrastruktur. De lokala arbetsmarknadernas storlek 

har stor betydelse för befolkningsutvecklingen, sysselsättningsutvecklingen och 

den ekonomiska tillväxten. Den största befolkningsökningen i Stockholms-

regionen de senaste åren har koncentrerats till ett fåtal kommuner. 

  

                                                 
13

 Sweco och Arena för Tillväxt 
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Folkmängd efter kommun 
Källa: Statistiska centralbyrån  
Kommun  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Sundbyberg  34 529  35 078  36 079  37 722  38 633  39 539  40 793  42 626  44 090  46 110  
Sigtuna  36 976  37 793  38 372  39 219  39 990  41 329  42 272  43 372  44 085  44 786  
Knivsta  13 597  13 954  14 259  14 477  14 724  14 965  15 279  15 580  16 105  16 869  
Solna  61 717  63 318  65 289  66 909  68 144  69 946  71 293  72 740  74 041  76 158  
Stockholm  782 885  795 163  810 120  829 417  847 073  864 324  881 235  897 700  911 989  923 516  

 
Årlig folkökning efter kommun (antal)  
Källa: Statistiska centralbyrån  
Kommun  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Sundbyberg  513  549  1 001  1 643  911  906  1 254  1 833  1 464  2 020  
Sigtuna  265  817  579  847  771  1 339  943  1 100  713  701  
Knivsta  273  357  305  218  247  241  314  301  525  764  
Solna  1 142  1 601  1 971  1 620  1 235  1 802  1 347  1 447  1 301  2 117  
Stockholm  11 847  12 278  14 957  19 297  17 656  17 251  16 911  16 465  14 289  11 527  

 
Årlig folkökning efter kommun (procent)  
Källa: Statistiska centralbyrån  
Kommun  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sundbyberg  1,5 1,6 2,9 4,6 2,4 2,3 3,2 4,5 3,4 4,6 
Sigtuna  0,7 2,2 1,5 2,2 2,0 3,3 2,3 2,6 1,6 1,6 
Knivsta  2,0 2,6 2,2 1,5 1,7 1,6 2,1 2,0 3,4 4,7 
Solna  1,9 2,6 3,1 2,5 1,8 2,6 1,9 2,0 1,8 2,9 
Stockholm  1,5 1,6 1,9 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 1,6 1,3 

 

Sundbyberg och Knivsta är de kommuner som haft den kraftigaste befolknings-

ökningen i Stockholms - Uppsala regionen de senaste åren. Under 2015 ökade be-

folkningen i dessa kommuner med 4,6 % respektive 4,7 %.  

Befolkningsökning 2016  

Under perioden 1 januari-30 september 2016 har befolkningsökningen i dessa två 

kommuner varit  

 Sundbyberg + 1206  

 Knivsta +314  

Källa: SCB  

Befolkningsökningen har kunnat ske genom ett starkt bostadsbyggande. Grund-

läggande är god tillgång till mark att exploatera, företag som vill investera i 

bostadsbyggande samt kommunernas förmåga att driva detaljplane- och bygg-

lovprocesserna.  

 

2.3.3  Bostadsbyggande Knivsta  

Vision 2025 för Knivsta är: Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med 

förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-

Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster 

Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.  

Knivstas identitet är  

• En del av tillväxtregionen Stockholm - Uppsala  

• En kommun öppen för förändringar  

• En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan  

• En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle  
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• En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare  

• Ett näringsliv i utveckling med för kunskapsintensiva företag  

• En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta  

Uppsalaregionen och Arlandaregionen utvecklas starkt. Det påverkar i allra högsta 

grad Knivsta kommun. Omkring 75 % av befolkningen pendlar ut från kommunen 

för att jobba i exempelvis Stockholm, Uppsala eller Arlanda. Huvuddelen av ut-

pendlingen går till Uppsala. Idag arbetar cirka 20 000 på Arlanda och 2030 beräk-

nas cirka 50 000 arbeta där. Knivsta är en traditionell villastad där många väljer 

att bo. Det är flera samverkande faktorer som har bidragit till att Knivsta har växt 

snabbt de senaste åren. Infrastrukturen har varit en möjliggörare och attraktivite-

ten har gradvis ökat, särskilt i samband med att Stockholms Lokaltrafik från och 

med 2013 började trafikera Knivsta.  

Befolkningsökningen i Knivsta 

2006  2,0%  2013  2,0  

2007  2,6 %  2014  3,4 %  

2008  2,2 %  2015  4,7 %  

2009  1,5 %  2016  ca 3 %  

2010  1,7 %  2017  6-7%  

2011  1,6 %  2018  6-7 %  

2012             2,1 %  
Källa: SCB, samt prognos Knivsta kommun  

Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas Knivsta kommun stå 

inför ett scenario med en ökad befolkningstillväxt på 3,5-4 procent årligen de 

kommande nio åren. Prognosen grundar sig i antaganden om en fortsatt hög 

inflyttning samt ett positivt födelseöverskott. Enligt prognosen förväntas befolk-

ningen år 2020 vara cirka 20 500. Utmaningen för Knivsta kommun är att inte 

drabbas av ”växtvärk” och att utbudet av bostäder och kommunal service på så 

sätt inte är tillräckligt för att möta den efterfrågan och det behov som en ökande 

befolkning innebär. 2 000 nya bostäder planeras bli färdiga för inflyttning fram till 

och med år 2020. 

Bostadsbyggande 2016 - 2020 

2016 192 

2017 514 

2018 387 

2019 406 

2020 405 
Källa: Bostadsförsörjningsprogram för Knivsta kommun 2016-2020  

450 lägenheter finns i nya detaljplaner som antogs under 2015. Ett stort antal före-

tag ca 40 st, vill investera i bostäder i Knivsta kommun. Det kan jämföras med att 

det uppges att ca 150 företag söker mark för att bygga bostäder i Nacka kommun.  

Bostadsbyggandet i Uppsala kommun har under en lång rad av år legat på en 

relativt låg nivå. Det har skapat möjligheter för Knivsta att erbjuda byggrätter och 

mark och detta har lett till ett kraftigt ökat byggande. Bostadsbyggandet i Uppsala 

har nu satt rejält fart och Uppsala ligger nu i topp vad gäller bostadsbyggandet. 

Under 2015 färdigställdes 827 lägenheter i flerbostadshus. Under 2016 kommer 

cirka 1 600 lägenheter i Uppsala att färdigställas enligt en preliminär beräkning 
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från kommunen och under 2017 kommer över 2 500 nybyggda lägenheter i 

Uppsala att stå färdiga för inflyttning vilket är den högsta siffran på minst 40 år. 

Bostadsbyggande - startbesked 1 augusti 2015 - 1 augusti 2016  

 Uppsala 3 933 nya bostäder  

 Knivsta 371 nya bostäder  

 Sigtuna 247 nya bostäder  

Källa: Boverket 

Knivsta har hittills i år gett klartecken till cirka 600 bostäder. Frågan som många 

Knivstabor ställer är när det kommer klädbutiker och en konkurrerande matkedja 

till orten. Den 6 december 2016 beslutade kommunstyrelsen i Knivsta kommun att 

fokusera kommande planarbete på Knivsta och Alsike tätorter och att tillfälligt 

vänta med landsbygden. Det primära skälet till avbrottet, åtminstone till 2019, är 

resursbrist på plankontoret men också övriga hinder för utbyggnaden på lands-

bygden genom dagens va-lagstiftning. Beslut har vidare tagits om att den nya 

översiktsplanen, som skulle vara klar till 2017, inte kommer omfatta landsbygden. 

Handelskammaren i Stockholms rapport ”4-spår Märsta – Uppsala” innebär en 

investering på 15-20 miljarder. Förslaget finns nu med som underlag till både 

Sverigeförhandlingen och Trafikverkets arbete med den nationella planen 2018-

2029. Förslaget innebär i korthet: Fyra pendeltåg per timme som stannar på alla de 

nya stationerna, två av dessa tåg går via Arlanda och två via Märsta, därutöver nio 

regional- och fjärrtåg per timme på sträckan, varav två stannar i Märsta, sex på 

Arlanda och fyra i Knivsta, ett av tågen går raka vägen mellan Stockholm och 

Uppsala utan att stanna någonstans på vägen. I rapporten anges att 100 000 nya 

bostäder kan byggas om det byggs fyra spår. 

 

2.3.4  Bostadsbyggandet Sundbyberg  

Sundbyberg genomgår mycket stora förändringar. Mälarbanan blir fyrspårig 

mellan Kallhäll och Stockholms central och spåren genom Sundbyberg centrum 

ska grävas ner. Det ger plats för 1 500 nya bostäder centralt i Sundbyberg, och 

förutom stora utbyggnader i Hallonbergen och Rissne fortsätter utbyggnaden i 

Ursvik. Trafikleden Enköpingsvägen E 18 görs om till kommunal stadsgata med 

bostäder och kontor, ”från asfaltöken och tomrum till stadsboulevard med upp till 

10 000 bostäder”, som media uttryckt det. Sundbyberg är mycket attraktivt för 

huvudkontor och myndigheter som flyttar ut från Stockholm city. Lägre hyror, 

utmärkt kollektivtrafik, närhet till Bromma och Arlanda gör kommunen attraktiv 

för verksamheter.  

Snabb tillväxt är kostsamt för kommuner eftersom det behövs nya skolor, för-

skolor, parker, vägar och idrottsplatser. Sundbyberg söker därför partnerskap med 

byggherrar som vill bygga och hyra ut. Kommunens eget fastighetsbestånd och 

organisation har setts över. Under 2017 kommer fyra stadsdelscentrum, Rissne 

Centrum, Hallonbergen Centrum, Ör och Ekbacken, att avyttras. I de två först-

nämnda finns även mycket mark för nyproduktion. Kraven är att köpare sätter i 

gång och bygger omgående. Bostäder i det kommunala bostadsbolaget ska säljas 

och omvandlas till bostadsrätter.  

Page 459 of 604



 2017-03-27 32 

 

Utbyggnaden av tvärbanan från Ulvsunda till Helenelund via Sundbyberg påbör-

jas under 2017. Landstinget står för merparten av notan – 3,3 Mdr kr – medan de 

berörda kommunerna Stockholm, Sundbyberg, och Sollentuna betalar 1 miljard 

tillsammans. Ytterligare 600 miljoner kommer från staten via den regionala läns-

planen. Det nya tvärbanespåret planeras att byggas i två omgångar. År 2021 ska 

banan vara färdig fram till Ursvik och 2023 hela vägen till Helenelund. Kontors-

områden i Sundbyberg omvandlas till stadsdelar där kontorshus blandas med 

bostäder, restauranger, service och butiker.  

Sundbybergtog i oktober 2016 beslut om - Vision 2030. Visionen utgår ifrån tre 

kärnvärden: levande, nytänkande och tillsammans. 

 Levande: Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med liv 

och rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv 

med all tänkbar service och gröna platser. Det är en stad där hela världen 

får plats - en stad för dig och hela ditt liv.  

 Nytänkande: Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är 

vi nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt utveck-

las och förbättras. En stad fylld av möjligheter för dig som vill växa och 

utvecklas.  

 Tillsammans: Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här 

finns plats för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi 

samarbetar och hjälps åt för att lyckas. Vi är en stad som växer bäst 

tillsammans.  

Sedan 2005 har befolkningen ökat med 12 094 personer. Sundbybergs stads invå-

narantal ökade med 2 020 personer under år 2015 och 743 nya bostäder (år 2014 

605) färdigställdes under 2015. Befolkningen bedöms öka från 47 000 till 60 000 

år 2020 och 83 000 år 2030 (+77 %). 

Sundbyberg har växt snabbast i landet, procentuellt sett, under flera av de senaste 

åren och beräknas tillsammans med Järfälla och Nacka vara de kommuner som 

växer snabbast i Stockholmsregionen under det kommande decenniet.  

Befolkningsökningen i Sundbyberg 

2006  1,5 %  2013  4,5 %  

2007  1,6 %  2014  3,4 %  

2008  2,9 %  2015  4,6 %  

2009  4,6 %  2016  ca 5 %  

2010  2,4 %  2017  ca 8 %  

2011           2,3 %  

2012           2,2 %  
Källa: SCB och Sundbybergs Stad  

Enligt landstingets senaste prognos för bostadsbyggandet förväntas 1 100 nya 

bostäder byggas i Sundbyberg varje år fram till 2030. 2010-2015 byggdes 465 nya 

bostäder i snitt. 1 700 lägenheter finns i nya detaljplaner som antogs under 2015.  

Bostadsbyggande- startbesked 1 augusti 2015- 1 augusti 2016  

 Sundbyberg 556 nya bostäder  

 Stockholm 5 884 nya bostäder  

Källa: Boverket  
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Bostadsbyggande 2016-2020 

2016 1100 

2017 800 

2018 700 

2019 600 

2020 600 
Källa: Sundbybergs Stads översiktsplan inkl. riktlinjer för bostadsförsörjning 2016 - 

2020, antagen 2013  

Sannolikt kommer bostadsbyggandet att bli större än vad gällande riktlinjer för 

bostadsförsörjning anger. 

 

2.3.5  Kommunala investeringar 

Knivsta  

Hela kommunsektorns låneskuld i Sverige år 2015 ökade med 10 % till totalt 550 

miljarder kronor. Kommuner och landsting bygger nu ut på högvarv och över-

skotten kan inte finansiera investeringarna. Kommuninvest bedömer därför att den 

kommunala låneskulden dubbleras och når 1 000 miljarder kronor år 2024.  

För Knivstas del finns en investeringsplan för perioden 2017 - 2020 på 553 Mkr, 

varav 184 Mkr 2017 (investeringarna i kommunens bolag ingår inte i detta be-

lopp). Självfinansieringsgraden uppgår till cirka 50 % för perioden. Investeringar i 

infrastruktur, exploateringar står för 53 % av investeringsplanen. Soliditeten för-

väntas sjunka under planperioden från 45 % till 40 %.  

Knivsta behöver göra en kraftig utbyggnad av förskolor och skolor 2016 - 2025. 

Prognosen 27 400 invånare år 2025 innebär att antalet 1-5 åringar ökar med cirka 

1 200 st. vara cirka 1 000 st. av dessa kommer att efterfråga förskoleplats. Därför 

finns ytterligare behov av drygt 40 nya förskoleavdelningar, en investering på ca 

420 Mkr och en årlig hyreskostnad för 1 000 nya platser på 25 - 30 Mkr. Antalet 

grundskoleelever väntas öka med 1 472 st. varav antalet gymnasieelever med 422 

elever. Det innebär behov av två nya grundskolor för cirka 1 300 elever som 

kostar cirka 400 Mkr exkl. mark. Behov finns av en ny gymnasieskola inom 10 år. 

Sundbyberg  

Sundbyberg har mycket låg andel långfristiga lån, jämfört med en genomsnittlig 

svensk kommun. Sundbybergs stads utgångsläge är således en god soliditet och 

hög självkostnadsfinansieringsgrad. Sundbybergs kommun investerade 2015 

21 300 kr/invånare och hamnade på plats 5 av landets mest investeringsvilliga 

kommuner. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden 2011 - 2015 av investe-

ringar låg på 63 %. Kommunens skattekraft, skatteunderlag utslaget på antalet 

invånare, har minskat de senaste åren. Kommunens skattesats är oförändrad sedan 

2013 och uppgår till 18,88. Verksamhetens kostnader ökade 2016 jämfört med 

2015 med 8,3 %. 

Sundbybergs mål fram till 2030 är 21 000 nya bostäder, 2 000 nya förskoleplatser 

och 4 000 nya grundskoleplatser. Den kommunala servicen behöver öka i och 

med att stadens befolkning växer. Personalbehovet i kommunen beräknas öka till 

cirka 3 200 anställda år 2023. Den största kostnadsökningen sker inom grund-

skolan. Detta ställer krav på ett starkt resultat, bättre kassaflöde och årliga effekti-
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viseringar, samt ett hållbarhetsperspektiv i både långsiktiga och kortsiktiga 

åtaganden.  

Stadens mål för soliditet är att den ska överstiga 50 % och inte avta fler än tre år i 

rad och att stadens genomsnittliga självfinansieringsgrad ska, över en 5-års period, 

uppgå till minst 65 % av investeringsvolymen. 

 

2.3.7  Slutsatser om exemplen Knivsta och Sundbyberg 

Knivsta och Sundbyberg har visat att det under en lång rad av år går att öka sin 

befolkning kraftigt. Förutsättningen för detta är att det är attraktivt att bosätta sig i 

kommunen genom att det finns goda kommunikationsmöjligheter och en stark 

arbetsmarknad i regionen. En aktiv lokal bostadspolitik har bedrivits där kommu-

nens bostadspolitiska instrument har använts. Kommunerna har utvecklat sina 

organisationer för att klara sina åtaganden i olika delar av exploateringsprocessen. 

Kommunerna har lånefinansierat stora delar av nödvändiga kommunala investe-

ringar. Kommunerna har tydliga visioner med 10-15 årsperspektiv och många 

bygg-och fastighetsföretag har varit och är intresserade av att investera i kom-

munerna. 

 

2.4  Särskilt om sambandet mellan pendeltåg och befolknings-

tillväxt 

2.4.1  Ortsexempel 

Tunnelbanan i Stockholm 

Inom ramen för Stockholmsförhandlingen 2013
14

 utreddes nyttan av å ena sidan 

utbyggnad av nya tunnelbanestationer och å den andra sidan byggande av nya 

bostäder. Cirka 20 nya tunnelbanestationer i Stockholms stad, Nacka kommun, 

Solna stad samt Järfälla kommun analyserades. Inverkan av de nya stationerna på 

ny bebyggelse inom influensområdena utvärderades. Analysen resulterade i att ca 

73 000 nya bostäder skulle tillkomma inom influensområdena. Av dessa bedöm-

des nettoeffekten av tunnelbanans tillkomst bli ca 41 000 nya bostäder (ca 32 000 

nya bostäder skulle byggts oavsett ny tunnelbana). Stockholmsförhandlingen in-

gick överenskommelser med alla nämnda kommuner om bostadsbyggande med 

ungefär den omfattning som anges ovan. Nu, fyra år senare, pågår projektering för 

utbyggnaden av tunnelbanan med full omfattning. Det tänkta bostadsbyggandet 

har i stor omfattning kommit igång i alla kommunerna redan på grundval av för-

väntningar om tunnelbanan. Det prognostiserade och avtalade bostadsbyggandet 

kommer utan tvekan att genomföras under planeringsperioden. 

Knivsta 

Knivsta har haft tågförbindelser mellan Uppsala och Stockholm sedan länge. 

Motorväg med direkt access har funnits sedan 1970-talet. Avståndet till Arlanda 

är mindre än 10 km. År 2012 utökades tågtrafikeringen med SLs pendeltåg mellan 

Uppsala och Stockholm med uppehåll i Knivsta. Numera stannar SJs oh SLs tåg 

fyra gånger per timme i Knivsta. Mellan 2006 och 2012 ökade befolkningen med 

                                                 
14

 Ny tunnelbana nyttovärdering  markanvändning-sammanställning av kommunrapporter för 

Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla, Rapport 2013-12-04, Hammar Locum Metior AB 
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1,5 - 2,6 % per år. Därefter startade SLs pendeltågstrafik. Mellan 2014 och 2016 

har befolkningstillväxten varit 3 - 3,7 % per år. 

Ale 

Ale kommun är belägen med ett antal mindre samhällen uppströms Göta älv 

mellan Göteborg och Trollhättan. Genom samhällena har för några år sedan 

byggts motorväg samt pendeltåg som stannar på alla samhällena i Ale kommun. 

Mellan 1998 - 2013 var befolkningstillväxten i medeltal 2,9 % per år. Kommunen 

planerar nu för att fördubbla befolkningen fram till år 2030, vilket innebär en 

befolkningstillväxt med cirka 5 % per år. 

Trosa 

Trosa kommun har cirka 12 000 invånare och är belägen mellan Södertälje och 

Nyköping. Motorvägen E4 har nära access. Kommunen har nyligen träffat avtal 

med Sverigeförhandlingen om att snabbtåget Ostlänken mellan Järna och Lin-

köping ska angöra Vagnhärad station. Kommunen planerar nu befolkningstillväxt 

med 2 - 3 % per år under den närmaste 10-årsperioden. 

 

2.4.2  Analys och slutsatser 

Tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm ger input till att påvisa det allmänna sam-

bandet mellan tillgänglighet och tillväxt, i det fallet mätt som tillväxt i bostads-

efterfrågan. Tunnelbaneutredningens bedömningar baserades på avgränsning av 

influensområden, oftast mellan 600 - 1000 m, något varierande beroende på 

konkurrerande alternativa kommunikationsmedel. Underlaget utgjordes av 

verifierade och erkända samband mellan avstånd till spårbundet transportmedel 

från bostad och värdepåverkan på bostaden. Tre år senare var de redovisade 

analysernas resultat påvisade. Tydligt gäller detta stationerna i Barkarbystaden 

och Nacka. Barkarbystaden på före detta det militära flygfältet hade utan 

kommunikationsmedel legat för fäfot sedan minst 30 år. Området är ganska 

centralt beläget mellan Järfälla centrum och Akalla. När tunnelbanan blev 

säkerställd genom Stockholmsförhandlingens avtal med Järfälla kommun sattes 

planering och exploatering igång genast. Byggstart för nya tunnelbanan är 2018. 

Marknadsbeviset för att resultatet stämmer är att byggandet nu pågår för fullt och 

att i området planeras för cirka 18 000 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser. För 

Nacka gäller motsvarande marknadsbevis. Till följd av tunnelbanans utbyggnad 

planerar kommunen för 14 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser. Byggandet 

har redan påbörjats i stor skala. 

Tunnelbana i Stockholm är dock en sak och inverkan av pendeltågsförbindelser i 

mindre och mellanstora städer belägna mellan ett par stora städer som är pend-

lingsmottagare är en annan sak. Utifrån exemplen Knivsta, Ale och Trosa blir vår 

bedömning att inverkan på tillkommande tillväxt, i detta fall mätt som befolk-

ningstillväxt, till följd av ökade pendeltågsförbindelser alternativt tillskott av 

pendeltågsförbindelser på mindre orter/samhällen, ligger i intervallet 1 - 2 %. 

- i det lägre intervallet 1 - 1,5 % för ökat utbud i befintlig tågförbindelse och 

- i intervallet 1,5 - 2 % för ny förbindelse. 

Sett i ett större perspektiv ser vi att denna typ av samband har större bevisvärde 

för att värdera nyttan av ny pendeltågsförbindelse än att gå omvägen via 

restidsvinstberäkningar. Problemet med restidsvinstanalyser är två. Det första är 
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att restidsvinstanalyser baserat på förväntat resande sällan eller aldrig beaktar den 

samhällsutbyggnad som en ny förbindelse avser att åstadkomma. Det andra är att 

en eventuellt korrekt utförd restidsvinstanalys baserad på eventuellt korrekt 

resandeunderlag aldrig leder till en bedömning i och för sig av vad resandet ska 

leda till för påverkan på samhällsutvecklingen, t.ex. i form av stadsutbyggnad. 

Vi tar fast på redovisade slutsatser och har dessa fynd som input i det fortsatta 

arbetet. 
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3.  Analyskonceptet 

3.1  Arbetsmodellen 

I kapitel 1 har vi översiktligt gett underlag för att stödja utveckling av ett samman-

hållet stadsutvecklingsstråk Bollebygd - Härryda - Mölndal. Ytternoderna är 

Göteborg och Borås samt de bortre noderna är Göteborg och Jönköping i region-

perspektivet. Det är dock endast stråket Bollebygd – Härryda - Mölndal som tas 

om hand i den fortsatta analysen och utredningen. 

En andra förutsättning är att vi tar utbudet av pendeltåg/regiontåg på sträckan för 

given.  

Vi förutsätter således utbyggnad av pendeltåg/regiontåg på sträckan Mölndal - 

Härryda – Bollebygd med stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter södra, 

Landvetter flygplats, Bollebygd enligt funktionsutredningen. 

Vi förutsätter trafikutbud på dessa stationer enligt stationsutredningen (med fyra 

avgångar per timme i Bollebygd). 

Se vidare under avsnitt 3.2 ” Pendeltågs- och regiontågsförbindelser” nedan. 

Vår utredning är således en konsekvensanalys av det givna trafikutbudet. 

Nästa steg är att formulera ett stråkoncept för varje tänkt stationssamhälle/stads-

del/stad. Första momentet är att ta ställning till en stadsbygds storlek i perspek-

tivet 30 års utveckling genom att ta ställning till en befolkningstillväxt som 

bygger på de samband mellan tillgång till pendeltåg/regiontåg som formulerats i 

avsnitt 2.4  ”Särskilt om sambandet mellan pendeltåg och befolkningstillväxt”. 

Den grundläggande övningen i det momentet är kommunernas, dvs. KSOs och 

VKSO s, ställningstaganden, dvs. prognosen om önskad och möjlig befolknings-

utveckling. Detta moment redovisas i avsnitt 3.3 ”Prognos om befolknings-

utveckling”. 

Därefter skapar vi det faktiska stadsbyggnadsinnehållet i varje stationssamhälle/ 

stadsdel/stad. Detta steg innebär att fylla stråkvisionen med ett kvantitativt 

innehåll i form av stadsutbyggnad. Stadsbyggandets volym är en direkt funktion 

av den utvärderade befolkningstillväxten som leder till en viss befolkningsstorlek 

vid periodens slut, dvs. 30 år. För varje stationssamhälle/stadsdel/stad skapas 

således en hypotetisk ny stadsdel. Varje sådan stadsdel ska förutsätta de förank-

rade tillväxtmålen (befolkningstillväxt). Tillväxtprognosen omvandlas till till-

komst av bebyggelse med bostäder, kommersiella verksamheter samt kommunal 

serviceverksamhet. Denna bebyggelse förutsätter områdesanläggningar, general-

planeanläggningar samt följdinvesteringar.  

Det ligger i sakens natur att tillräckligt många människor stiger av och på tågen 

vid varje station. Resenärerna ska arbetspendla till arbetsorterna på det sätt som i 

princip motsvarar in- och utpendling idag från respektive kommun. 

Vart och en av de nya stadsdelarna/utbyggda stadsdelarna leder till ny service-

sysselsättning vars resenärer förutsätts resa på det sätt som motsvarar in- och 

utpendling idag. Exportsysselsättning däremot kommer vi däremot inte att påstå 

bli en följd av de nya samhällena annat än i begränsad mån. Däremot kommer de 

exportsysselsatta boendena i varje stadsdel förutsättas pendla på ett visst sätt. 

Page 465 of 604



 2017-03-27 38 

 

Uppbyggnaden av och innehållet i respektive stationsort/stadsdel/stad redovisas 

under respektive avsnitt för varje station. 

- 4.” Nya småstaden Bollebygd” 

- 5 ”Nya småstaden Landvetter stad” 

- 6 ”Nya staden Mölnlycke 

- 7 ”Den framtida staden Mölndal” 

Slutligen, i det sista arbetssteget kommer har analysertas på konsekvensen av 

genomförandet av innehållet i varje stationsort. Räknemåtten är exploaterings-

netton och stadsbyggnadsnetton. Vi utvärderat respektive stadsdel, vad avser 

exploateringsnetto, i HLMExCALC-modellen samt, vad avser stadsbyggnads-

netto, i HLMStadsCALC-modellen. Syftet med utvärderingen är att undersöka om 

respektive stadsutbyggnad i omlandet kring varje station är planekonomiskt 

genomförbar. 

I avsnittet 3.4 ” Planekonomisk analysmodell” redogörs för teori och metod för 

hur den planekonomiska analysen genomförs.  

Genomförandet av den planekonomiska analysen redovisas under respektive 

avsnitt för varje station, dvs. 

-4.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

-5.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

-6.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

-7.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

De detaljerade beräkningarna i kalkylmodellerna redovisas separat i en bilaga till 

rapporten. 

 

3.2  Pendeltågs- och regiontågsförbindelser  

Föreliggande utredning är ingen tågutredning. 

Att bygga ny tågbana i stråket mellan Göteborg och Borås har utretts under lång 

tid som en del av en utbyggd Götalandsbana.. Mellan 1985 och 2013 har utförts 

minst 25 olika utredningar om Götalandsbanan
15

. Delsträckan Mölndal – Bolle-

bygd finns med i nationell plan 2014 - 2025. Arbete med järnvägsplan pågår. 

Sverigeförhandlingens höghastighetstågprojekt har med stationer på sträckan 

mellan Göteborg och Borås, men utelämnar vissa önskade stationer.  

Spår-och teknikfrågan liksom resandeunderlag är således uttömmande utrett.  

I frågan om var regiontåg och pendeltåg bör stanna med hänsyn till en framtida 

stadsbygd i stråket Mölndal-Härryda-Bollebygd och som tar fasta just på att en 

sådan trafik utvecklas med behövliga stationer, är mindre utredd.  

Var tågen bör stanna och vilken turtäthet som är behövlig är den avgörande 

frågan. Den utredning som förefaller politiskt förankrad (?) på regionnivå och som 

                                                 
15

 Götalandsbanan-kartläggningsstudie på sträckan Göteborg – Borås, Vectra 2013-10-21, 

beställare GR 
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beställer en lösning torde vara VGRs funktionsutredning hösten 2016
16

. Här 

redovisas önskat trafikutbud med regionala tåg och pendeltåg i stråket. Se nedan-

stående figur. I figuren anges för Bollebygd station två angöringar per timme. I en 

not i texten i funktionsutredningen anges att Bollebygds kommun har meddelat att 

utbudet bör ökas till fyra tåg per timme för Bollebygd/Kråketorp. 

I funktionsutredningen sidan 3 redovisas också som en bedömning att ” i ett snitt 

mellan Härryda och Göteborg/Mölndal bedöms kollektivtrafikresandet per vardag 

öka från ca 17 000 resor till 43 000 resor”. 

Funktionsutredningen s.4 bedömer att befolkningstillväxten på sträckan Göteborg-

Jönköping blir ca 0,9 % per år. 

Föreliggande utredning redovisar här fyra för vår utredning avgörande ställnings-

taganden: 

1) Vi förutsätter utbyggnad av pendeltåg/regiontåg på sträckan Mölndal – Härry-

da – Bollebygd med stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter södra, 

Landvetter flygplats, Bollebygd enligt funktionsutredningen 

2) Vi förutsätter trafikutbud på dessa stationer enligt stationsutredningen (med 

fyra avgångar per timme i Bollebygd) 

3) Vi bedömer att funktionsutredningens befolkningstillväxtprognos med 0,9 % 

per år är obsolet (se närmare det avsnitt i vår utredning som rör befolknings-

tillväxt) 

4) Vi bedömer att funktionsutredningens bedömning av kollektivtrafikresandet är 

obsolet (tar inte hänsyn till stadsbyggnadstillväxten, se vår utredning) 

 

Bild ur funktionsutredningen nedan. 

 

Det är således konsekvenser av ett givet utbud av tågtrafik som analyseras i vår 

utredning. 

                                                 
16

 Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg 2050, VGR 2015-10-14/viss 

revidering mars 2016 
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3.3   Prognos om befolkningsutveckling 

I tidigare avsnitt har redovisats ett samband mellan å den ena sidan tillgång till 

pendeltågsutbud från ett samhälle mellan två större städer, tillgång till motorväg 

till större städer och å den andra sidan befolkningstillväxt och bostadsbyggande å 

den andra sidan. Sambandet är övertygande. Befolkningstillväxten kan säker-

ställas i flera fall till 3 - 4 % per år. Tillskottet i tillväxt till följd av tillförd pendel-

tågstrafikering har vi i ett tidigare avsnitt bedömt ligga i intervallet 1,0 - 2,0 %. 

I sammanhanget ska nämnas att procentuella befolkningsutvecklingen i riket 

under perioden 2006-2016 har varit 0,93 % per år. SCBs prognos för perioden 

2017-2024 är befolkningstillväxt med 1,35 % per år. 

Utredningsmetoden för att ta fram en prognos för varje stationsort för den tänkta 

stadsutbyggnaden har varit följande.  

Varje beställare av utredningen i respektive kommun, KSO och VKSO, fick 

följande förutsättningar 

- utgå från att sambandet mellan befolkningstillväxt och tillgång till 

pendeltågsutbud är visat 

- utgå från funktionsutredningens trafikutbud för pendeltåg/regiontåg (med 

nya stationer) 

- utgå från funktionsutredningens tidplan för tågutbyggnaden 

- utgå från att varje kommun fullt ut , på marknadsmässiga villkor och 

utifrån politiska avvägningar, utnyttjar den potential för stadsutbyggnad 

som förutsatt trafikutbud erbjuder 

- bedöm önskad och sannolik befolkningstillväxt för en 30-årsperiod 

Vid ett seminarium hösten 2016 genomfördes övningen. Varje kommuns parvisa 

KSO och VKSO tog ställning till respektive kommuns önskade och sannolika 

befolkningstillväxt. Kommunernas prognoser har brutits ner stationsområdesvis 

av oss. 

Ställningstagandena har därefter tagits in i vår utredning som förutsättningar för 

att 

 Skapa stadsbyggnadskoncept med fysiskt innehåll kring varje stations-

områdes influensområde/omland 

 Genomföra konsekvensanalyser utifrån varje stationsområdes nya stads-

byggnad, både för sysselsättning och ekonomisk genomförbarhet av det 

nya stadsbyggandet 
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3.4  Planekonomisk analysmodell 

I utredningen skapas en ny stadsutbyggnad för varje stations omland. Varje sådan 

ny stadsbygd analyseras i utredningen med avseende på dess ekonomiska genom-

förbarhet. Analysmodellen presenteras nedan. 

 

3.4.1  Ekonomiskt perspektiv i plan- och bygglagen 

Vad är ett ekonomiskt perspektiv i frågan om tillämpning på markanvändning? 

Utifrån PBL-nivån kan följande hämtas in.  

Mark-och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena 

är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov; företräde ska 

ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Ekonomi betyder ju hushållning med knappa resurser så det tycks passa in. Vissa 

begränsningar kan dock härledas från bestämmelsen att 3 kap. och 4 kap. miljö-

balken ska tillämpas. En god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens ska 

främjas. I PBL nämns andra omständigheter som ska främjas, som kan härröras 

till sociala och ekologiska faktorer. 

Om vi dessutom hänför oss till allmänt godtagen urbanekonomisk 

lokaliseringsteori
17

 för efterfrågan och användning av mark, kan vi notera tre 

lägesfaktorer som är uttömmande: 

 Tillgänglighet, mätt som uppoffring för (tid, kostnader mm) för förflyttning av 

människor och varor från tomten till alla andra ställen som är önskvärda eller 

viktiga. Härmed menas t.ex. förflyttningseffektivitet till arbetsplatser, affärer, 

skolor, nöjen, fritid och allt annat som efterfrågas av hushåll, företag, 

myndigheter m.fl. Tillgången till vägar, kommunikationer och annat sådant 

påverkar förflyttningseffektiviteten. Här avses också tillgång till vatten, 

avlopp, energi, renhållning m.m. där tillgången till ledningar av olika slag och 

annat sådant ger olika grad av tillgänglighet. 

 Positiv exponering, mätt som utsikter, sol, god exponering, närhet till 

attraktiva besöksmål. Närmiljöns godhetsgrad kan vi kalla denna lägesfaktor. 

 Negativ exponering, mätt som trafikbuller, fula utsikter, rök, lukter och andra 

störningar i närmiljön. 

Dessa nämnda lägesfaktorer har ett ekonomiskt värde på marknaden, positivt eller 

negativt. Tillgänglighetsfaktorerna har en anläggningskostnad/byggnadskostnad 

och exponeringsfaktorerna är endera lägesgivna eller skapade genom exploate-

ring.  

Nu ser vi att PBLs ekonomiska perspektiv går ihop med den allmänna lokalise-

ringsteorin för markanvändning. PBLs ”beskaffenhet” och ”läge” träffar lokali-

seringsteorins ”tillgänglighet” och ”exponering”. PBLs ”behov” som begrepp får 

vi anse utvecklat till ”efterfrågan” genom lagen om kommunernas bostadsförsörj-

ningsansvar där riktlinjen ”analys av efterfrågan på bostäder” införs. Pusselbitar-

na som får PBLs ekonomiska hushållningsperspektiv att falla på plats med den 

ekonomiska lokaliseringsteorin håller. 

                                                 
17

 Ratcliff, Real Estate Analysis (1961), s.63-64;  

Convenience, Favorable exposure, Unfavorable exposure 
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I utredningen är det ökad tillgänglighet, i form av utbud av arbetsresande och 

annat resande från/till de nya stationerna för pendling/regionalt resande, som 

driver utvecklingen av de nya stadsbygderna. 

 

3.4.2  Utvärderingsmodell 

De ekonomiska konsekvenserna vid ett genomförande av stadsutvecklingsstråket 

Bollebygd-Härryda-Mölndal kan uttryckas och analyseras på olika sätt. I 

utredningen är måtten för de resultat som stadsutbyggnaden åstadkommer 

exploateringsnetto respektive stadsbyggnadsnetto. Resultaten kan beskrivas på 

samhällsekonomisk och kommunalekonomisk nivå. I figuren nedan beskrivs 

sambanden mellan de olika begreppen utifrån den samhällsekonomiska nivån. 

 

Exploateringsnetto  

Den vänstra delen av den grafiska bilden redovisar ett resultat i ett exploaterings-

netto och uppstår som resultat av input i form av områdesspecifika exploaterings-

investeringar och output i form av exploateringsintäkter genom att byggfärdiga 

byggrätter som prissätts på marknaden säljs. Vi kan benämna exploaterings-

resultatet som de lägesvärden som skapas vid en utbyggnad. 

Intäktssidan vid utvärdering av exploateringsnettot är de nyttor som uppstår vid 

ett genomförande av stadsbyggnadsstråket Bollebygd – Härryda - Mölndal. 

Nyttorna består av värdet av de byggrätter och tomter som planen medger. 

Kostnadssidan i utvärderingen består av de åtgärder som behövs för att skapa 

byggrätts- och tomtmarksvärden. Exempel på åtgärder är utbyggnad av gator och 

andra allmänna platser samt rivnings- och saneringsåtgärder. 
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Med exploateringsnetto avser vi nuvärdet
1
 av framtida intäkter minus kostnader. Intäkterna utgörs 

av alla byggrättsvärden/tomtmarksvärden som faller ut vid genomförandet.  Kostnaderna utgörs av 

alla investeringar i områdesanknutna exploateringsanläggningar som behövs för att skapa bygg-

rätterna/tomterna. Samtliga poster på intäkts- respektive kostnadssidan är marknadsbedömda. 
1
 Med nuvärde avses en intäkt eller kostnad som uppstår år X och som med en räntefaktor 

(kalkylränta) är omräknad till ett värde idag. 

De viktigaste aspekter vid bedömningen av exploateringsnettot är: 

- bebyggelsens lokalisering, t.ex. i förhållande till pendeltågsstationen 

- fördelningen mellan bostäder i småhus (friliggande och gruppbyggda) respektive 

flerbostadshus 

- fördelningen mellan lägenheter i flerbostadhus upplåtna med bostadsrätt och 

lägenheter upplåtna med hyresrätt 

- utbyggnadstakt och utbyggnadsordning  

Vid utvärderingen av stråket utgår vi från en tänkt lokalisering av 

stadsutbyggnaden med viss fördelning av olika typer av bostäder , d.v.s. de två 

första strecksatserna.. De två sista strecksatserna avser frågor som avgörs av 

marknaden och de politiska beslutsinstanserna.  

Stadsbyggnadsnetto 

Det andra resultatmåttet, stadsbyggnadsnettot, beaktar även effekter som 

traditionellt landar hos skattekollektivet, dvs. kostnader för 

generalplaneanläggningar och följdinvesteringar. På den högra sidan av den 

grafiska bilden redovisas två typer av stadsbyggnadsinvesteringar: 

 dels investeringar i form av övergripande infrastrukturåtgärder (s.k. 

generalplaneinvesteringar); typiska sådan är trafikhuvudleder som inte kan 

belasta det enskilda planområdet. 

 dels följdinvesteringar som är en följd av att en plan genomförs och att 

framför allt hushåll behöver tillkommande samhällsservice i form av 

förskolor, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar. Även 

kulturanläggningar hör hit. 

Exploateringsresultatet minus stadsbyggnadsinvesteringarna ger det samlade 

resultatet på samhällsekonomisk nivå. Vi tycker att det är lämpligt att benämna 

detta resultat som ”Stadsbyggnadsnytta”. 

Med stadsbyggnadsnetto avses nuvärdet av framtida exploateringsnetton minus nuvärdet av fram-

tida generalplanekostnader och följdinvesteringar.  

Med generalplaneanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål som på grund av 

planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det enskilda områdets behov. 

Till offentlig service (följdinvesteringar) räknas anläggningar som följer av en utbyggnad av bo-

städer t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboenden, renhållningsverk-

samhet, räddningstjänst, fritids-, idrotts- och kulturanläggningar samt vård- och hälsocentraler. 

Samhällsekonomisk nivå 

Analysen av exploateringsnetto och stadsbyggnadsnetto i figuren ovan kan göras 

på en samhällsekonomisk nivå eller begränsat till effekter för en enskild intres-

sent. 

På samhällsekonomisk nivå utvärderas ekonomiska effekter för samtliga intressenter inom ett 

avgränsat område (hushåll, företag, myndigheter, organisationer samt kommunen).  
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På den samhällsekonomiska nivån beaktas och mäts/beräknas ”alla” effekter som 

kan uppstå vid ett genomförande av planen. Detta är dock normalt inte möjligt att 

uppnå varför analysen av de samhällsekonomiska effekterna begränsas till effekter 

kopplade till investeringsskedet och att effekterna i huvudsak avser det 

geografiska område som planen omfattar. 

Förutom de effekter som är kopplade till exploateringsnettot och stadsbyggnads-

nettot kan effekter som är kopplade till den befintliga bebyggelsen beaktas. Det 

mått som används är värdeförändringar på befintlig bebyggelse inom det 

geografiska avgränsade område som planen omfattar, i detta fall Nödinge. 

Kommunalekonomisk nivå  

Skillnaden jämfört med den samhällsekonomiska analysnivån, är att enbart 

effekter som har att göra med den kommunala ekonomin ingår i den 

kommunalekonomiska utvärderingen. Det innebär att kommunkoncernen är den 

enda intressenten. Det leder också till att all exploatering som utgår från privat 

markägande av exploateringsmarken saknar betydelse för denna utvärderingsnivå. 

Det privata exploateringsnettot stannar i sin helhet utanför den kommunala 

ekonomin. I grafen nedan motsvarar sådana poster de som är färgade.  

Grafen nedan representerar den situation som råder inom vissa kommunen, dvs. 

att det kommunala markinnehavet är litet. Detta får den uppenbara följden att alla 

följdinvesteringar och alla generalplaneinvesteringar, som ju till sin natur kan ses 

som overheadkostnader, i sin helhet belastar den skattefinansierade kommunala 

ekonomin inklusive taxor.  

 
 

 

Page 472 of 604



 2017-03-27 45 

 

På kommunalekonomisk nivå begränsas effekterna till vad som är kopplat till kommunens 

ekonomi. Den enda intressenten är alltså kommunkoncernen inkl. kommunala bolag och den enda 

aspekten är den kommunala ekonomin. Det innebär samtliga kommunala investeringar i 

kommunal service, infrastruktur m.m. samt de effekter som beror på kommunalt markinnehav och 

kommunala exploateringsavgifter. 

 

3.4.3  Utvärderingsmoment och viktigare frågor 

En klassisk modell för konsekvensutredningar innehåller följande steg: 

 Identifiering av effekter (enbart effekter som resulterar i ett ekonomiskt 

resultat) 

 Beskrivning och Kvantifiering (beskriva i ord och mängd och volymuppskatta 

effekter) 

 Värdering av konsekvenser (bedöma kostnader som uppstår och värden som 

tillskapas) 

 Bedömningsmodell (tabell med resultat) 

Stegen i modellen har följts i utvärderingen. I vissa moment har vi gjort tolkningar 

och egna bedömningar när uppgifter saknats eller varit ofullständiga. 

Följande punkter är frågor som har betydelse vid utvärderingen. 

 Förekomsten, nuläget, av kommunal service och ev. behov av utbyggnad (för-

skolor, skolor, äldreboenden). (Kostnads- och till viss del värdepåverkande 

faktor) 

 Förekomsten, nuläget, av utbyggd infrastruktur och ev. behov av utbyggnad 

(gator, va-anläggningar, m.m.). (Kostnads- och till viss del värdepåverkande 

faktor) 

 Förekomsten, nuläget, av kommunikationer (befintliga tåg- och busslinjer). 

(Värdepåverkande faktor) 

 Förekomsten, nuläget, av övrig kommunal service och ev. behov av 

utbyggnad (mjuka anläggningar). (Kostnads- och värdepåverkande faktor) 

 Fördelningen mellan olika typer av boendeformer (flerbostadshus, småhus). 

(Värdepåverkande faktor) 

 Värdet på byggrätter/tomter för olika boendeformer och i olika lägen. 

(Värdepåverkande faktor) 

 Fördelning i tiden av olika åtgärder. (Kostnads- och värdepåverkande faktor) 

Modellen tillämpas för varje stationsområdes stadsutbyggnad för sig. 
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4.    Nya småstaden Bollebygd  

4.1   Det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

4.1.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling - totalt 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 3 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet.  

Bollebygd station - stationsläge 

Den prognosticerade befolkningsutvecklingen på 3 % förutsätter en ny tågstation i 

Bollebygd. Stationsläget ligger söder om motorvägen, RV 40, ca 2 km sydost om 

Bollebygd centrum. Stationsläget omges av åkermark. Söder om stationsläget 

finns Forsa företagscentrum, i sydväst finns travbana/hästanläggning vid Forsa 

Gård. 

Bollebygd station - stationens influensområde 

Stationens influensområde inom Bollebygds kommundelas upp i tre delar 

- Området söder om RV 40 innehållande dels ett nytt samhälle runt stationen 

och dels ett område väster om Forsavägen där det i dag finns en travbana/ 

hästanläggning, Forsa Gård. Huvuddelen av bebyggelsen kommer att ligga 

inom en radie på ca 700 m från stationen. Ett smärre antal småhus byggs 

längst i väster 700 – 1 000 m från stationen. 

 

- Ett område norr om RV 40 och väster om Rävlandavägen. Området ligger 

inom ett avstånd på 700-1500 m från stationen. RV40 ger en viss barriäreffekt 

i förhållande till stationsområdet.  

 

- Den nya stationen har även betydelse för utveckling av Bollebygds tätort samt 

områdena utefter Hindåsvägen (Fjällastorp, Kyrkbyn och Kyrkbacken). 

Avståndet till stationen är här 1,5 – 2,5 km. Vi bedömer inte att stationen är 

någon förutsättning för bostadsbyggande i dessa områden, däremot påverkas 

värdenivån på tomter/byggrätter. 

 

Inom Härryda kommun ligger östra delen av Rävlanda samhälle inom stationens 

influensområde. Avståndet till stationen är 1,5-2 km. 

 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen i slutet av 

år 2026. Utifrån detta delar vi in analysperioden i fyra faser enligt nedanstående 

tabell. 
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2017 - 2021 Den kommande stationen har ingen eller ringa påverkan på 

efterfrågan på nya bostäder. Bostadsbyggande i tätorten 

samt norra delen av strukturplanen 

2022 - 2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och 

byggandet genomförs. Bostadsbyggandet inom 

stationsområdet inleds 

2027 - 2031 Trafikstart och omfattande bostadsbyggande inom främst 

stationsområdet 

2032 - 2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå 

 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling i kommunen.  

Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

i procent 

2017 - 2021 2 

2022 - 2026 3 

2027 - 2031 4 

2032 - 2046 3 

 

Prognosen bygger på en bedömning att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas i 

nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Först vid definitivt 

beslut om byggandet av järnvägen får projektet en påtaglig inverkan på bostads-

efterfrågan. Vid trafikstart och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av 

bostäder som efterfrågan, och därmed befolkningsutvecklingen, att kulminera. För 

tidsperioden därefter gör vi bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men 

på en fortsatt hög nivå. 

Strukturplan 

Utifrån förutsättningen att en ny järnvägsstation byggs i Bollebygd har Fojab 

arkitekter tagit fram en strukturplan som visar ett sätt att utveckla dels ett nytt 

samhälle runt stationen och dels ny bebyggelse inom ett influensområde på cirka 

1,5 km från stationen. Vi har utnyttjat strukturplanen men gjort egna bedömningar 

vad avser olika delområdens beroende av stationen, tidplan för genomförande och 

i vissa fall även volymer och bebyggelsetyp. 

 

4.1.2  Bostadsbyggande – inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är 

beroende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett mot-

svarande byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt 

stor för att byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål 

för befolkningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska be-
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dömningar om den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter 

som behövs för att uppfylla målsättningen.  

Typ av bebyggelse 

Inom Bollebygds kommun består bostadsbeståndet till ca 75 % av småhus och 

25 % av lägenheter i flerbostadshus. Under senare år har en större andel av 

nyproduktionen bestått i flerbostadslägenheter. 

En utveckling av ett nytt samhälle runt den nya tågstationen kräver en tät och 

stadsmässig bebyggelse. Detta kommer att innebära att ca 80 % av bostads-

byggandet i kommunen under den aktuella 30-årsperioden kommer att ske i form 

av lägenheter i flerbostadshus. Förutom inom det nya samhället runt stationen 

bedömer vi att ett antal lägenheter i flerbostadshus kommer att byggas inom den 

nuvarande tätorten. Småhusbyggande kommer att ske främst i de yttre delarna av 

tågstationens influensområde, cirka 700 m till 2 km från stationen. Dessutom 

kommer ett smärre antal småhus per år att byggas på landsbygden och inom 

kommunens övriga tätorter. 

Boende per lägenhet 

En viktig faktor vid bedömningen av det bostadsbyggnadsbehov som genereras av 

en viss befolkningstillväxt är antalet boende per lägenhet. I dag bor det i Bolle-

bygd 2,7 personer per småhus och 1,8 personer per flerbostadslägenhet (ej spe-

cialbostäder). Motsvarande antal för riket ligger i stort sett på samma nivå. 

Medeltalet för samtliga bostäder (ej specialbostäder) ligger på 2,2 för riket. 

Antalet boende per lägenhet i nyproduktionen ligger i medeltal betydligt högre än 

i beståndet. Vi räknar därför med att det i en nybyggd villa flyttar in 3 personer 

och i en lägenhet i flerbostadshus 2,2 personer. För nyproduktionen i Bollebygds 

tätort räknar vi 2,0 boende per lägenhet i flerbostadshus på grund av att vi bedö-

mer att det inom tätorten byggs en större andel små lägenheter än i det nya sam-

hället. 

Bostadsbyggande - utanför stationens influensområde 

Under hela perioden förutsätts att det byggs 10 småhus per år på landsbygd och 

inom övriga tätorter i kommunen. Detta byggande beaktas vid bedömningen av 

antalet lägenheter som kommer att byggas inom tågstationens influensområde 

inom den givna ramen av 3 % i årlig befolkningstillväxt i kommunen.  

Bostadsbyggande - inom Bollebygds tätort samt områdena utefter Hindåsvägen 

(Fjällastorp, Kyrkbyn och Kyrkbacken). 

Inom Bollebygds centrum bedömer vi att det under åren 2017 - 2021 kommer att 

byggas cirka 250 lägenheter i flerbostadshus. Under samma tidsperiod bedömer vi 

att 100 småhus kommer att byggas inom områdena Fjällastorp, Kyrkbyn och 

Kyrkbacken. Dessa områden ligger inom den ovan nämnda strukturplanen men vi 

bedömer att de inte är beroende av tågstationen. Dessutom ligger de tämligen nära 

centrum och inte minst skola. Vi bedömer därför att områdena är attraktiva att 

bygga ut redan i ett tidigt skede. 

Under tidsperioden 2022 - 2026 bedömer vi att ytterligare cirka 70 småhus och 

250 lägenheter kommer att byggas inom Fjällastorp och Kyrkbyn. Dessutom 

räknar vi med ytterligare cirka 100 lägenheter inom tätorten. 
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Under tidsperioden 2027 - 2031 kommer i stort sett all nyproduktion att koncent-

reras till stationsområdet och dess närhet.  

Under perioden 2032 - 2046 kommer återigen ett visst byggande att ske inom tät-

orten. Vår bedömning är cirka 1 000 lägenheter för hela perioden om 15 år.  

Till det angivna antal lägenheter kommer ett smärre antal specialbostäder (grupp-

bostäder, äldrebostäder mm).  

Sammanfattningsvis ger ovanstående följande antal tillkommande bostäder 

respektive boende inom det aktuella området. 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 250 100 800 

2022 - 2026 350 70 900 

2027 - 2031    

2032 - 2046 1 000  2 000 

SUMMA 1 600 170 3 700 

 

Bostadsbyggande - söder om RV 40 

Söder om RV 40 utvecklas dels ett nytt samhälle runt stationen och dels Forsa 

Gård där det i dag finns en travbana/hästanläggning. 

Runt stationen utvecklas en ny stadsdel med ca 2500 bostäder i flerbostadshus. 

Inom Forsa gård byggs cirka 200 småhus och 500 lägenheter i flerbostadshus. 

Utbyggnaden börjar omkring år 2020 med ett antal småhus vid Forsa gård som 

därefter byggs ut successivt under ca 15 år. 

Utbyggnaden av samhället runt stationen inleds närmare mitten av 2020-talet så 

att första inflyttning kan ske samordnat med trafikstart på järnvägen. Utbygg-

naden pågår under cirka 20 år och har sin största omfattning under den första 

femårsperioden efter trafikstart. 

Sammanfattningsvis ger ovanstående följande antal tillkommande bostäder 

respektive boende inom det aktuella området. 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 0 0 0 

2022 - 2026 150 50 480 

2027 - 2031 850 100 2 170 

2032 - 2046 2 000 50 4 550 

SUMMA 3 000 200 7 200 
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Bostadsbyggande - norr om RV 40 

Området innehåller i huvudsak blandad småhusbebyggelse i området väster om 

Rävlandavägen. Området innehåller flera mindre delområden och byggs 

successivt ut från mitten av 2020-talet och 20 år framåt. 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 0 0 0 

2022 - 2026 0 25 75 

2027 - 2031 0 60 180 

2032 - 2046 0 270 810 

SUMMA 0 355 1065 

 

Bostadsbyggande - Sammanfattning för hela kommunen 

Ovanstående områdesvisa prognoser ger följande bostadsbyggande inom hela 

kommunen: 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 250 150 950 

2022 - 2026 500 195 1 600 

2027 - 2031 850 210 2 500 

2032 - 2046 3 000 470 7 800 

SUMMA 4 600 1025 12 850 

 

Ovanstående leder till att Bollebygds kommun vid utgången av år 2046 förväntas 

ha en befolkning på cirka 22 000 innevånare. Av dessa bor 7 000 i det nya 

området söder om RV40 och Forsa Gård. 

 

4.1.3  Lokalbehov inom kommersiell service och näringsverksamhet 

Lokalarean bedöms utifrån ett nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom 

olika sektorer. Antalet anställda inom olika sektorer beskrivs närmare i avsnitt 7 

nedan varför endast antalsuppgifter anges här. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 80 m
2
 per anställda inom större 

detaljhandelsbutiker och siffran 20 m
2
 per anställd inom mindre butiker. För 

Bollebygd uppskattar vi antalet anställda till 75 respektive 250 personer i större 

respektive mindre butiker. Det innebär för Bollebygd med cirka 6 000 m
2
 LOA 

för större detaljhandelsbutiker respektive 5 000 m
2
 LOA för mindre butiker. 

För anställda inom hotellsektorn används siffran 50 m
2
 per anställd och för an-

ställda inom restauranger siffran 15 m
2
 per anställd. Dessa siffror innebär ett 
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areabehov på 2 500 m
2
 LOA för hotell med 50 anställda respektive 1 000 m

2
 LOA 

för restauranger 75 anställda. 

För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Det innebär en total area inom denna sektor på cirka 3 000 m

2
 LOA för 

150 anställda. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd innebär det cirka 2 000 m

2
 LOA 

vilket motsvarar 200 anställda 

Sammantaget ger detta ett lokalbehov på cirka 20 000 m
2 

LOA. 

 

4.1.4  Generalplaneanläggningar 

Skapandet av den nya småstaden Bollebygd kräver ett antal anläggningar av 

karaktären Generalplaneanläggningar. Med detta avses anläggningar för trafik- 

och parkändamål som inte bedöms vara till nytta enbart för det enskilda området. 

Det som i första hand kan överblickas i dag är följande: 

- Nytt resecentrum vid den nya stationen. Eftersom tågstationen är till nytta för 

ett väsentligt större område än närområdet kan inte byggandet av resecentrum 

med tillhörande parkering för pendlare och andra resenärer ses som en 

områdesanläggning. 

 

- Den nya småstaden Bollebygd genomkorsas av RV40. För att knyta samman 

de nya områdena söder om vägen med befintlig tätort krävs ett antal passager 

över eller under motorvägen. 

 

- Utefter Rävlandavägen och Hindåsvägen kommer det att krävas rodeller eller 

andra typer av trafikplatser för att ansluta ny bebyggelse. Även vissa gång- 

och cykelvägar utefter nämnda vägar kan bli aktuella. 

 

- Ett antal större parkområden/naturområden är av sådan art att de inte kan 

anses vara områdesanläggningar.  

 

4.1.5  Kommunala följdinvesteringar – lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Bollebygd 

kräver utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning 

per sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad 

av bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboen-

den, fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in 

i två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturanläggningar. 
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Förskolor 

Statistikuppgifter från Malmö anger ett platsbehov i förskola på 0,25 barn per 

småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus efter 5-10 år. Vår bedömning är 

att det i förortskommuner så som Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och 

bo barnfamiljer i något större utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 

förskolebarn per småhus och 0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför 

det av oss bedömda bostadsbyggandet ett behov av 12 förskolor med ca 80 barn 

vardera (totalt 960 platser). Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 kvm LOA 

(11,5 m
2
 BTA). Detta inkluderar personalutrymmen mm. Totala areabehovet 

uppgår därmed till ca 10 000 m
2
 LOA. 

Behovet av förskolor utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras 

vanligen nära bostäderna. 

Skolor 

Ny grundskola, F-6, byggs för närvarande i anslutning till befintlig högstadie-

skola. Inom kommunen finns dessutom kommunala F-6 skolor i Töllsjö och 

Olsfors samt en friskola i tätorten. 

Någon gymnasieskola finns inte i kommunen och planeras inte heller. Däremot 

kommer den nya bebyggelsen att skapa behov av en eller flera nya grundskolor. 

Antalet tillkommande elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig be-

folkningsstatistik för såväl kommunen som riket till ca 12 % av hela befolk-

ningen. Ett tillskott med 12 850 innevånare innebär ca 1 500 grundskoleelever.  

Ytbehovet per elev uppskattar vi till 12 kvm LOA (14 m
2
BTA). I detta ingår 

gymnastiksal, matsal/kök, administrationslokaler mm. För 1 500 tillkommande 

elever ger detta ett areabehov på ca 18 000 m
2
 LOA. Vår bedömning är att det 

byggs en något större idrottshall än vad som krävs för skolans behov varför arean 

totalt uppskattas till 19 000 m
2
 LOA.  

Vård- och omsorg 

I kommunen finns äldreboendet Bollegården med ca 80 lägenheter. Detta mot-

svarar ca 5 % av antalet innevånare som är äldre än 65 år. Motsvarande nyckeltal 

för riket är ca 6 %.  

Vård- och omsorgsboende delas upp på grupperna äldre respekt personer med 

särskilt behov av vård och omsorg. För gruppen äldre beräknas behovet av lägen-

heter utifrån andelen personer över viss ålder samt hur stor andel av dessa som har 

behov av särskilt boende. Av befolkningen i riket och inom kommunen är cirka 5 

% i åldern 80 år eller äldre. Av dessa är cirka 20 % i behov av särskilt boende i 

form av gruppboenden (erfarenhetstal från andra kommuner). Det innebär att be-

hovet av lägenheter i form av äldreboenden uppgår till cirka 1 % av totalbefolk-

ningen. För gruppen med personer med särskilt behov av vård och omsorg är 

erfarenhetstalet att antalet personer med sådana behov uppgår till en person per 

150 – 200 invånare. Översatt i procent innebär detta cirka 0,5 % räknat utifrån en 

totalbefolkning. Sammantaget innebär det att antalet som är i behov av vård- och 

omsorgsboende motsvarar cirka 1,5 % av befolkningen inom ett bebyggelseom-

råde. 
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På lång sikt innebär därför en befolkningstillväxt på cirka 13 000 personer ett 

behov av 200 lägenheter inom vård- och omsorgsverksamheten. Av dessa är 130 i 

form av gruppboenden och 70 i form av servicebostäder. 

Areabehovet per lägenhet i grupphusboenden uppgår totalt till cirka 70 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet. Denna area kan delas upp på den egentliga lägenhetsarean 

och areor för samlingsrum, kök, personalutrymmen och kommunikation. Cirka 35 

m
2
 LOA utgörs av lägenhetsarea och resterande del av övriga areor. Vid bedöm-

ning av kostnader för kommunen utgår vi från att den area som utgörs av den 

boendes lägenhet samt en mindre dela av den gemensamma arean täcks av hyres-

intäkter från de boende. Det innebär att resterande del av arean, 30 m
2
 LOA per 

boende/lägenhet, ska ligga som underlag för bedömningar av kommunens 

kostnader för denna typ av boenden. Beträffande servicebostäder utgörs dessa av 

ofta av lägenheter i det ordinarie flerbostadshusbeståndet. Den gemensamma 

arean är mindre i denna typ av boenden och består vanligtvis av en lägenhet som 

disponeras av vårdpersonalen. Den area som ska ligga som underlag för bedöm-

ningar av kommunens kostnader för denna typ av boenden uppskattar vi till 10 m
2
 

per lägenhet. Ovanstående leder till följande byggnadsvolymer 

BOA (35 m
2
 per lägenhet)    7 000 m

2
  

LOA som finansieras via hyran (5 m
2 

per lgh i gruppboende)    650 m
2 

LOA som finansieras av kommunen  

(30 m
2 

per lgh i gruppboende + 10 m
2
 per lgh i serviceboende) 4 600 m

2 

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende tillkommer successivt i takt 

med utvecklingen av det nya samhället. Boendena kommer att lokaliseras dels 

inom befintlig tätort och dels integrerat i de nya områdena. 

Övrig kommunal service 

En så kraftig expansion av kommunen som det här är fråga om skapar behov av 

ny och/eller utökad kommunal service även av annat slag än förskolor, skolor 

samt vård- och omsorg.  

Vi bedömer att det behövs utökade utrymmen för ungdomsgård, bibliotek, 

kommunens egen förvaltning och övriga servicefunktioner som kommunen 

tillhandahåller. Areabehovet uppskattas till totalt cirka 1000 m
2
 LOA. 

 

4.1.6  Statliga/regionala följdinvesteringar 

Vårdcentral 

En vårdcentral finns centralt i Bollebygd. I Rävlanda finns dessutom en liten pri-

vat vårdcentral. 

Utbyggnaden av Bollebygd kommer att kräva ytterligare en vårdcentral med cirka 

30 anställda och med en area på cirka 1 800 kvm LOA. 
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4.1.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Basuppgifter om arbetstillfällen och pendling 

Som underlag för bedömning av efterfrågan på lokaler för olika behov använder 

vi befolkningsstatistik och statistik om sysselsättning och pendling inom 

kommunen. Följande basuppgifter finns: 

- Befolkning i arbetsför ålder (20 - 64 år) är idag i landet som helhet cirka 64 %. 

På sikt är bedömningen att denna andel kommer att minska till under 60 % år 

2030. Samtidigt är det rimligt att utgå från att befolkningen inom arbetsför 

ålder inom den typ av bebyggelsestruktur som är högre än genomsnittssiffran 

för riket. Slutsatsen är att vi bedömer att andelen av befolkningen inom arbets-

för ålder inom den nya småstaden Bollebygd kommer att vara cirka 62 %. 

 

- Förvärvsgraden inom landet som helhet ligger inom intervallet 0,75 - 0,80. 

Det är dock rimligt att anta att förvärvsgraden inom den typ av samhälle som 

Bollebygd representerar är något högre än genomsnittssiffran för riket. Den 

samlade bedömningen är att den uppgår till cirka 85 %. 

 

- Utpendlingen idag från Bollebygd till andra kommuner är cirka 67 % (3 000 

personer). Samtidigt uppgår inpendlingen till cirka 46 % (1 238 personer) av 

antalet arbetsplatser i kommunen.  

 

- Totalt innebär detta att det i dag finns cirka 2 700 arbetsplatser inom 

kommunen. Av dessa innehas 1 475 av boende i kommunen. 

Bedömning av antalet tillkommande arbetstillfällen inom Bollebygd utgår från 

dessa förutsättningar. Följande beräkning belyser detta: 

- 12 850 tillkommande personer * 0,62 (20 - 64 år) = 7 970 i arbetsför ålder 

- 7 970 personer i arbetsför ålder * 0,85= 6 775 arbetande personer  

- 6 775 arbetande personer * 0,67 (utpendling) = 4 540 tillkommande personer 

som har sin arbetsplats i annan kommun. 

- 6 775 arbetande personer * 0,33 (arbetande personer – utpendlare) = 2 235 till-

kommande personer som både bor och arbetar i Bollebygds kommun. 

- Eftersom 46 % av alla arbetsplatser i kommunen besätts av inpendlare 

kommer 1 905 nya arbetstillfällen att besättas av inpendlare. 

Totalt innebär ovanstående att 2 235 + 1 905 = 4 140 nya arbetstillfällen kommer 

att tillskapas inom kommunen till följd av den ökade folkmängden. 

Nya arbetstillfällen i kommunal serviceverksamhet i Bollebygd  

Statistikuppgifter från Malmö anger ett platsbehov i förskola på 0,25 barn per 

småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus efter 5-10 år. Vår bedömning är 

att det i förortskommuner så som Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och 

bo barnfamiljer i något större utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 

förskolebarn per småhus och 0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför 

det av oss bedömda bostadsbyggandet ett behov av 12 förskolor med ca 80 barn 

vardera (totalt 960 platser). Med 5,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 

185 arbetstillfällen inom förkolan. 

Antalet elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig befolkningsstatistik 

för såväl kommunen som riket till cirka 12 % av hela befolkningen. Ett tillskott 
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med 12 850 innevånare innebär cirka 1 500 grundskoleelever. Med 12,2 barn per 

anställd (medeltal för riket) ger detta cirka 125 anställda. Inom ”fritis” finns 

dessutom cirka 60 anställda (750 barn med 12,9 barn per anställd). Totalt innebär 

detta 185 arbetstillfällen inom grundskolan.  

Antalet anställda inom vård och omsorg, innefattande äldreboenden, LSS-boen-

den, hemtjänst, dagverksamhet samt administration, uppskattas motsvara ca 2 % 

av antalet boende i kommunen. Ett tillskott med nära 13 000 invånare bedöms 

därför generera cirka 250 arbetstillfällen. 

För övrig kommunal verksamhet bedöms personalbehovet öka med cirka 50 an-

ställda till följd av att kommunen växer till innevånarantalet. 

Inom kommunal serviceverksamhet verksamhet genereras således sammantaget 

omkring 700 arbetstillfällen. 

Nya arbetstillfällen i regional serviceverksamhet 

Utbyggnaden av den nya småstaden kommer att kräva ytterligare en vårdcentral 

med cirka 30 anställda. 

Nya arbetstillfällen i kommersiell serviceverksamhet 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Bollebygds kommun 

inom handelsverksamhet. Det innebär för att cirka 340 personer ytterligare kom-

mer att arbeta inom denna sektor (5 % av 6 775). 

Inom hotell och restaurangsektorn bedöms 1,5 % av de förvärvsarbetande inom 

Bollebygds kommun komma att vara sysselsatta. Det innebär cirka 125 tillkom-

mande arbetstillfällen.  

Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data- och telekomföretag, revisionsfirmor mm. 

Antalet anställda inom kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär 

cirka 135 tillkommande arbetstillfällen i Bollebygd. 

Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 200 tillkommande arbetstillfällen i 

Bollebygd. 

Inom privat verksamhet genereras således sammantaget cirka 800 arbetstillfällen. 

Nya arbetstillfällen i serviceverksamhet inom Bollebygd – sammanfattning 

Som framgår ovan förväntas den ökade folkmängden direkt generera en efter-

frågan på cirka 1 500 arbetstillfällen inom offentlig och kommersiell serviceverk-

samhet inom Bollebygd. Med en bibehållen pendlingsfrekvens kommer något 

över 50 % eller 800 av dessa att bemannas av kommuninnevånare och 700 med 

inpendlare från annan kommun. 

Som framgår ovan förväntas totalt 2 235 personer få sin sysselsättning inom 

kommunen till följd av befolkningstillväxten. För att uppnå detta måste således 

ytterligare ca 1 400 personer få sin arbetsplats inom kommunen. Med en fortsatt 

bibehållen pendlingsfrekvens innebär detta att cirka 2 600 arbetstillfällen, utöver 

de som direkt genereras av befolkningstillväxten, måste skapas inom kommunen. 
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Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

Med bibehållen pendlingsstruktur kommer en stor andel av de nya innevånarna i 

Bollebygd att pendla till andra kommuner. Av de cirka 6 800 arbetande personer 

som tillkommer kommer cirka 800 att arbeta med olika former av serviceverk-

samhet inom kommunen. Av övriga ca 6000 personer väntas omkring 4 000 per-

soner pendla till arbeten i annan kommun. En stor och växande arbetsplats nära 

Bollebygd är Landvetter flygplats dit många kan förväntas pendla. 

Återstår gör 2 000 personer som kan förväntas få sin utkomst från ”exportverk-

samhet” som etableras inom Bollebygd. 

 

4.2   Den ekonomiska genomförbarheten 

4.2.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av tillskapandet av den nya småstaden Bollebygd 

påverkas av ett antal faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi 

bedömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha 

en positiv realvärdeutveckling med 1 % utöver det som är en följd av stations-

etableringen. 

 

4.2.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första studerar vi försäljningar på marknaden av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för gruppbyggda småhus eller flerbostadshus.  

För det andra noterar vi försäljningar av bebyggda enheter där värdet kan kopplas 

till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från kända samband 

mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomtmark. Denna 

metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på byggrätter för 

flerbostadshus och då primärt sådana där lägenheterna upplåts med bostadsrätt. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där de ingående parametrarna är slut-

ligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset (konsumentpriset) minskat med 
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produktionskostnaden och byggherrens vinstmarginal. Ett exempel avseende 

bostadsrätter visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser, inklusive värdet av gemensamma lån i 

bostadsrättsföreningen, inom ett område visar att det sammantagna värdet uppgår 

till storleksordningen 45 000 kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 

I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter 

I Bollebygd bedömer vi att mark för flerbostadshus i bästa läge med upplåtelse-

form bostadsrätt har ett värde motsvarande 2 500 kr/m
2
 BTA. Vi upplåtelseform 

hyresrätt stannar värdet på omkring 1 200 kr/m
2
 BTA. 

Tillkomsten av tågstationen bedömer vi komma att leda till att värdenivån suc-

cessivt ökar till 4 500 kr/m
2
 BTA i området närmast stationen och till 4 000 kr i 

övriga tätorten. 

Mark för flerbostadshus som upplåts med hyresrätt bedömer vi på motsvarande 

sätt få en värdeökning upp till omkring 2 000 kr/m
2
 BTA i bästa läge. 

Värdet på tomtmark för friliggande småhusbebyggelse 

Tomter för friliggande småhus inom Bollebygds tätort säljs i dag för cirka 

800 000 kr. Vi bedömer att det inledningsvis inte kommer att ske någon större 

värdeförändring. I och med trafikstart på järnvägen bedömer vi att värdenivån 

tämligen snabbt kommer att stiga upp till cirka 1,2 Mkr per tomt. Värdepåverkan 

begränsas något av att de friliggande tomterna inte ligger i direkt anslutning till 

stationen. 

Värdet på tomtmark för gruppbyggd småhusbebyggelse 

Eftersom ortsprismaterialet avseende tomter för gruppbyggda småhus i princip är 

obefintligt utgår värderingen av tomter för gruppbyggda småhus från en erfaren-

hetsmässigt känd relation mellan värdet på dessa och värdet på tomter för friligg-

ande småhusbebyggelse. Erfarenhetsmässigt är denna relation i storleksordningen 

0,4 - 0,8 beroende på typ av grupphusbebyggelse och storleken på tomterna. I vår 

analys utgår vi från en tämligen tät grupphusbebyggelse varför en faktor mellan 

0,5 och 0,6 bedöms ge ett representativt värde, upp till 700 000 kr vid periodslut. 

Viss kontroll har även gjorts gentemot byggrättsvärden i flerbostadshus, se ovan. 

Med en byggrätt på 125 m
2
 BTA för de gruppbyggda småhusen innebär 700 000 

kr ett värde på 5 600 m
2
 BTA vilket ska jämföras med 4 500 för flerbostadshusen 

vilket vi bedömer vara en marknadsmässig relation. 

Värdet på tomtmark/byggrätt för hyreshus med lokaler för kommersiell service 

och handel 

Värdet på byggrätter för lokaler varierar med ändamålet. För större detaljhandels-

tomter (ICA- maxi, Lidl m fl.) bedömer vi värdet till cirka 2 000 kr/kvm BTA. För 

Page 485 of 604



 2017-03-27 58 

 

övrig handel, hotell, restauranger och kontor uppskattas värdenivån till intervallet 

1 200 – 1 500 kr/kvm BTA. 

 

4.2.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. I vissa fall ger den ovan 

nämnda stukturplanen viss vägledning beträffande i första hand det kommande 

gatunätets omfattning vilket utnyttjats vid bedömningarna. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA respektive kr/tomt för småhus): 

- Nyexploatering av bostäder i flerbostadshus     1 200 kr 

- Förtätning med bostäder i flerbostadshus        500 kr 

- Nyexploatering av lokaler      1 000 kr 

- Förtätning med lokaler          500 kr 

- Friliggande småhus   350 000 kr 

- Gruppbyggda småhus   150 000 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken 

utifrån pågående användning, i regel åkermark. 

 

4.2.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Kostnaden för generalplaneanläggningar uppskattas till 125 Mkr i dagens pen-

ningvärde. Största kostnadsposterna avser bro över motorvägen, resecentrum samt 

ett antal rondeller/nya korsningar utefter Hindåsvägen, Töllsjövägen och Räv-

landavägen.  

Anläggningarna utförs huvudsakligen under den första halvan av tidsperioden. 

Vissa anläggningar berör statliga vägar. I analysen har vi inte beaktat någon 

eventull statlig finansiering. 

 

4.2.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Kommunala 

Kostnaden för följdinvesteringar avseende kommunal verksamhet uppskattas till 

870 Mkr i dagens penningvärde. Av detta avser 

Förskolor  265 Mkr 

Grundskolor  450 Mkr  

Vård- och omsorgsboenden 140 Mkr (exklusive de enskilda lägenheterna) 

Övrigt  25 Mkr 

Investeringarna görs kontinuerligt under perioden med en viss förskjutning mot 

den senare delen, främst när det gäller grundskolor och vård- och omsorgsboende. 

En sak som bör noteras är att vi inte tagit upp någon investeringskostnad för 

gymnasieskola. Vi förutsätter att kommunen även fortsättningsvis ”köper” sådan 

utbildning från närliggande kommuner. 
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Statliga/regionala 

En ny vårdcentral för cirka 50 Mkr behöver byggas omkring år 2030. Bedöm-

ningen grundas på en area på 1 800 m
2
 LOA á 27 500 kr. 

 

4.2.6  Analysresultat 

Den genomförda analysen visar ett exploateringsnetto på totalt cirka 740 Mkr som 

ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader för 

bostäder och lokaler. Överskottet kommer i allt väsentligt från bostadsexploate-

ringen.  

Efter avdrag för generalplanekostnader med cirka 90 Mkr och följdinvesteringar 

med 480 Mkr (varav kommunen 450 Mkr) återstår ett netto (stadsbyggnadsnetto) 

på 170 Mkr. 

Resultatet, 170 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen uppgår 

till cirka 1 Mdr kr räknat som ett nuvärde. Nettot uppgår därmed till cirka 15 % av 

den totala investeringskostnaden.  

Den nya småstaden kommer att leda till ny sysselsättning. Utifrån kända inpend-

lings- och utpendlingsmönster i Bollebygds kommun gör HLM följande, speku-

lativa, bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och 

omsorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala 

myndighetsuppgifter), cirka 730 sysselsatta.  

- Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) cirka 800 

sysselsatta.  

- Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Bollebygd småstad), cirka 

4 000 sysselsatta. 

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att utveckla småstaden Bolle-

bygd. Resultaten av analyserna, i form av exploateringsnetto och stadsbygg-

nadsnetto, visar båda positiva siffror. 

Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Bollebygds kommun innebär det att ett positivt exploateringsnetto endast 

kan tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för generalplaneanlägg-

ningar och följdinvesteringar åligger däremot alltid kommunen oavsett markägan-

det. Initialt medför investeringsbehovet en betydande belastning om kommunen 

inte äger en betydande andel av den exploateringsbara marken. På sikt kommer en 

ökad folkmängd att leda till ökade skatteintäkter och därmed vidgat ekonomiskt 

utrymme. Det stora investeringsbehovet kan trots detta vara problematiskt för 

kommunen.  

Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i 

analysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med 

intäkten via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, 

plus eller minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om 

va-taxan total sett ger underfinansiering).  
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4.3   Rävlanda - det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

4.3.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling – övergripande för kommunen som helhet 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 2,25 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet exklusive den nya 

småstaden Landvetter Stad.  

Bollebygd - stationsläge 

Tillkomsten av en station i Bollebygd innebär att delar av tätorten Rävlanda i 

Härryda kommun hamnar inom influensområdet för den nya stationen. På sikt 

innebär det dessutom att bebyggelsen inom tätorterna Bollebygd och Rävlanda 

tillsammans med det nya stationsläget i Bollebygd kommer att växa samman.  

I det följande beskrivs utvecklingen inom den del av tätorten Rävlanda som ligger 

inom influensområdet för stationen i Bollebygd. 

Bollebygd - stationens influensområde 

Inom Härryda kommun ligger östra delen av Rävlanda samhälle inom stationens 

influensområde. Avståndet till stationen är 1,5-2 km. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på Rävlanda tätort 

För att bedöma en utveckling inom Rävlanda tätort utgår vi från kommunens 

gällande bostadsförsörjningsprogram från 2015 och de förutsättningar om 

befolkningstillväxt som kommunen gett som förutsättning för denna utredning. 

I bostadsförsörjningsprogramet har kommunen utgått från att befolkningen inom 

kommunen som helhet kommer att växa med 1,5 % under planeringsperioden. I 

programmet är utvecklingen inom olika tätorter i kommunen beskriven och redo-

visat som antalet tillkommande bostäder i småhus och flerbostadshus. Översatt i 

befolkningstillväxt innebär detta att befolkningstillväxten i Rävlanda kommer att 

uppgå till cirka 0,05 % räknat i procent av hela kommunens befolkningstillväxt.  

I den överenskommelse som ligger till grund för denna utredning har Härryda 

kommun bedömt att befolkningstillväxten inom kommunen, vid tillkomst av ny 

järnväg med tillhörande stationslägen, kommer att öka till 2 – 2,5 % (förutom den 

befolkningsutveckling som kommer att ske i Landvetter södra). I det fortsatta 

arbetet utgår vi från genomsnittet av intervallet, dvs. 2,25 % befolkningstillväxt 

Vi gör vidare bedömningen att hela skillnaden i befolkningsökning mellan 1,5 % 

och 2,25 % kommer att ske inom de tätorter som kommer att få en station med 

pendeltågsförbindelse. Förutom Rävlanda (Kråketorp) så får tätorten Mölnlycke 

ny station. Sammantaget innebär detta att av den totala befolkningstillväxten för 

hela kommunen på 2,25 % så kommer ca 5 % av denna, dvs. ca 0,1 % av den 

totala befolkningstillväxten i kommunen, att ske i Rävlanda. Motsvarande siffra 

för Mölnlycke är 1,55 % (dvs. ca 70 % av 2,25 %) och för tätorterna Landvetter, 

Härryda, Hindås och Hällingsjö med tillhörande landsbygdsområden 0,6 % (dvs. 

ca 25 % av 2,25 %). 

Relaterat till befolkningsmängden inom varje tätort innebär dessa siffror att be-

folkningen inom Rävlanda tätort ökar med ca 2,3 % i snitt under perioden 2017-

2046. 
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Totalt innebär det för den del av Rävlanda tätort som ligger inom influensområdet 

för den nya tågstationen i Kråketorp en befolkningsökning med ca 1 200 personer 

under perioden fram till 2046. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Det innebär att åtgärder 

som påbörjas och slutförs under åren 2017 – 2046 beaktas. 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen årsskiftet 

2026/2027. Det innebär att banan mellan Mölnlycke och Bollebygd är utbyggd, 

stationerna är färdigställda och att banan trafikeras med pendeltåg. Utifrån detta 

delar vi in analysperioden i ett antal faser enligt nedanstående: 

2017-2021 Den kommande stationen har ingen eller ringa påverkan på 

efterfrågan på nya bostäder. Visst bostadsbyggande under 

perioden 

2022-2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och bygg-

andet genomförs. Något högre bostadsbyggande pga. av att 

tidpunkt för trafikstart närmar sig. 

2027-2031 Trafikstart och relativt omfattande bostadsbyggande. 

2032-2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå 

 

Befolkningsutveckling per tidsperiod 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling inom Rävlanda tätort.  

Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

inom Rävlanda tätort räknat 

i procent av total befolkning 

i kommunen 

Årlig befolkningsutveckling 

inom Rävlanda tätort räknat i 

procent av total befolkning i 

Rävlanda 

2017 - 2021 0,05 % 1,0 % 

2022 - 2026 0,1 % 2,2 % 

2027 - 2031 0,2 % 4,4 % 

2032 - 2046 0,15 % 3,3 % 

 

Prognosen bygger på en bedömning av att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas 

i nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Utvecklingen sker i 

princip i samma takt som idag. Först vid ett definitivt beslut om byggandet av 

järnvägen får projektet en allt större inverkan på bostadsefterfrågan. Vid trafikstart 

och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av bostäder som efterfrågan, och 

därmed befolkningsutvecklingen att kulminera. För tidsperioden därefter gör vi 

bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men på en fortsatt hög nivå. 
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4.3.2  Bostadsbyggandets inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är bero-

ende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett motsvarande 

byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt stor för att 

byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål för befolk-

ningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska bedömningar om 

den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter som behövs för 

att uppfylla målsättningen.  

Antalet bostäder som krävs för de nya invånarna i Rävlanda är beroende av främst 

två parametrar: 

- typ av bebyggelse, fördelningen småhus/flerbostadshus 

- antalet boende per lägenhet 

En faktor som har stor betydelse är också 

- fördelningen över tiden 

Typ av bebyggelse 

Inom Härryda kommun är fördelningen mellan bostäder i flerbostadshus och små-

hus i det befintliga beståndet cirka 24 % i flerbostadshus och cirka 76 % i småhus. 

Kommunen har i gällande bostadsförsörjningsprogram bedömt att fördelningen 

mellan lägenheter i flerbostadshus och småhus i nybyggnationen under den kom-

mande femårsperioden ska vara cirka 73 % lägenheter i flerbostadshus och cirka 

27 % i småhus.  

Vid utbyggnad och förtätning i Rävlanda är det rimligt att utgå från att majoriteten 

av bebyggelsen kommer att utföras i form av lägenheter i form av småhusbebygg-

else. Vår bedömning är att i det närmaste 100 % av de tillkommande bostäderna 

kommer att uppföras i forma av småhus. Av dessa är det rimligt att tro att cirka 

2/3-delar kommer att utföras i form av tätare småhusbebyggelse i rad- och kedje-

huskaraktär. Resterande del, cirka 1/3-del, utgörs av friliggande småhusbebygg-

else. 

Antalet boende per lägenhet 

Den andra parametern som har stor betydelse för att bedöma antalet nya bostäder 

är antalet boende per lägenhet. I det befintliga bostadsbeståndet är antalet boende 

per hushåll i Härryda kommun 2,68 personer. Sett som ett riksgenomsnitt är detta 

en hög siffra vilket främst förklaras av den höga andelen småhus i beståndet (76 

% småhus). I en tävling anordnad för skolklasser i Härryda kommun som innebär 

att de ska skapa ett nytt samhälle (Landvetter Stad) så är en given förutsättning 

från kommunen antal boende per lägenhet. De siffror som kommunen anger är 2,4 

boende per lägenhet i flerbostadshus och 3,5 i småhus. Dessa siffror torde spegla 

förhållandet i ett helt nybyggt bestånd. 

För riket som helhet är genomsnittet boende per hushåll 2,2 personer. Siffran för 

småhus är 2,5 - 2,6 personer och för lägenheter i flerbostadshus 1,9 personer. 

Vår bedömning utgår från siffrorna ovan men vi anpassar dessa efter de förutsätt-

ningar som gäller i det specifika fallet – utvecklingen av ett helt nytt samhälle på 

grund av tillkomsten av en ny tågstation med pendlingsmöjligheter. De siffror 
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som redovisats ovan beskriver dels genomsnittet i ett helt bestånd, dels i ett helt 

nybyggt. Sett som genomsnittet för ett nybyggt bostadsbestånd över en längre 

tidsperiod, i detta fall 20 - 25 år, så torde siffrorna för antalet boende per hushåll 

ligga någonstans mellan de ovan redovisade siffrorna. Vår bedömning är utifrån 

detta att siffran för antalet boende per hushåll i lägenheter i flerbostadshus är 2,2 

och motsvarande siffra för lägenheter i småhus är 3,0. 

Bostadsbyggande - Totalt och fördelat på lägenhetstyp 

Utifrån bedömning av befolkningstillväxt, boende per hushåll/lägenhet och för-

delningen mellan olika hustyper ger det en total siffra på antalet nytillkommande 

lägenheter i småhus respektive flerbostadshus inom den del av Rävlanda tätort 

som ligger inom influensområdet för stationen i Kråketorp på cirka 400 bostäder i 

småhus under perioden fram till 2046. 

Bostadsbyggande - Nedbrutet på tidsperioder 

Utifrån förutsättningen att tillväxten beror av tillkomsten av station med pend-

lingsmöjligheter kommer tillväxten att fördelas olika under perioden. Utifrån 

tabellen ovan med fördelning mellan olika tidsperioder sker utbyggnaden inom 

Rävlanda enligt följande. 

Tidsperiod Flerbostadshus Småhus 

Antal lägenhe-

ter totalt under 

perioden 

Antal lägen-

heter per år 

Antal småhus 

totalt under 

perioden 

Antal små-

hus per år 

2017 - 2021   25 5 

2022 - 2026   50 10 

2027 - 2031   100 20 

2032 - 2046   225 15 

 

4.3.3  Kommersiell service och näringsverksamhet - lokalbehov 

Utbyggnad av ca 400 bostäder i småhusbebyggelses innebär ett ökat kundunderlag 

för den befintliga kommersiella service som finns i Rävlanda idag. I första hand 

kommer den befintliga servicen att stärkas och i andra hand ge underlag för ny 

service.  

Lokalarean för kommersiell service och näringsverksamhet bedöms utifrån ett 

nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom olika branscher. Bedömning av 

antalet förvärvsarbetande inom olika branscher behandlas mera ingående i avsnitt 

7 nedan. Uppgifterna om antalet anställda är hämtade från avsnitt 7. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 20 m
2
 per anställd inom mindre 

butiker. Med cirka 25 arbetande personer denna sektor ger det en efterfrågan på 

cirka 500 m
2
 LOA. 

För anställda inom restaurangsektorn används siffran 15 m
2
 per anställd. Med 

cirka 10 personer inom restaurangsektorn innebär de en efterfrågan på cirka 150 

m
2
 LOA. 
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För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Med cirka 15 personer inom sektorn innebär det en total area på cirka 300 

m
2
 LOA. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd och cirka 20 personer innebär det 

cirka 200 m
2
 LOA. 

 

4.3.4  Generalplaneanläggningar 

Med generalplaneanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål 

som på grund av planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det 

enskilda områdets behov.  

Några anläggningar av denna typ bedöms inte krävas vid utbyggnad av småhus-

bebyggelsen inom Rävlanda. 

 

4.3.5  Kommunala följdinvesteringar - lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Landvetter Stad 

kräver utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning 

per sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad 

av bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboen-

den, fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in 

i två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturella anläggningar. 

Förskolor 

Statistikuppgifter från bland annat Malmö stad anger ett platsbehov på 0,25 barn 

per småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus 5-10 år efter etablering av 

ett nytt bostadsområde. Vår bedömning är att det i förortskommuner så som 

Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och bo barnfamiljer i något större 

utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 förskolebarn per småhus och 

0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför det av oss bedömda bostads-

byggandet ett behov inom Rävlanda vid planeringsperiodens slut på totalt cirka 

100 elevplatser. 

Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 kvm LOA (11,5 kvm BTA). Detta inklu-

derar personalutrymmen m.m. Med ett tillskott på cirka 100 barn ger det ett totalt 

areabehovet som uppgår till cirka 1 000 kvm LOA. Med 15 barn per avdelning 

och 5 – 6 avdelningar per förskola ger det 75 – 90 barn per förskola. Det innebär 

att en ny förskola behöver byggas under planeringsperioden. Eventuell kapacitet i 

befintliga förskolor i Rävlanda utnyttjas innan ny förskola byggs. 
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Grundskolor 

I Rävlanda finns idag en grundskola för klasserna F-9 med cirka 340 elever. Med 

de nyckeltal som vi använder innebär tillkomsten av ca 400 småhus ett tillkom-

mande elevantal på ca 150 elever vid planeringsperiodens slut. Vår bedömning är 

att dessa elever kan erbjudas plats inom den befintliga skolan och att skolan kan 

kompletteras efter hand med nya lokalareor när behov uppstår. Vår bedömning är 

att behovet av skollokaleruppgår till cirka 8 m
2
 LOA (matsal, gymnastiksal etc. 

finns redan i befintlig skola). Totalt innebär det ett behov av cirka 1 200 m
2
 LOA. 

Gymnasieskolor 

Inom kommunen finns idag en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, med totalt ca 

1 750 elever. Elever från Härryda kommun utifrån det samverksavavtal som finns 

mellan kommunerna inom Göteborgskommunen fritt välja bland de gymnasie-

skolor som finns inom regionen. Det innebär att en utbyggnad av bostäder inom 

Rävlanda tätort inte nödvändigtvis innebär ett behov av att bygga nya lokaler för 

det tillskott av gymnasieelever som en utbyggand av ca 400 lägenheter medför. 

Vård- och omsorgsboenden 

Med de nyckeltal om behovet av lägenheter för äldre, cirka 1 % av en totalbefolk-

ning har behov av gruppboenden och cirka 0,5 % har behov av servicebostäder, så 

innebär en utbyggnad med cirka 400 småhus under planeringsperioden ett totalt 

behov av ca 15 - 20 lägenheter, varav 2/3-delar avser gruppbostäder. Med de för-

utsättningar om area per lägenhet som använts vid analyserna inom Landvetter 

Stad och Mölnlycke innebär det ett totalt behov som översatt i kvadratmeter 

lägenhetsarea ger cirka 600 m
2
.  

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende utvecklas i takt med bostads-

byggandet. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Inom Rävlanda finns idag en idrottshall och utomhusplaner vid Rävlandaskolan 

samt fotbollsplaner vid Bråtaredsvallen. Behovet av ytterligare anläggningar 

beroende på tillkomsten av småhusbebyggelsen bedöms som små. 

Till denna kategori räknas anläggningar som i första hand inte avser byggande av 

olika typer av anläggningar utan mera är att betrakta som iordningsställande av 

mark för t.ex. lekplatser, bad, spår och liknande. Behovet av denna typ av anlägg-

ningar bedöms också som litet inom Rävlanda tätort. 

Kulturanläggningar 

Inom tätorten Rävlanda finns idag ett bibliotek. Ett tillskott av drygt 1 000 nya 

invånare under planeringsperioden innebär att besöksunderlaget till bibliotekte 

höjs men att det inte innebär behov av utökade lokaler. 

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Något behov av nya lokaler utöver redan befintliga finns inte med den befolk-

ningsökning som byggandet av cirka 400 småhus innebär. 
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4.3.6  Statliga/regionala följdinvesteringar – anläggningar/lokaler  

Vård-/hälsocentral 

Något behov av nya lokaler utöver befintliga finns inte. Den ökning av folk-

mängden som den nya bebyggelsen ger upphov till kan erbjudas vård inom 

befintliga lokaler. 

 

4.3.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Jämfört med den nya småstaden Landvetter Stad och kommuncentrat Mölnlycke 

stad så kommer de boende med arbete i de tillkommande delarna av Rävlanda i 

stor utsträckning att ha sin arbetsplats inom andra kommuner och inom andra 

delar av Härryda kommun, i första hand inom Landvetter flygplats. 

Den sektor som har betydelse för utvecklingen av bebyggelse och markanvänd-

ning inom Rävlanda och som särskilt behandlas här är arbetstillfällen inom kom-

mersiell serviceverksamhet. Bedömning av antalet arbetande inom olika sektorer 

utgår från att det vid planeringsperiodens slut finns cirka 630 arbetande personer 

boende i de under perioden uppförda bostäderna inom Rävlanda. 

Inom sektorn kommunal serviceverksamhet kommer ett mindre antal arbetstill-

fällen att skapas. En grov uppskattning är att ett 10-tal arbetstillfällen kommer 

attgenereras vid en utbyggnad inom Rävlanda. 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Härryda kommun 

inom handelsverksamhet. Det innebär för Rävlanda att cirka 25 personer arbetar i 

mindre butiker inom denna sektor. 

Inom hotell och restaurangsektorn är genomsnittssiffran för anställda inom Härry-

da kommun cirka 1,5 %. Om vi utgår från att det inte tillkommer någon hotell-

verksamhet utan enbart restauranger och matställen så innebär det cirka 10 

personer denna sektor.  

Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data och telekomföretag. Antalet anställda 

inom kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär cirka 15 personer 

inom Rävlanda. 

Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 20 arbetsplatser inom Rävlanda. 

Inom kommunal och kommersiell serviceverksamhet genereras således 

sammantaget cirka 70 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

Med bibehållen pendlingsstruktur kommer en stor andel av de nya innevånarna i 

Rävlanda pendla till andra kommuner eller till andra arbetsplatser inom Härryda 

kommun. Av de cirka 630 arbetande personer som tillkommer kommer cirka 80 

att arbeta med olika former av serviceverksamhet inom kommunen. Av övriga ca 

550 personer väntas större delen pendla till arbeten i annan kommun eller till 

Landvetter flygplats. 

  

Page 494 of 604



 2017-03-27 67 

 

4.4   Rävlanda - den ekonomiska genomförbarheten 

4.4.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av utbyggand av Rävlanda påverkas av ett antal faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi 

bedömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha 

en positiv realvärdeutveckling med 1,0 % utöver det som är en följd av 

stationsetableringen. 

 

4.4.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första observationer på marknaden av försäljningar av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för såväl gruppbyggda småhus som flerbostadshus.  

För det andra observationer av försäljningar av bebyggda enheter där värdet på 

dessa kan kopplas till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från 

kända samband mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomt-

mark. Denna metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på bygg-

rätter för flerbostadshus och då primärt vid upplåtelser av bostadsrättslägenheter. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där utgångspunkten är observationer 

av överlåtelsepriser (konsumentpriser) på relativt nya bostadsrättslägenheter.  de 

ingående parametrarna är slutligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset Till 

dessa noteringar läggs det kapitaliserade värdet av lägenhetens andel av de i 

bostadsrättsföreningen befintliga gemensamma lånen.  Summan av dessa värden 

minskas med lägenhetens produktionskostnad och byggherrens vinstmarginal. Ett 

exempel visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser inklusive värdet av gemensamma lån inom ett 

område visar att det sammantagna värdet uppgår till storleksordningen 45 000 

kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 
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I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark för friliggande småhusbebyggelse 

Värdet på välbelägna tomter för friliggande småhusbebyggelse har stigit rejält 

under de senaste åren. Inom t.ex. Landvetter har priserna stiget med över en halv 

miljon kronor för en normalstor tomt under de senaste två åren. Priset idag ligger 

över två miljoner kronor för en tomt inom Landvetter tätort. Inom Mölnlycke är 

prisnivån närmare tre miljoner kronor för centralt belägna tomter.  

Det som kännetecknar marknaden för friliggande småhusbebyggelse är att det är 

få försäljningar och att det är mycket få centralt belägna tomter. De prisnoteringar 

som kan observeras tyder på att prisnivån inom Landvetter tätorts perifera delar 

ligger runt två miljoner kronor. Samma nivå kan observeras inom Mölnlyckes 

randområden medan några få centralt belägna tomter inom Mölnlycke sålts för 

högre belopp. 

Inom Rävlanda är vår bedömning att värdenivån ligger i paritet med motsvarande 

områden inom Bollebygds kommun vad avser avstånd till den nya stationen i 

Kråketorp/Bollebygd. Vår bedömning av värden på tomter för friliggande småhus 

inom Rävlanda utgår från följande sammanställning: 

Period Friliggande småhus 

    --  - 2021 600 000 

2022 - 2026 600 000 

2027 - 2031 650 000 – 700 000 

2032 - 2036 750 000 

2037 - 2041 850 000 

2042 -  -- 900 000 

 

Värdet på tomtmark för gruppbyggd småhusbebyggelse 

Eftersom ortsprismaterialet avseende tomter för gruppbyggda småhus i princip är 

obefintligt utgår värderingen av tomter för gruppbyggda småhus från en erfaren-

hetsmässigt känd relation mellan värdet på dessa och värdet på tomter för friligg-

ande småhusbebyggelse. Erfarenhetsmässigt är denna relation i storleksordningen 

0,4 - 0,8 beroende på typ av grupphusbebyggelse och storleken på tomterna.  I vår 

analys utgår vi från en kombination av olika typer av gruppbuggda småhus varför 

en faktor 0,5 - 0,6 torde ge ett värde som motsvarar värdet på de gruppbyggda 

småhusen.  
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Period Gruppbyggda småhus 

    --  - 2021 350 000 

2022 - 2026 350 000 

2027 - 2031 350 000 – 400 000 

2032 - 2036 400 000 

2037 - 2041 450 000 

2042 -  -- 500 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för handel och kontor 

Vår bedömning av byggrätt för handel och kontor utgår från följande: 

Period Handel Kontor 

 Mindre 

butiker 

Detalj-

handel 

Restau-

rang 

Hotell  

    --  - 2021 - - - - - 

2022 - 2026 - - - - - 

2027 - 2031 1 200 - - - 1 200 

2032 -  -- 1 500 - 1 500 - 1 500 

 

4.4.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA respektive kr/tomt för småhus): 

- Lokaler, kontor och mindre butiker   1 100 kr 

- Friliggande småhus   275 000 kr 

- Gruppbyggda småhus   125 000 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken 

utifrån pågående användning, i regel skogsmark. 

 

4.4.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Några generalplaneanläggningar är inte aktuella vid utbyggnaden av Rävlanda 

samhälle. 

 

4.4.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Förskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 27 500 kr/m
2
 LOA. 

Storleken på en förskola utgår från att varje förskola innehåller 6 avdelningar med 

totalt cirka 90 barn. Ytbehovet per barn är cirka 10 m
2
 LOA vilket ger en kostnad 
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av totalt cirka 25 Mkr per förskola. Utbyggnaden i Rävlanda innebär efterfrågan 

på en förskola. 

Grundskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Utbyggnaden av 400 småhus i Rävlanda innebär en efterfrågan på skollokaler på 

cirka 1 200 m
2
 BOA till en kostnad av cirka 30 Mkr. 

Vård- och omsorgsboende 

Gruppboende cirka 600 m
2
. Kostnad per m

2
 är bedömd till cirka 30 000 kr/m

2
 

vilket ger en totalkostnad på cirka 18 Mkr. 

Vård-/hälsocentraler 

Det krävs inga investeringar i statliga/regionala anläggningar vid en utbyggnad av 

Rävlanda samhälle. Denna kostnad belastar den regionala nivån. 

 

4.4.6  Analysresultat 

Den genomförda analysen visar ett exploateringsnetto på totalt cirka 100 Mkr som 

ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader för 

exploatering av bostäder. Några lokalfastigheter är inte aktuellt att uppföra inom 

Rävlanda  

Efter avdrag för följdinvesteringar, i första hand i form av förskole- och skolloka-

ler, med cirka 40 Mkr återstår ett stadsbyggnadsnetto på storleksordningen 60 

Mkr. 

Resultatet, 60 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen uppgår 

till cirka 100 Mkr räknat som ett nuvärde. Nettot är relativt stort och uppgår till 

mer än hälften av den totala investeringskostnaden. Orsaken till detta är främst att 

exploateringen inom Rävlanda utnyttjar redan befintliga investeringar i infrastruk-

tur inom samhället. 

Den tillförda bebyggelsen inom Rävlanda kommer att leda till ny sysselsättning. 

Utifrån kända inpendlings- och utpendlingsmönster i Bollebygds kommun gör 

HLM följande, spekulativa, bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och om-

sorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala myndighets-

uppgifter) samt lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten), 

cirka 70 sysselsatta.  

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att fortsätta utveckla samhället 

Rävlanda. Resultaten av analyserna, i form av exploateringsnetto och stadsbygg-

nadsnetto, visar båda positiva siffror. 

Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Härryda kommun innebär det att det positiva exploateringsnettot endast 

kan tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för följdinvesteringar är 

av mindre omfattning eftersom det större vägnätet är utbyggt och förskolor och 

skolor är etablerade inom Rävlanda. På sikt kommer en ökad folkmängd att leda 

till ökade skatteintäkter. 
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Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i ana-

lysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med intäkten 

via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, plus eller 

minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om va-taxan 

total sett ger underfinansiering). 
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5.    Nya småstaden Landvetter Stad 

5.1   Det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

5.1.1  Utgångspunkter 

Befolkningsmål – totalt 

Kommunen har angett ett befolkningsmål för en fullt utbyggd småstad. Det inne-

bär att Landvetter Stad ska innehålla 25 000 innevånare. 

Landvetter Stad - stationsläge 

Mellan Landvetter flygplats och Mölnlycke kan en ny småstad byggas i anslut-

ning till den nya järnvägsträckningen mellan Göteborg och Borås. Tillkomsten av 

småstaden är helt och hållet beroende av att det byggs en station och att denna 

station trafikeras med pendeltågstrafik med viss turtäthet. Benämningen på den 

nya småstaden är Landvetter Stad. Området består idag av skogsmark och upptar 

en areal av mellan 500 – 1 000 hektar.  

Landvetter Stad – stationens influensområde 

Tillkomsten av en station med pendeltågstrafik påverkar all bebyggelse inom ett 

omland kring stationen. Storleken på detta omland beror på flera saker där turtät-

het och restid till målpunkter är viktiga faktorer. I denna utredning beaktas inte 

påverkan på befintlig bebyggelse utan endast stationens effekt på tillkomsten av 

ny bebyggelse.  

Normalt brukar man utgå från att ett normalt gångavstånd till en station av denna 

karaktär torde uppgå till 600 – 800 meter. Motsvarande siffra på cykelavstånd 

torde vara 1,5 – 2 kilometer. På avstånd till stationen över detta avstånd krävs 

någon form av kollektivtrafikförbindles alternativt egen bil. Problemet med egen 

bil är att det krävs parkeringsytor i närheten av stationen vilket innebär att det är 

de mest värdefulla areorna närmast stationen som tas i anspråk. 

Med de mycket goda pendlingsförutsättningar som tillskapas vid tillkomsten av en 

station i Landvetter Stad torde influensområdet/omlandet kring stationen omfatta 

ett område på åtminstone 1,5 km runt stationen. Det innebär ett område på mot-

svarande cirka 700 ha. I Bilaga 1 redovisas en bedömd fördelning av arealen på 

olika typer av markanvändning inom den nya småstaden Landvetter Stad. 

Influensområdet runt stationen delas upp i två huvudområden efter avstånd till 

stationen. Det inre huvudområdet omfattar ett område med radien 700 meter runt 

stationen. Områdets areal är cirka 150 ha. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av 

bostadsbebyggelse i flerbostadshus samt med inslag av kontor och viss handels-

verksamhet. Även vissa förskole- och skollokaler kan lokaliseras inom området. 

Det yttre huvudområdet utgörs av ett område med ett avstånd mellan 700 – 1 500 

meter runt stationen. Områdets areal är cirka 550 ha och bebyggelsen utgörs av 

bostadsbebyggelse i form av friliggande och sammanbyggda småhus. Vissa större 

handelslokaler samt förskolor och skolor finns inom området. 

Det inre huvudområdet (flerbostadshusområdet) delas upp i ett inre och ett yttre 

efter avstånd till stationen. Det inre omfattar ett område med radien 400 meter 

runt stationen. Områdets areal är cirka 50 ha. Det yttre delområdet omfattar ett 

område mellan 400 till 700 meter runt stationen. Området omfattar cirka 100 ha. 
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Det yttre delområdet (småhusområdet) delas också upp i ett inre och ett yttre del-

område. Det inre av dessa omfattar ett område med mellan 700 – 1 200 meter runt 

stationen. Områdets areal är cirka 300 ha. Det yttre delområdet omfattar ett områ-

de mellan 1 200 – cirka 1 500 meter runt stationen. Områdets areal är minst 250 

ha. 

 

5.1.2  Bostadsbyggande – inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är be-

roende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett motsvaran-

de byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt stor för 

att byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål för be-

folkningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska bedömningar 

om den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter som behövs 

för att uppfylla målsättningen.  

Antalet bostäder som krävs för de 25 000 nya invånarna i Landvetter stad är 

beroende av främst två parametrar: 

- typ av bebyggelse, fördelningen småhus/flerbostadshus 

- antalet boende per lägenhet 

En faktor som har stor betydelse är också 

- fördelningen över tiden 

Typ av bebyggelse 

Inom Härryda kommun är fördelningen mellan bostäder i flerbostadshus och små-

hus i det befintliga beståndet cirka 24 % i flerbostadshus och cirka 76 % i småhus. 

Kommunen har i gällande bostadsförsörjningsprogram bedömt att fördelningen 

mellan lägenheter i flerbostadshus och småhus i nybyggnationen under den kom-

mande femårsperioden ska vara cirka 73 % lägenheter i flerbostadshus och cirka 

27 % i småhus.  

Utbyggnaden i Landvetter Stad kommer att ske på helt jungfrulig mark. Bebyg-

gelsemiljöer kan därvid utformas som tar hänsyn till och beaktar de geotekniska, 

topografiska och värdeskapande förutsättningar som finns inom området. Sam-

tidigt ska beaktas den målsättning som finns att skapa ett helt nytt samhälle för 

cirka 25 000 invånare med den unika möjlighet till pendling som den nya järn-

vägen och stationen ger. Med andra ord krävs att bebyggelsen uppförs med hög 

täthet för att minimera det interna transportbehovet inom tätorten. Därför är det 

rimligt att utgå från att majoriteten av bebyggelsen kommer att utföras i form av 

lägenheter i flerbostadshus. En utgångspunkt är att utgå från kommunens ställ-

ningstaganden i bostadsförsörjningsprogrammet vilket innebär att cirka 75 % av 

de tillkommande bostäderna kommer att utföras i form av lägenheter i flerbo-

stadshus. Resterande del utgörs således av småhus, 25 %, där förhållandet mellan 

gruppbyggda småhus och friliggande villor utgår från förhållandet 50 % vardera. 

Antalet boende per lägenhet 

Den andra parametern som har stor betydelse för att bedöma antalet nya bostäder 

är antalet boende per lägenhet. I det befintliga bostadsbeståndet är antalet boende 
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per hushåll i Härryda kommun 2,68 personer. Sett som ett riksgenomsnitt är detta 

en hög siffra vilket främst förklaras av den höga andelen småhus i beståndet (76 

% småhus). I en tävling anordnad för skolklasser i Härryda kommun som innebär 

att de ska skapa ett nytt samhälle (Landvetter Stad) så är en given förutsättning 

från kommunen antal boende per lägenhet. De siffror som kommunen anger är 2,4 

boende per lägenhet i flerbostadshus och 3,5 i småhus. Dessa siffror torde spegla 

förhållandet i ett helt nybyggt bestånd. 

För riket som helhet är genomsnittet boende per hushåll 2,2 personer. Siffran för 

småhus är 2,5 - 2,6 personer och för lägenheter i flerbostadshus 1,9 personer.   

Vår bedömning utgår från siffrorna ovan men vi anpassar dessa efter de förutsätt-

ningar som gäller i det specifika fallet – utvecklingen av ett helt nytt samhälle på 

grund av tillkomsten av en ny tågstation med pendlingsmöjligheter. De siffror 

som redovisats ovan beskriver dels genomsnittet i ett helt bestånd, dels i ett helt 

nybyggt. Sett som genomsnittet för ett nybyggt bostadsbestånd över en längre 

tidsperiod, i detta fall 20-25 år, så torde siffrorna för antalet boende per hushåll 

ligga någonstans mellan de ovan redovisade siffrorna. Vår bedömning är utifrån 

detta att siffran för antalet boende per hushåll i lägenheter i flerbostadshus är 2,2 

och motsvarande siffra för lägenheter i småhus är 3,0. 

Fördelning över tiden 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Det innebär att åtgärder 

som påbörjas och slutförs under åren 2017 – 2046 beaktas. 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen årsskiftet 

2026/2027. Det innebär att banan mellan Mölnlycke och Bollebygd är utbyggd, 

stationerna är färdigställda och att banan trafikeras med pendeltåg. Utifrån detta 

delar vi in analysperioden i ett antal faser enligt nedanstående:  

2017-2021 Inga åtgärder utförs. 

2022-2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och 

byggandet påbörjas. Bostadsbyggandet inom stationens 

närområde inleds. 

2027-2031 Trafikstart och omfattande bostadsbyggande i anslutning till 

den nya stationen. 

2032-2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

Bostadsbyggande - totalt och fördelat på lägenhetstyp 

Utifrån bedömning av befolkningstillväxt, boende per hushåll/lägenhet och för-

delningen mellan olika hustyper ger det en total siffra på antalet nytillkommande 

lägenheter i småhus respektive flerbostadshus inom Landvetter Stad på cirka 

2 600 lägenheter i småhus och cirka 7 800 lägenheter i flerbostadshus när små-

staden är fullt utbyggd. 

Bostadsbyggande - fördelat på upplåtelseform 

Andelen lägenheter upplåtna med hyresrätt i förhållande till lägenheter upplåtna 

med bostadsrätt är cirka 2 mot 1, dvs. cirka två tredjedelar av lägenheterna i 

flerbostadshusbeståndet inom Härryda kommun är upplåtna med hyresrätt. Under 

de senaste åren har andelen lägenheter upplåtna med bostadsrätt ökat och vår 
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bedömning är att denna utveckling kommer att fortsätta. Vår sammantagna 

bedömning är att andelen lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt är 

40 % och med bostadsrätt 60 % under den kommande planeringsperioden.  

Bostadsbyggande - nedbrutet på tidsperioder 

Utifrån förutsättningen att tillväxten beror av tillkomsten av station med pend-

lingsmöjligheter kommer tillväxten att fördelas olika under perioden. För Land-

vetter Stad innebär tidsschemat att första försäljningstidpunkt av lägenheter och 

småhus sammanfåller med trafikeringsstart på banan, dvs. 2026. Det är inte san-

nolikt att samhället kan utvecklas innan stationen och trafiken öppnar eftersom 

utbyggnaden av samhället är starkt knutet till tillkomsten av banan. Vidare inne-

bär det att utvecklingen av stationssamhället är starkast i nära anslutning till 

öppnandet av banan. Inom en 4-5 årsperiod efter 2026 sker en relativt stor del av 

produktionen av de nya bostäderna varefter den fortsatta utbyggnaden sker med 

relativt jämn fördelning över åren.  

Tidsperiod Flerbostadshus Småhus 

Antal lägenhe-

ter totalt under 

perioden 

Antal lägen-

heter per år 

Antal småhus 

totalt under 

perioden 

Antal små-

hus per år 

2017 - 2021 0 0 0 0 

2022 - 2026 0 0 0 0 

2027 - 2031 3 100 620 1 050 210 

2032 - 2046 4 725 315 1 575 105 

TOTALT 7 825  2 625  

 

Bostadsbyggandet - nedbrutet på delområden 

Inom zonen 700 meter från den nya stationen är vår bedömning att merparten av 

de 7 800 lägenheterna i flerbostadshus kommer att lokaliseras. Det innebär att 

majoriteten av lägenheterna ligger inom bekvämt gångavstånd till stationen.  

Inom en zon med radien 400 meter från stationen kommer cirka 1/3-del av bo-

städerna att lokaliseras. Det innebär att resterande del, cirka 2/3-delar, lokaliseras i 

en zon med avståndet 400 – 700 meter från stationen. 

Förutom bostäder så kommer ett antal förskolor och grundskolor att lokaliseras 

inom zonen 700 meter från stationen. Även vissa handelslokaler och kontors-

lokaler är belägna inom zonen.  

Inom zonen 700 – 1 500 meter är vår bedömning att merparten av de cirka 2 600 

småhusen kommer att lokaliseras.  

Inom en zon med avståndet 700 – 1 200 meter från stationen kommer cirka hälf-

ten av småhusbebyggelsen att lokaliseras. Inom en zon med avståndet 1 200 meter 

och längre från stationen kommer resterande del, cirka hälften, att lokaliseras. 

Förutom bostäder kommer större handelslokaler, skolor, idrottsanläggningar, etc. 

att lokaliseras inom denna zon. 
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5.1.3  Kommersiell service och näringsverksamhet - lokalbehov 

Lokalarean för kommersiell service och näringsverksamhet bedöms utifrån ett 

nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom olika branscher. Bedömning av 

antalet förvärvsarbetande inom olika branscher behandlas mera ingående i avsnitt 

7 nedan. Uppgifterna om antalet anställda är hämtade från avsnitt 7. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 80 m
2
 per anställda inom större 

detaljhandelsbutiker och siffran 20 m
2
 per anställd inom mindre butiker. Med 

cirka 150 arbetande personer inom sektorn större detaljhandelsbutiker innebär det 

cirka 12 000 m
2
 LOA och med cirka 500 arbetande personer inom sektorn minde 

butiker cirka 10 000 m
2
 LOA. 

För anställda inom hotellsektorn används siffran 50 m
2
 per anställd och för an-

ställda inom restauranger siffran 15 m
2
 per anställd. Med cirka 50 personer inom 

hotellsektorn och 150 inom restaurangsektorn innebär dessa siffror en efterfrågan 

på cirka 2 500 m
2
 LOA för hotell respektive 2 500 m

2
 LOA för restauranger. 

För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Med cirka 250 personer inom sektorn innebär det en total area på cirka 

5 000 m
2
 LOA. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd och cirka 400 personer innebär det 

cirka 4 000 m
2
 LOA. 

 

5.1.4  Generalplaneanläggningar 

Utbyggnaden av Landvetter Stad innebär att anlägga ett helt nytt samhälle från 

grunden. Det innebär allt från gator och ledningar på lägsta nivå till anläggningar 

som binder ihop samhället med övriga delar av Härryda kommun. Med general-

planeanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål som på grund 

av planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det enskilda 

områdets behov.  

Kommunala trafikanläggningar 

De anläggningar av karaktären kommunala trafikanläggningar som kan identifie-

ras är ombyggnaden av trafikplatsen vid Björrödsmotet, utbyggnaden av större 

vägar inom området samt utbyggnad av ett resecentrum vid tågstationen.  

Ombyggnaden av Björrödsmotet avser en förbättring av den befintliga trafik-

platsen på riksväg 40. Riksvägen är en statlig anläggning men eftersom behovet 

av ombyggnad av trafikanläggningen är att hänföra till utbyggnaden av Landvetter 

Stad betraktas ombyggnaden av trafikplatsen som en kommunal angelägenhet. 

Kostnaden för ombyggnaden har tidigare uppskattats av kommunen till cirka 200 

Mkr. 

Utbyggnaden av Landvetter Stad innebär att ett nytt väg och gatusystem till-

skapas. Inom det nya gatusystemet kan de vägar och gator som utgörs av tillfarts-

gator och gator som binder samman de olika delområdena inom Landvetter Stad 

betraktas som kommunövergripande gator som är till nytta inte enbart för de 

boende inom Landvetter Stad utan är till nytta även övriga kommuninnevånare.  
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Nytt resecentrum ska tillskapas vid den nya tågstationen. Kostnaden för detta har 

tidigare uppskattats av kommunen till cirka 60 Mkr. 

Kommunala parkanläggningar 

Behovet av kommunala större parkanläggningar/grönområden växer fram succes-

sivt vid utvecklingen av den nya småstaden. Inom Landvetter Stad kommer flera 

grönområden/ parker att etableras. En del av dessa har karaktären av anläggningar 

som är till nytta inte enbart för de boende inom den nya småstaden utan även för 

personer boende inom andra delar av Härryda kommun. Den exakta lokalise-

ringen och storleken av dessa områden är inte identifierad. Arealen bedömer vi till 

cirka 50 ha. Kostnaden för iordningställande av dess bedömer vi uppgår till cirka 

10 kr/m
2
. 

 

5.1.5  Kommunala följdinvesteringar - lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Landvetter Stad 

kräver utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning 

per sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad 

av bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboen-

den, fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in 

i två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturella anläggningar. 

Förskolor 

Statistikuppgifter från bland annat Malmö stad anger ett platsbehov på 0,25 barn 

per småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus 5-10 år efter etablering av 

ett nytt bostadsområde. Vår bedömning är att det i förortskommuner så som 

Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och bo barnfamiljer i något större 

utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 förskolebarn per småhus och 

0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför det av oss bedömda bostads-

byggandet ett behov inom Landvetter Stad vid planeringsperiodens slut på totalt 

cirka 1 850 elevplatser.  

Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 kvm LOA (11,5 kvm BTA). Detta inklu-

derar personalutrymmen m.m. Med ett tillskott på cirka 1 850 barn ger det ett 

totalt areabehov som uppgår till cirka 18 500 kvm LOA. Med 15 barn per avdel-

ning och 5 – 6 avdelningar per förskola ger det 75 – 90 barn per förskola. Totalt 

innebär det en efterfrågan på 20 - 25 förskolor. 

Behovet av förskolor utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras van-

ligen nära bostäderna.  

Grundskolor 

Antalet elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig befolkningsstatistik 

för såväl kommunen som riket till ca 12 % av hela befolkningen. Ett tillskott med 

cirka 25 000 innevånare vid planeringsperiodens slut innebär cirka 3 000 nya 

grundskoleelever. 
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Ytbehovet per elev uppskattar vi till 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). I detta ingår gym-

nastiksal, matsal/kök, administrationslokaler m.m. För 3 000 tillkommande elever 

ger detta ett areabehov som uppgår till cirka 36 000 m
2
 LOA. Med ett elevantal på 

cirka 500 elever per skola innebär det 6 skolbyggnader med en area per skolenhet 

på cirka 6 000 m
2
 LOA. 

Behovet av skollokaler utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras i 

anslutning till bostäderna.  

Gymnasieskolor 

Inom kommunen finns idag en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, med totalt ca 

1 750 elever. Elever från Härryda kommun utifrån det samverksavavtal som finns 

mellan kommunerna inom Göteborgskommunen fritt välja bland de gymnasie-

skolor som finns inom regionen. Det innebär att en utbyggnad av bostäder inom 

Landvetter Stad inte nödvändigtvis innebär ett behov av att bygga nya lokaler för 

det tillskott av gymnasieelever som en utbyggand av drygt 10 000 lägenheter 

medför. Antalet barn i åldern 16-18 år (gymnasieåldern) uppgår till ca 2,75 %. Det 

innebär att OM alla inom åldersgruppen ska beredas plats i gymnasieklasser inom 

Härryda så innebär det cirka 700 elever. 

Ytbehovet per elev uppskattar vi till likvärdigt med behovet för grundskolebarn, 

dvs. 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). Det innebär totalt en area på cirka 8 400 m

2
 LOA. 

Utbyggnaden av areorna sker inom befintlig gymnasieskola i Mölnlycke. 

Utbyggnaden bedömer vi kommer att ske i två etapper med ca 4 200 m
2
 LOA per 

etapp. 

Vård- och omsorgsboenden 

Vård- och omsorgsboende delas upp på grupperna äldre respekt personer med 

särskilt behov av vård och omsorg. För gruppen äldre beräknas behovet av lägen-

heter utifrån andelen personer över viss ålder samt hur stor andel av dessa som har 

behov av särskilt boende. Av befolkningen i riket och inom kommunen är cirka 

5 % i åldern 80 år eller äldre. Av dessa är cirka 20 % i behov av särskilt boende i 

form av gruppboenden (erfarenhetstal från andra kommuner). Det innebär att 

behovet av lägenheter i form av äldreboenden uppgår till cirka 1 % av totalbe-

folkningen. För gruppen med personer med särskilt behov av vård och omsorg är 

erfarenhetstalet att antalet personer med sådana behov uppgår till en person per 

150 – 200 invånare. Översatt i procent innebär detta cirka 0,5 % räknat utifrån en 

totalbefolkning. Sammantaget innebär det att antalet för vård- och omsorgsboende 

uppgår till cirka 1,5 % av befolkningen inom ett bebyggelseområde
18

.  

Med de förutsättningar som gäller för Landvetter Stad innebär detta att behovet av 

vård- och omsorgsboenden vid planeringsperiodens utgång uppgår till cirka 375 

lägenheter fördelat på cirka 250 i form av grupphusboende och cirka 125 i form 

av servicebostäder. 

Areabehovet per lägenhet i grupphusboenden uppgår totalt till cirka 70 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet. Denna area kan delas upp på den egentliga lägenhetsarean 

                                                 
18

 Inom Härryda kommun idag finns ca 260 lägenheter för äldreboenden inklusive demensboende 

och korttidsboende, ca 60 lägenheter för anpassat boende och ca 90 lägenheter för personer med 

behov av särskilt stöd. Dessa siffror innebär i procent av befolkningen 0,72 %, 0,17 % resp 0,25 

%.   
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och areor för samlingsrum, kök, personalutrymmen och kommunikation. Cirka 35 

m
2
 LOA utgörs av lägenhetsarea och resterande del av övriga areor. Vid bedöm-

ning av kostnader för kommunen utgår vi från att den area som utgörs av den 

boendes lägenhet samt en mindre dela av den gemensamma arean täcks av hyres-

intäkter från de boende. Det innebär att resterande del av arean, cirka 30 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet, ska ligga som underlag för bedömningar av kommunens 

kostnader för denna typ av boenden. Beträffande servicebostäder utgörs dessa av 

ofta av lägenheter i det ordinarie flerbostadshusbeståndet. Den gemensamma 

arean är mindre i denna typ av boenden och består vanligtvis av en lägenhet som 

disponeras av vårdpersonalen. Den area som ska ligga som underlag för bedöm-

ningar av kommunens kostnader för denna typ av boenden uppskattar vi till cirka 

10 m
2
 per lägenhet. Ovanstående leder till följande byggnadsvolymer 

BOA (35 m
2
 per lägenhet)    13 125 m

2
  

LOA som finansieras via hyran (5 m
2 

per lgh i gruppboende)   1 250 m
2 

LOA som finansieras av kommunen  

(30 m
2 

per lgh i gruppboende + 10 m
2
 per lgh i serviceboende)   8 750 m

2 

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende tillkommer successivt i takt 

med utvecklingen av det nya samhället. Boendena kommer att lokaliseras 

integrerat i de nya områdena. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Exempel på denna typ är anläggningar för olika typer av idrotter, t.ex. inomhus-

idrottshallar, fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, ishallar/isbanor, ridanlägg-

ningar och sim/badanläggningar. Även fritids- och ungdomskulturhus etc. kan 

räknas in i denna kategori. Idag finns ett antal sådana anläggningar inom Härryda 

kommun
19

. 

En utbyggnad i Landvetter Stad enligt ovan innebär att det finns efterfrågan av ett 

antal olika typer av anläggningar. De anläggningar som i första hand krävs är flera 

idrottshallar, separata eller i anslutning till skolor, fem-sju fotbollsplaner och tre-

fem näridrottsplatser.   

På sikt kommer det att finnas behov av anläggningar för tennis, ridning och even-

tuellt en ishall. Eftersom det idag finns en ishall i Landvetter så kan lokaliseringen 

av en ny sådan hall bli antingen i Mölnlycke eller i Landvetter Stad. 

På längre sikt finns också behov av en bad- och simanläggning inomhus i Härryda 

kommun. Lokaliseringen av en sådan anläggning bör ske i anslutning till goda 

kommunikationslägen.  

Fullt utbyggt kommer Landvetter Stad att innehåll flera anlagda kommunala 

”gröna anläggningar”. Till denna kategori räknas anläggningar som i första hand 

                                                 
19 

Simhall finns inte 

En ishall i Landvetter 

Sex idrottshallar varav tre är idrottshallar vid skolor. Den största är Mölnlyckehallen, 3 000 m
2
 

Tre tennishallar i Landvetter, Hindås och Mölnlycke  

Tre ridanläggningar 

Sex näridrottsplatser  

Ett tiotal fotbollsplaner  
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inte avser tillkomsten av olika typer av byggnader utan mera är att betrakta som 

iordningsställande av mark för t.ex. lekplatser, bad, spår och liknande. Idag finns 

ett antal sådana anläggningar inom Härryda kommun
20

.  

På sikt kommer det dessutom att finnas efterfrågan på en ridanläggning med 

stallar, beteshagar och ridspår. 

Kulturanläggningar 

Utvecklingen av ett samhälle med nya bostäder innebär även behov av kommu-

nala lokaler för t.ex. bibliotek, samlingslokaler för teaterevenemang, kulturhus 

etc. Areabehovet för denna typ av verksamheter uppgår till 3 000 m
2
 LOA.  

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Kommunal administrativ serviceverksamhet, kommundelskontor, cirka 1 000 m
2
 

LOA. 

Utvecklingen av ett samhälle av Landvetter Stads storlek kräver tillkomsten av en 

egen brandstation. Areabehovet för denna typ av anläggning bedöms uppgå till 

cirka 300 m
2
 LOA. 

 

5.1.6  Statliga/regionala följdinvesteringar – anläggningar/lokaler  

Vård-/hälsocentral 

När Landvetter Stad är fullt utbyggt och samhället innehåller cirka 25 000 inne-

vånare finns det behov två vård-/hälsocentraler. Den ena av dessa innehåller flera 

vårdfunktioner såsom distriktsläkare, distriktssköterska, barnavårdscentral och 

folktandvård. Den andra enheten innehåller enbart vissa av funktionerna. Areorna 

på lokalerna uppgår till cirka 3 000 m
2
 LOA respektive cirka 2 000 m

2
 LOA. 

Utbyggnaden sker efterhand som området utvecklas. Den första vård-/hälsocentra-

len byggs i början av etableringen av Landvetter Stad och den andra i slutet av 

perioden. 

 

5.1.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Basuppgifter om arbetstillfällen och pendling 

Utbygganden av en småstad liknande Landvetter Stad innebär tillkomsten av en 

attraktiv boendemiljö som bland annat inkluderar förekomsten av olika typer av 

serviceverksamheter, såväl kommunal som kommersiell.   

Som underlag för bedömning av efterfrågan på lokaler för olika behov använder 

vi befolkningsstatistik och statistik om sysselsättning och pendling inom 

kommunen. Följande basuppgifter finns: 

- Befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) är idag i landet som helhet cirka 64 %. 

På sikt är bedömningen att denna andel kommer att minska till under 60 % år 

2030. Samtidigt är det rimligt att utgå från att befolkningen inom arbetsför 

                                                 
20

 Ett 20-tal lekplatser varav merparten i Mölnlycke 

Fyra-fem motionscentraler med spår 

Ett tiotal badplatser 
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ålder inom den typ av bebyggelsestruktur som det här är frågan om, är högre 

än genomsnittssiffran för riket. Slutsatsen är att andelen av befolkningen inom 

arbetsför ålder inom Landvetter Stad är cirka 62 %. 
 

- Förvärvsgraden inom landet som helhet ligger inom intervallet 0,75 - 0,80.  

Det är dock rimligt att anta att förvärvsgraden inom den typ av samhälle som 

Landvetter Stad representerar är något högre än genomsnittssiffran för riket. 

Den samlade bedömningen är att den uppgår till cirka 85 %. 
 

- Utpendlingen idag från Härryda kommun till andra kommuner är cirka 69 % 

räknat som andel av boende förvärvsarbetande i kommunen. Samtidigt uppgår 

inpendlingen till cirka 61 % räknat som andel av de arbetsplatser som finns 

inom kommunen. Uttryckt som antalet personer som pendlar över kommun-

gränsen så antalet utpendlare nästan 13 000 personer och antalet inpendlare 

cirka 9 000 personer. 
 

- Totalt innebär detta att det finns cirka 13 000 arbetsplatser inom kommunen. 
 

- Inom Landvetter flygplats kommer det att etableras en stor mängd arbetsplats-

er. Enligt planer som Svedavia presenteras kan upp till 10 000 nya arbets-

platser komma att etableras inom området. 

Bedömning av antalet tillkommande arbetsplatser och därmed efterfrågan på loka-

ler inom Landvetter Stad utgår från dessa förutsättningar. Följande beräkning be-

lyser detta där utgångspunkten är att befolkningen inom tätorten ökar med cirka 

25 000 personer under de kommande 30 åren: 

- 25 000 tillkommande personer * 0,62 (20 - 64 år) = 15 500 i arbetsför ålder  

- 15 500 personer i arbetsför ålder * 0,85= 13 200 arbetande personer  

- 13 200 arbetande personer * 0,69 (utpendling) = 9 100 tillkommande personer 

som har sin arbetsplats i annan kommun eller på Landvetter flygplats 

- 13 200 arbetande personer * 0,31 (arbetande personer – utpendlare) = 4 100 

tillkommande personer som både bor och arbetar inom Landvetter Stad eller 

annan ort inom Härryda kommun 

- Idag besätts 61 % av alla arbetsplatser i kommunen av inpendlare från annan 

kommun. Denna relation är dock inte realistisk att använda inom Landvetter 

Stad. Vid en försiktig bedömning att cirka 40 % av de tillkommande arbets-

platserna tillsätts av inpendlare innebär det att cirka 2 900 arbetstillfällen 

besätts av inpendlare. 

Totalt innebär ovanstående att 4 100 + 2 900 = 7 000 nya arbetstillfällen kommer 

att tillskapas inom kommunen till följd av den ökade folkmängden. 

Den karaktär som småstaden Landvetter Stad kommer att ha är i första hand en 

plats att bo och leva på och inte i första hand att arbeta inom. De arbetstillfällen 

som kommer att etableras inom Landvetter Stad är till sin natur knutna till den 

offentliga och kommersiella service som de boende i samhället efterfrågar, t.ex. 

arbetande inom förskolor, skolor, vård- och omsorg, handel och restauranger. 

Arbetstillfällen i kommunal serviceverksamhet inom Landvetter Stad 

Antalet förskolebarn vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts till cirka 

1 850. Med 5,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 350 arbetstillfällen 

inom förkolan. 
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Antalet barn inom klasserna F-9 vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts 

till cirka 3 000. Med 12,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta en efter-

frågan på cirka 240 anställda inom grundskolan i Landvetter Stad. Inom fritids-

hemsverksamheten finns dessutom efterfrågan på cirka 110 anställda (1 500 barn 

som utnyttjar fritidshemsverksamheten med 12,9 barn per anställd). Totalt innebär 

detta 350 arbetstillfällen inom grundskolan. 

Antalet anställda inom vård och omsorg, innefattande äldreboenden, LSS-boen-

den, hemtjänst, dagverksamhet samt administration uppskattas motsvara ca 2 % 

av antalet boende i Landvetter Stad. Ett tillskott med cirka 25 000 invånare 

bedöms därför generera cirka 500 arbetstillfällen. 

Inom övrig kommunal serviceverksamhet såsom bibliotek, kommundelskontor 

kommer cirka 100 personer att arbeta. 

Inom kommunala offentlig verksamhet genereras således sammantaget cirka 

1 300 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen i statlig/regional serviceverksamhet inom Landvetter Stad 

Utbyggnaden av den nya småstaden innebär att två vårdcentraler tillkommer. Det 

innebär ett tillskott på cirka 100 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen i kommersiell serviceverksamhet inom Landvetter Stad 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Härryda kommun 

inom handelsverksamhet. Det innebär för Landvetter Stad att cirka 650 personer 

arbetar inom denna sektor, varav cirka 150 inom större detaljhandelsbutiker och 

cirka 500 inom mindre butiker. 

Inom hotell och restaurangsektorn är genomsnittssiffran för anställda inom Härry-

da kommun cirka 1,5 %. Det innebär cirka 200 personer varav cirka 50 inom 

hotellsektorn och 150 inom restaurangsektorn.  

Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data och telekomföretag. Antalet anställda 

inom kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär cirka 250 personer 

inom Landvetter Stad. 

Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 400 arbetsplatser inom Landvetter 

Stad. 

Inom privat verksamhet genereras således sammantaget cirka 1 500 arbetstill-

fällen. 

Arbetstillfällen i serviceverksamhet inom Landvetter Stad – sammanfattning 

Som framgår ovan förväntas den ökade folkmängden direkt generera en efter-

frågan på cirka 2 900 arbetstillfällen inom offentlig och kommersiell serviceverk-

samhet inom Landvetter Stad. Med en bibehållen pendlingsfrekvens kommer 

cirka 40 % eller 1 150 av dessa att bemannas av kommuninnevånare boende inom 

Landvetter Stad och cirka 60 % eller 1 750 med inpendlare från annan kommun 

eller från annan del av Härryda kommun. 
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Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

Med bibehållen pendlingsstruktur kommer en stor dela av de boende inom Land-

vetter Stad att pendla till andra kommuner och till andra områden inom Härryda 

kommun. Av de cirka 13 200 arbetande personerna inom Landvetter Stad kommer 

cirka 1 150 att arbeta med olika former av serviceverksamhet inom Landvetter 

Stad. Övriga, cirka 12 000 personer, kommer att pendla till arbetsplatser inom 

andra kommuner och till arbetsplatser inom andra delar av Härryda kommun. 

Eftersom det kommer att skapas ett stort antal arbetstillfällen på och i anslutning 

till Landvetter flygplats är vår bedömning att ett stort antal av de boende inom 

Landvetter Stad kommer att ha sin arbetsplats inom flygplatsområdet. Av de 

12 000 personerna är vår bedömning att cirka 5 000 personer kommer att pendla 

till annan kommun och cirka 7 000 personer att pendla till Landvetter flygplats 

eller till annan ort inom Härryda kommun. Större delen av dessa torde komma att 

ha sin arbetsplats inom Landvetter flygplats. 

 

5.2   Den ekonomiska genomförbarheten 

5.2.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av tillskapandet av den nya småstaden Landvetter Stad 

påverkas av ett antal faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi 

bedömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha 

en positiv realvärdeutveckling med 1 – 1,1 % utöver det som är en följd av 

stationsetableringen. 

 

5.2.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första observationer på marknaden av försäljningar av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för såväl gruppbyggda småhus som flerbostadshus.  

För det andra observationer av försäljningar av bebyggda enheter där värdet på 

dessa kan kopplas till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från 

kända samband mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomt-
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mark. Denna metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på bygg-

rätter för flerbostadshus och då primärt vid upplåtelser av bostadsrättslägenheter. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där utgångspunkten är observationer 

av överlåtelsepriser (konsumentpriser) på relativt nya bostadsrättslägenheter.  de 

ingående parametrarna är slutligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset Till 

dessa noteringar läggs det kapitaliserade värdet av lägenhetens andel av de i 

bostadsrättsföreningen befintliga gemensamma lånen.  Summan av dessa värden 

minskas med lägenhetens produktionskostnad och byggherrens vinstmarginal. Ett 

exempel visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser inklusive värdet av gemensamma lån inom ett 

område visar att det sammantagna värdet uppgår till storleksordningen 45 000 

kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 

I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark för friliggande småhusbebyggelse 

Värdet på välbelägna tomter för friliggande småhusbebyggelse har stigit rejält 

under de senaste åren. Inom t.ex. Landvetter har priserna stiget med över en halv 

miljon kronor för en normalstor tomt under de senaste två åren. Priset idag ligger 

runt två miljoner kronor för en tomt inom Landvetter tätort. Inom Mölnlycke är 

prisnivån högre för centralt belägna tomter.  

Det som kännetecknar marknaden för friliggande småhusbebyggelse är att det är 

få försäljningar och att det är mycket få centralt belägna tomter. De prisnoteringar 

som kan observeras tyder på att prisnivån inom Landvetter tätorts ytterområden 

delar ligger runt två miljoner kronor. Samma nivå kan observeras inom 

Mölnlyckes randområden medan några få centralt belägna tomter inom Mölnlycke 

sålts för högre belopp. 

Vid bedömning av värdenivåer på småhustomter inom Landvetter Stad och Möln-

lycke är en viktig förutsättning att volymen tomter är betydligt större än det utbud 

av tomter som finns idag. Det är därför inte möjligt att direkt utgå från dagens 

prisnivåer i Mölnlycke och Landvetter och applicera dessa i de nya småstäderna 

runt de nya stationslägena. Utbudet av tomter blir betydligt större. Inom Landvet-

ter Stad ska dessutom beaktas att den nya prisnivån troligen inte kan etableras 

förrän den nya småstaden fått några år på nacken. 

Vår bedömning av värden på tomter för friliggande småhus inom Landvetter Stad 

utgår från följande sammanställning: 
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Period Friliggande småhus 

 Inre småhus-

området 

Yttre småhus-

området 

    --  - 2021 - - 

2022 - 2026 - - 

2027 - 2031 1 200 000 – 

1 250 000 

1 100 000 – 

1 150 000 

2032 - 2036 1 350 000 1 250 000 

2037 -  -- 1 500 000 1 400 000 

 

Värdet på tomtmark för gruppbyggd småhusbebyggelse 

Eftersom ortsprismaterialet avseende tomter för gruppbyggda småhus i princip är 

obefintligt utgår värderingen av tomter för gruppbyggda småhus från en erfaren-

hetsmässigt känd relation mellan värdet på dessa och värdet på tomter för friligg-

ande småhusbebyggelse. Erfarenhetsmässigt är denna relation i storleksordningen 

0,4 - 0,8 beroende på typ av grupphusbebyggelse och storleken på tomterna.  I vår 

analys utgår vi från en kombination av olika typer av gruppbuggda småhus varför 

faktor 0,5 - 0,6 torde ge ett värde som motsvarar värdet på de gruppbyggda 

småhusen.  

Period Gruppbyggda småhus 

 Inre småhus-

området 

Yttre småhus-

området 

    --  - 2021 - - 

2022 - 2026 - - 

2027 - 2031 650 000 –  

700 000 

550 000 –  

650 000 

2032 - 2036 775 000 725 000 

2037 -  -- 850 000 775 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt 

Dagens observationer i Mölnlycke centrala delar visar på nivån 50 000 – 55 000 

kr i konsumentpris (insats + gemensamma lån). Denna nivå utgår från ett relativt 

begränsat utbud samtidigt som nyttan av det nya stationsläget inte etablerats. Vår 

samlade bedömning är dock att vid trafikstart på den nya banan så är nivån 52 000 

- 53 000 kr/m
2
 BOA realistisk att utgå från inom den centrala zonen närmast 

stationen. Detta motsvarar ett byggrättsvärde på cirka 8 000 kr/
2
 BTA. För de 

lägenheter som byggs i direkt anslutning till det överbyggda spårområdet torde 

nivån vara något högre. 

Inom zon två och tre är byggrättsvärdet lägre. Observationer av konsumentpriser 

visar att på att inom ett avstånd på 1 000 – 1 500 meter från nuvarande Mölnlycke 
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centrum är värdenivån cirka 7 000 – 10 000 kr/m
2
 BOA lägre än i de centrala 

delarna. Det innebär att byggrättsvärde på mellan 5 000 – 6 000 kr/m
2
 BTA inom 

denna zon. På längre avstånd är observationerna färre men torde indikera en 

värdenivå på 4 000 – 5 000 kr/m
2
 BTA byggrätt.  

Bedömningen av värdenivåer inom Landvetter Stad utgår från erfarenheter om 

värdenivåer inom Mölnlycke, Landvetter och Bollebygds tätorter. Det innebär att 

vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna 

med bostadsrätt inom Landvetter Stad utgår från följande sammanställning. 

Period Flerbostadshus, bostadsrätt 

 Inre flerbostads-

husområdet 

Yttre flerbostads-

husområdet 

    --  - 2021 - - 

2022 - 2026 - - 

2027 - 2031 4 500 – 5 000 4 000 – 5 000 

2032 - 2036 5 500 5 000 

2037 -  -- 6 500 6 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med hyresätt 

Överlåtelser av mark med byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt är 

mycket sällsynta varför bedömning av värdet på denna typ av byggrätt utgår från 

erfarenhetstal.  

Vår bedömning är att värdet på byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt i 

Mölnlycke centrala delar vid tidpunkten för trafikstart på banan uppgår till 1 800 

– 2 000 kr/m
2
 BTA. Värdenivån avser ett område som ligger inom bekvämt gång-

avstånd från stationsområdet. Värdet avtar ju längre från stationen en lägenhet är 

belägen. På cykelavstånd, 1 000 – 1 500 meter, bedömer vi värdenivån till 1 600 – 

1 800 kr/m
2
 BTA. Vid längre avstånd från stationsläget bedömer vi värdet till 

cirka 1 500 kr/m
2
 BTA. 

Motsvarande värdenivå för centralt belägna hyresrätter inom Landvetter Stad be-

dömer vi uppgår till motsvarande nivåer som inom Mölnlycke. Denna nivå torde 

dock uppnås först efter ett antal år när den nya småstaden etablerats och fått en 

egen identitet. Inom Landvetter Stad är vår bedömning att lägenheter i flerbo-

stadshus i första hand kommer att uppföras inom de inre zonerna runt den nya 

stationen. Vår bedömning utgår från följande sammanställning: 
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Period Flerbostadshus, hyresrätt 

 Inre flerbostads-

husområde 

Yttre flerbostads-

husområde 

    --  - 2021 - - 

2022 - 2026 - - 

2027 - 2031 1 600 – 2 000 1 500 – 1 800 

2032 - 2036 2 000 2 000 

2037 -  -- 2 000 2 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för handel och kontor 

Vår bedömning av byggrätt för handel och kontor utgår från följande: 

Period Handel Kontor 

 Mindre 

butiker 

Detalj-

handel 

Restau-

rang 

Hotell  

    --  - 2021 - - - - - 

2022 - 2026 - - - - - 

2027 - 2031 1 350 - 1 800 - 1 350 

2032 -  -- 1 600 2 000 2 200 2 000 1 600 

 

5.2.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA respektive kr/tomt för småhus): 

- Bostäder i flerbostadshus  1 500 kr 

- Lokaler, kontor och mindre butiker  1 200 kr 

- Lokaler, större detaljhandelsbutiker  1 500 kr 

- Friliggande småhus   350 000 kr 

- Gruppbyggda småhus   150 000 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken uti-

från pågående användning. I de fall befintlig bebyggelse ska rivas beaktas detta i 

exploateringskostnaderna. 

 

5.2.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Kostnaden för generalplaneanläggningar uppskattas totalt till 550 - 600 Mkr i 

dagens penningvärde. 

Kostnaden för ombyggnaden av Björrödsmotet har tidigare uppskattats av kom-

munen till cirka 200 Mkr. Kostnaden för en ny bro som förbinder Landvetter Stad 

med nuvarande Landvetter samhälle uppskattas till cirka 130 Mkr. 
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Utbyggnaden av Landvetter Stad innebär att ett nytt väg och gatusystem tillska-

pas. Kostnaderna för detta delas upp på de tre huvudgatusystemen och uppskattas 

sammantaget uppgå till närmaer 200 Mkr.   

Det nya resecentrum som tillskapas vid den nya tågstationen har tidigare kost-

nadsuppskattats av kommunen till cirka 60 Mkr. 

Kostnaden för iordningställande av övergripande park- och grönområden bedömer 

vi utifrån en kostnad per kvadratmeter iordningsställd areal till cirka 10 Mkr. 

Anläggningarna utförs huvudsakligen under den första halvan av tidsperioden. 

Vissa anläggningar berör statliga vägar. I analysen har vi inte beaktat någon 

eventull statlig finansiering. 

 

5.2.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Förskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 27 500 kr/m
2
 LOA. 

Storleken på en förskola utgår från att varje förskola innehåller 6 avdelningar med 

totalt ca 90 barn. Ytbehovet per barn är cirka 10 m
2
 LOA vilket ger en kostnad av 

totalt cirka 25 Mkr per förskola. 

Grundskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Storleken per skolenhet utgår från att varje skola har ett elevantal på 500 elever. 

Med ett ytbehovet per skolenhet på cirka 6 000 m
2
 LOA ger det en totalkostnad på 

cirka 150 Mkr per skolenhet. 

Gymnasieskola 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Utbyggnader av gymnasieskolan sker i två etapper om vardera cirka 4 200 m
2
 

LOA. Det ger en totalkostnad per etapp på cirka 105 Mkr per skolenhet. 

Vård- och omsorgsboende 

Gruppboende 250 lägenheter * 30 m
2
 * 30 000 kr/m

2
 ger en totalkostnad på cirka 

225 Mkr. Gruppbostäderna utförs i enheter om cirka 25 lägenheter per enhet 

vilket ger en kostnad på enhet för kommunen på cirka 22,5 Mkr. 

Kommunens kostnader för servicebostäder uppgår till cirka 125 lägenheter * 10 

m
2
 * 30 000 kr/m

2
 vilket ger en totalkostnad på cirka 37,5 Mkr. Med 25 lägen-

heter per enhet ger det en kostnad på cirka 7,5 Mkr per enhet. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Simhall   100 Mkr 

Ishall   50 Mkr 

Större idrottshall  75 Mkr 

Idrottsanläggningar, utomhus 

- fotbollsplaner, näridrottsplatser 75 Mkr 

Ungdomsgårdar  25 Mkr 
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”Gröna anläggningar” 

- spår, bad, lekplatser, mötesplatser etc. 75 Mkr 

Kulturanläggningar 

Efterfrågan på denna typ av lokaler är cirka 3 000 m
2 

LOA. Med en bedömd kost-

nad på cirka 30 0000 kr/m
2
 LOA ger det en totalkostnad på cirka 90 Mkr. Av 

detta svarar ett kommundelsbibliotek för cirka 15 Mkr. 

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Förvaltningslokaler för kommundelskontor med administrativa arbetsplatser för 

cirka 100 personer innebär en total kostnad på cirka 25 Mkr. 

Kostnaden för räddningstjänstens lokaler bedömer vi till cirka 25 000 kr/m
2
 LOA 

vilket ger en totalkostnad på cirka 7,5 Mkr.  

Vård-/hälsocentraler 

En ny vård-/hälsocentral för cirka 80 Mkr behöver byggas omkring år 2030. En 

andra vård-/hälsocentral byggs omkring 2045 till en kostnad av cirka 55 Mkr. 

Bedömningarna grundas på en area på 3 000 m
2
 LOA respektive 2 000 m

2
 LOA á 

27 500 kr/m
2
 LOA. Denna kostnad belastar den regionala nivån. 

 

5.2.6  Analysresultat 

Analysen av exploateringsnettot visar på ett totalt netto på cirka 2 420 Mkr räknat 

som ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader 

för bostäder och lokaler. Överskottet kommer i allt väsentligt från exploateringen 

av bostäder. 

Efter avdrag för generalplanekostnader med cirka 420 Mkr och följdinvesteringar 

med cirka 1 330 Mkr (varav kommunen cirka 1 250 Mkr) återstår ett netto 

(stadsbyggnadsnetto) på 670 Mkr. 

Resultatet, 670 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen uppgår 

till cirka 3 Mdr kr räknat som ett nuvärde. Nettot uppgår därmed till drygt 20 % 

av den totala investeringskostnaden.  

Den nya småstaden kommer att leda till ny sysselsättning. Utifrån kända inpend-

lings- och utpendlingsmönster i Härryda kommun gör HLM följande, spekulativa, 

bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och 

omsorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala 

myndighetsuppgifter), cirka 1 400 sysselsatta.  

- Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) cirka 1 500 

sysselsatta.  

- Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Landvetter Stads småstad), 

cirka 10 000 sysselsatta. 

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att utveckla den nya småstaden 

Landvetter Stad. Resultaten av analyserna, i form av exploateringsnetto och 

stadsbyggnadsnetto, visar båda stora positiva siffror. 
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Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Härryda kommun innebär det att ett positivt exploateringsnetto endast 

kan tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för generalplaneanlägg-

ningar och följdinvesteringar åligger däremot alltid kommunen oavsett markägan-

det. Initialt medför investeringsbehovet en betydande belastning om kommunen 

inte äger en betydande andel av den exploateringsbara marken. På sikt kommer en 

ökad folkmängd att leda till ökade skatteintäkter och därmed vidgat ekonomiskt 

utrymme. Det stora investeringsbehovet kan trots detta vara problematiskt för 

kommunen. 

Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i 

analysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med 

intäkten via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, 

plus eller minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om 

va-taxan total sett ger underfinansiering).  
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6.    Nya staden Mölnlycke 

6.1   Det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

6.1.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling – övergripande för kommunen som helhet 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 2,25 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet exklusive den nya 

småstaden Landvetter Stad.  

Mölnlycke - stationsläge 

Nuvarande stationsläge på KTK-banan utvecklas till ett nytt modernt resecentrum. 

Stationen ligger centralt mitt i Mölnlycke samhälle. Stor del av befintlig bostads-

bebyggelse i Mölnlycke tätort ligger inom 2 km från stationen. 

Mölnlycke – stationens influensområde 

Tillkomsten av en stationsbyggnad med pendeltågstrafik påverkar all bebyggelse 

inom ett omland kring stationen. Storleken på detta omland beror på flera saker 

där turtäthet och restid till målpunkter är viktiga faktorer. I denna utredning 

beaktas inte påverkan på befintlig bebyggelse utan endast stationens effekt på 

tillkomsten av ny bebyggelse.  

Normalt brukar man utgå från att ett normalt gångavstånd till en station av denna 

karaktär torde uppgå till 600 – 800 meter. Motsvarande siffra på cykelavstånd 

torde vara 1,5 – 2 kilometer. På avstånd till stationen över detta avstånd krävs 

någon form av kollektivtrafikförbindles alternativt egen bil. Problemet med egen 

bil är att det krävs parkeringsytor i närheten av stationen vilket innebär att det är 

de mest värdefulla areorna närmast stationen som tas i anspråk. 

Med de mycket goda pendlingsförutsättningar som tillskapas vid tillkomsten av en 

station vid Mölnlycke centrum torde influensområdet/omlandet kring Mölnlycke 

station omfatta i stort sett den idag bebyggda arean söder om riksväg 40. Vid en 

fortsatt framtida utbyggnad av Mölnlycke samhälle norr om Rv 40 kommer även 

dessa områdena att  tillgodogöra sig nyttan av en station i Mölnlycke centrum. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på Mölnlycke tätort 

För att bedöma en utveckling inom Mölnlycke tätort utgår vi från kommunens 

gällande bostadsförsörjningsprogram från 2015 och de förutsättningar om 

befolkningstillväxt som kommunen gett som förutsättning för denna utredning 

I bostadsförsörjningsprogramet har kommunen utgått från att befolkningen inom 

kommunen som helhet kommer att växa med 1,5 % under planeringsperioden. I 

programmet är utvecklingen inom olika tätorter i kommunen beskriven och redo-

visat som antalet tillkommande bostäder i småhus och flerbostadshus. Översatt i 

befolkningstillväxt innebär dessa siffror att 0,80 - 0,85 % räknat i procent av hela 

kommunens befolkningstillväxt kommer att ske i Mölnlycke. Motsvarande siffror 

för tätorterna Landvetter, Härryda, Hindås och Hällingsjö med tillhörande 

landsbygdsområden är 0,60 - 0,65 % och för Rävlanda är siffran ca 0,05 %.  

I den överenskommelse som ligger till grund för denna utredning har kommunen 

bedömt att befolkningstillväxten inom kommunen, vid tillkomst av ny järnväg 

med tillhörande stationslägen, kommer att öka till 2 – 2,5 % (förutom den befolk-
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ningsutveckling som kommer att ske i Landvetter södra). I det fortsatta arbetet 

utgår vi från genomsnittet av intervallet, dvs. 2,25 % befolkningstillväxt. Vi gör 

bedömningen att hela skillnaden i befolkningsökning mellan 1,5 % och 2,25 % 

kommer att ske inom de tätorter som kommer att få en station med pendeltågsför-

bindelse. Förutom Mölnlycke så ligger tätorten Rävlanda inom influensområdet 

för stationen i Kråketorp. Sammantaget innebär detta att av den totala befolk-

ningstillväxten för hela kommunen på 2,25 % så kommer cirka 70 % av denna, 

dvs. cirka 1,55 %, att ske i Mölnlycke. Motsvarande siffra för Rävlanda är 0,1 % 

(dvs. cirka 5 % av 2,25 %) och för tätorterna Landvetter, Härryda, Hindås och 

Hällingsjö med tillhörande landsbygdsområden 0,6 % (dvs. cirka 25 % av 

2,25 %). 

Relaterat till befolkningsmängden inom varje tätort innebär dessa siffror att be-

folkningen inom Mölnlycke tätort ökar med cirka 3,4 % och i Rävlanda med ca 

2,3 % i snitt under perioden 2017-2046.  

Totalt innebär det för Mölnlycke tätort en befolkningsökning med ca 24 000 

personer under perioden fram till 2046. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år.  Det innebär att åtgärder 

som påbörjas och slutförs under åren 2017 – 2046 beaktas. 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen årsskiftet 

2026/2027. Det innebär att banan mellan Mölnlycke och Bollebygd är utbyggd, 

stationerna är färdigställda och att banan trafikeras med pendeltåg. Utifrån detta 

delar vi in analysperioden i ett antal faser enligt nedanstående: 

2017 - 2021 Den kommande stationen har ingen eller ringa påverkan på 

efterfrågan på nya bostäder. 

2022 - 2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och 

byggandet påbörjas. Bostadsbyggandet inom stationens 

närområde inleds. 

2027 - 2031 Trafikstart och omfattande bostadsbyggande i anslutning till 

den nya stationen. 

2032 - 2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

Befolkningsutveckling per tidsperiod 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling inom Mölnlycke tätort.  
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Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

inom Mölnlycke tätort 

räknat i procent av total 

befolkning i kommunen 

Årlig befolkningsutveckling 

inom Mölnlycke tätort räknat 

i procent av total befolkning i 

Mölnlycke 

2017 - 2021 0,7 % 1,5 % 

2022 - 2026 1,0 % 2,2 % 

2027 - 2031 2,25 % 4,9 % 

2032 - 2046 1,55 % 3,4 % 

 

Prognosen bygger på en bedömning av att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas 

i nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Utvecklingen sker i 

princip i samma takt som idag. Först vid ett definitivt beslut om byggandet av 

järnvägen får projektet en allt större inverkan på bostadsefterfrågan. Vid trafikstart 

och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av bostäder som efterfrågan, och 

därmed befolkningsutvecklingen att kulminera. För tidsperioden därefter gör vi 

bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

6.1.2  Bostadsbyggande – inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är be-

roende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett motsvaran-

de byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt stor för 

att byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål för be-

folkningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska bedömningar 

om den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter som behövs 

för att uppfylla målsättningen.  

Efterfrågan på byggande av bostäder som genereras av ovanstående befolknings-

utveckling beror främst av två parametrar: 

- typ av bebyggelse, fördelningen småhus/flerbostadshus 

- antalet boende per lägenhet 

En faktor som också har stor betydelse är också 

- fördelningen över tiden 

Typ av bebyggelse 

Inom Härryda kommun är fördelningen mellan bostäder i flerbostadshus och små-

hus i det befintliga beståndet cirka 24 % i flerbostadshus och cirka 76 % i småhus. 

Kommunen har i gällande bostadsförsörjningsprogram bedömt att fördelningen 

mellan lägenheter i flerbostadshus och småhus i nybyggnationen under den kom-

mande femårsperioden ska vara cirka 73 % lägenheter i flerbostadshus och cirka 

27 % i småhus.  

Vid utbyggnad och förtätning i en befintlig bebyggelsemiljö av Mölnlyckes karak-

tär är det rimligt att utgå från att majoriteten av bebyggelsen kommer att utföras i 

form av lägenheter i flerbostadshus. En viktig bidragande orsak är den befintliga 
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bebyggelsestrukturen med få möjliga lägen för ny bebyggelse. Samtidigt är det 

viktigt att utnyttja den nya stationen med dess pendeltågsförbindelser på ett opti-

malt sätt genom att bygga nära stationen. Vår bedömning är att cirka 80 % av de 

tillkommande bostäderna kommer att uppföras i form av lägenheter i flerbostads-

hus. Resterande del utgörs således av småhus där förhållandet mellan grupp-

byggda småhus och friliggande villor är ungefär 50 % vardera. 

Antalet boende per lägenhet 

Den andra parametern som har stor betydelse för att bedöma antalet nya bostäder 

är antalet boende per lägenhet. I det befintliga bostadsbeståndet är antalet boende 

per hushåll i Härryda kommun 2,68 personer. Sett som ett riksgenomsnitt är detta 

en hög siffra vilket främst förklaras av den höga andelen småhus i beståndet 

(76 % småhus). I en tävling anordnad för skolklasser i Härryda kommun som 

innebär att de ska skapa ett nytt samhälle (Landvetter Södra) så är en given för-

utsättning från kommunen antal boende per lägenhet. De siffror som kommunen 

anger är 2,4 boende per lägenhet i flerbostadshus och 3,5 i småhus. Dessa siffror 

torde spegla förhållandet i ett helt nybyggt bestånd. 

För riket som helhet är genomsnittet boende per hushåll 2,2 personer. Siffran för 

småhus är 2,5 - 2,6 personer och för lägenheter i flerbostadshus 1,9 personer.   

Vår bedömning utgår från siffrorna ovan men vi anpassar dessa efter de förutsätt-

ningar som gäller i det specifika fallet – utvecklingen i ett befintligt samhälle på 

grund av tillkomsten av en ny tågstation med pendlingsmöjligheter. De siffror 

som redovisats ovan beskriver dels genomsnittet i ett helt bestånd, dels i ett helt 

nybyggt. Sett som genomsnittet för ett nybyggt bostadsbestånd över en längre 

tidsperiod, i detta fall 20-25 år, så torde siffrorna för antalet boende per hushåll 

ligga någonstans mellan de ovan redovisade siffrorna. Vår bedömning är utifrån 

detta att siffran för antalet boende per hushåll i lägenheter i flerbostadshus är 2,2 

och motsvarande siffra för lägenheter i småhus är 3,0. 

Bostadsbyggande - totalt och fördelat på lägenhetstyp 

Utifrån bedömning av befolkningstillväxt, boende per hushåll/lägenhet och för-

delningen mellan olika hustyper ger det en total siffra på antalet nytillkommande 

lägenheter i småhus respektive flerbostadshus inom Mölnlycke tätort på 2 500 

lägenheter i småhus och 7 500 lägenheter i flerbostadshus under perioden fram till 

2046. 

Bostadsbyggande - fördelat på upplåtelseform 

Andelen lägenheter upplåtna med hyresrätt i förhållande till lägenheter upplåtna 

med bostadsrätt är cirka 2 mot 1, dvs. cirka två tredjedelar av lägenheterna i fler-

bostadshusbeståndet inom Härryda kommun är upplåtna med hyresrätt. Under de 

senaste åren har andelen lägenheter upplåtna med bostadsrätt ökat och vår bedöm-

ning är att denna utveckling kommer att fortsätta. Vår sammantagna bedömning är 

att andelen lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt är 40 % och med 

bostadsrätt 60 % under den kommande planeringsperioden.  

Bostadsbyggande - nedbrutet på tidsperioder 

Utifrån förutsättningen att tillväxten beror av tillkomsten av station med pend-

lingsmöjligheter kommer tillväxten att fördelas olika under perioden. Utifrån 

tabellen ovan med fördelning mellan olika tidsperioder sker utbyggnaden inom 

Mölnlycke samhälle enligt följande. 
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Tidsperiod Flerbostadshus Småhus 

Antal lägenhe-

ter totalt under 

perioden 

Antal lägen-

heter per år 

Antal småhus 

totalt under 

perioden 

Antal små-

hus per år 

2017 - 2021 600 120 200 40 

2022 - 2026 875 175 300 60 

2027 - 2031 1 950 390 650 130 

2032 - 2046 4 050 270 1 350 90 

TOTALT 7 475  2 500  

 

Bostadsbyggandet nedbruten på delområden 

Inom zonen 700 meter från den nya stationen utgörs den befintliga bebyggelsen 

av en blandning av olika bebyggelsetyper. Inslaget av småhusbebyggelse är stort 

och de arealer som har förutsättning av utvecklas med ny bebyggelse är begrän-

sade. Vår bedömning är att inom denna zon kan cirka 4 000 lägenheter i form av 

flerbostadshus tillkomma. 

Inom zonen 700 – 1 500 meter från stationen kan cirka 1 700 lägenheter i fler-

bostadshus och cirka 300 i småhusbebyggelse tillkomma. 

Inom zonen 1 500 - 3 000 meter från stationen kan cirka 1 800 lägenheter i fler-

bostadshus och cirka 2 200 i småhusbebyggelse tillkomma. 

 

6.1.3  Kommersiell service och näringsverksamhet - lokalbehov 

Lokalarean för kommersiell service och näringsverksamhet bedöms utifrån ett 

nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom olika branscher. Bedömning av 

antalet förvärvsarbetande inom olika branscher behandlas mera ingående i avsnitt 

7 nedan. Uppgifterna om antalet anställda är hämtade från avsnitt 7. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 80 m
2
 per anställda inom större 

detaljhandelsbutiker och siffran 20 m
2
 per anställd inom mindre butiker. Med 

cirka 130 arbetande personer inom sektorn större detaljhandelsbutiker innebär det 

cirka 10 400 m
2
 LOA och med cirka 500 arbetande personer inom sektorn minde 

butiker cirka 10 000 m
2
 LOA. 

För anställda inom hotellsektorn används siffran 50 m
2
 per anställd och för an-

ställda inom restauranger siffran 15 m
2
 per anställd. Med cirka 50 personer inom 

hotellsektorn och 150 inom restaurangsektorn innebär dessa siffror en efterfrågan 

på cirka 2 500 m
2
 LOA för hotell respektive 2 500 m

2
 LOA för restauranger. 

För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Med cirka 250 personer inom sektorn innebär det en total area på cirka 

5 000 m
2
 LOA. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd och cirka 400 personer innebär det 

cirka 4 000 m
2
 LOA. 
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6.1.4  Generalplaneanläggningar 

Med generalplaneanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål 

som på grund av planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det 

enskilda områdets behov. Utbyggnaden i Mölnlycke görs utifrån en befintligt 

fungerade bebyggelsestruktur. Det innebär att den befintliga infrastrukturen i stort 

klarar den utökade trafik som en utbyggnad med cirka 24 000 nya innevånare 

innebär. Det kommer dock att på sikt uppstå behov av förbättringar av trafikplat-

ser och breddning av befintliga gator.  

Kommunala trafikanläggningar 

De anläggningar av karaktären trafikanläggningar som kan karaktäriseras som 

generalplaneanläggningar är förbättringar av befintliga trafikplatser och utbygg-

nad av ett resecentrum vid tågstationen. 

Nytt resecentrum ska tillskapas vid den nya tågstationen. 

Kommunala parkanläggningar 

Det finns inom Mölnlycke tätort inte något större behov av att tillskapa nya större 

kommunala parkanläggningar/grönområden utöver redan befintliga enheter.  

 

6.1.5  Kommunala följdinvesteringar - lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Mölnlycke 

kräver utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning 

per sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad 

av bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboen-

den, fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in 

i två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturella anläggningar. 

Förskolor 

Statistikuppgifter från bland annat Malmö stad anger ett platsbehov på 0,25 barn 

per småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus 5-10 år efter etablering av 

ett nytt bostadsområde. Vår bedömning är att det i förortskommuner så som 

Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och bo barnfamiljer i något större 

utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 förskolebarn per småhus och 

0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför det av oss bedömda bostads-

byggandet ett behov inom Mölnlycke tätort vid planeringsperioden slut på totalt 

cirka 1 750 elevplatser. Med 80 barn per avdelning/förskola innebär det ett behov 

av cirka 20 förskolor.  

Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 m
2
 LOA (11,5 m

2
 BTA). Detta inkluderar 

personalutrymmen m.m. Med ett tillskott på cirka 1 750 barn ger det ett totalt 

areabehov som uppgår till cirka 17 500 kvm LOA. Med 15 barn per avdelning och 

5 – 6 avdelningar per förskola ger det 75 – 90 barn per förskola. Totalt innebär det 

en efterfrågan på 20 förskolor. 
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Behovet av förskolor utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras van-

ligen nära bostäderna. 

Grundskolor 

Antalet elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig befolkningsstatistik 

för såväl kommunen som riket till ca 12 % av hela befolkningen. Ett tillskott med 

cirka 24 000 innevånare vid planeringsperiodens slut innebär ca 2 900 nya grund-

skoleelever.  

Ytbehovet per elev uppskattar vi till 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). I detta ingår gym-

nastiksal, matsal/kök, administrationslokaler m.m. För 2 900 tillkommande elever 

ger detta ett areabehov på cirka 34 800 m
2
 LOA. Med ett elevantal på cirka 500 

elever per skola innebär det cirka 6 skolbyggnader med en area per skolenhet på 

cirka 6 000 m
2
 LOA. 

Behovet av skollokaler utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras i 

anslutning till bostäderna.  

Gymnasieskolor 

Inom kommunen finns idag en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, med totalt ca 

1 750 elever. Elever från Härryda kommun utifrån det samverksavavtal som finns 

mellan kommunerna inom Göteborgskommunen fritt välja bland de gymnasie-

skolor som finns inom regionen. Det innebär att en utbyggnad av bostäder inom 

Mölnlycke tätort inte nödvändigtvis innebär ett behov av att bygga nya lokaler för 

det tillskott av gymnasieelever som en utbyggand av cirka 10 000 lägenheter 

medför. Antalet barn i åldern 16-18 år (gymnasieåldern) uppgår till ca 2,75 %. Det 

innebär att OM alla inom åldersgruppen ska beredas plats i gymnasieklasser inom 

Härryda så innebär det cirka 650 elever.  

Ytbehovet per elev uppskattar vi till likvärdigt med behovet för grundskolebarn, 

dvs. 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). Med 650 tillkommande elever innebär det en total 

area på cirka 7 800 m
2
 LOA. Utbyggnaden av areorna sker inom och i anslutning 

till befintlig gymnasieskola i Mölnlycke. 

Vård- och omsorgsboenden 

Vård- och omsorgsboende delas upp på grupperna äldre respekt personer med 

särskilt behov av vård och omsorg. För gruppen äldre beräknas behovet av lägen-

heter utifrån andelen personer över viss ålder samt hur stor andel av dessa som har 

behov av särskilt boende. Av befolkningen i riket och inom kommunen är cirka 5 

% i åldern 80 år eller äldre. Av dessa är cirka 20 % i behov av särskilt boende i 

form av gruppboenden (erfarenhetstal från andra kommuner). Det innebär att be-

hovet av lägenheter i form av äldreboenden uppgår till cirka 1 % av totalbefolk-

ningen. För gruppen med personer med särskilt behov av vård och omsorg är 

erfarenhetstalet att antalet personer med sådana behov uppgår till en person per 

150 – 200 invånare. Översatt i procent innebär detta cirka 0,5 % räknat utifrån en 

totalbefolkning. Sammantaget innebär det att antalet för vård- och omsorgsboende 

uppgår till cirka 1,5 % av befolkningen inom ett bebyggelseområde
21

.  

                                                 
21

 Inom Härryda kommun idag finns ca 260 lägenheter för äldreboenden inklusive demensboende 

och korttidsboende, ca 60 lägenheter för anpassat boende och ca 90 lägenheter för personer med 

behov av särskilt stöd. Dessa siffror innebär i procent av befolkningen 0,72 %, 0,17 % resp 0,25 % 
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Med de förutsättningar som gäller för Mölnlycke innebär detta att behovet av 

vård- och omsorgsboenden vid planeringsperiodens utgång uppgår till cirka 360 

lägenheter fördelat på cirka 240 i form av grupphusboende och cirka 120 i form 

av servicebostäder. 

Areabehovet per lägenhet i grupphusboenden uppgår totalt till cirka 70 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet. Denna area kan delas upp på den egentliga lägenhetsarean 

och areor för samlingsrum, kök, personalutrymmen och kommunikation. Cirka 35 

m
2
 LOA utgörs av lägenhetsarea och resterande del av övriga areor. Vid bedöm-

ning av kostnader för kommunen utgår vi från att den area som utgörs av den 

boendes lägenhet samt en mindre dela av den gemensamma arean täcks av hyres-

intäkter från de boende. Det innebär att resterande del av arean, cirka 30 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet, ska ligga som underlag för bedömningar av kommunens 

kostnader för denna typ av boenden. Beträffande servicebostäder utgörs dessa av 

ofta av lägenheter i det ordinarie flerbostadshusbeståndet. Den gemensamma 

arean är mindre i denna typ av boenden och består vanligtvis av en lägenhet som 

disponeras av vårdpersonalen. Den area som ska ligga som underlag för bedöm-

ningar av kommunens kostnader för denna typ av boenden uppskattar vi till cirka 

10 m
2
 per lägenhet. Ovanstående leder till följande byggnadsvolymer 

BOA (35 m
2
 per lägenhet)    12 600 m

2
  

LOA som finansieras via hyran (5 m
2 

per lgh i gruppboende)   1 200 m
2 

LOA som finansieras av kommunen  

(30 m
2 

per lgh i gruppboende + 10 m
2
 per lgh i serviceboende)   8 400 m

2 

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende tillkommer successivt i takt 

med utvecklingen av det nya samhället. Boendena kommer att lokaliseras dels 

inom befintlig tätort och dels integrerat i de nya områdena. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Exempel på denna typ är anläggningar för olika typer av idrotter, t.ex. inomhus-

idrottshallar, fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, ishallar/isbanor, ridanlägg-

ningar och sim/badanläggningar. Även fritids- och ungdomskulturhus etc. kan 

räknas in i denna kategori. Idag finns ett antal sådana anläggningar inom Härryda 

kommun
22

 varav flera av dessa finns i Mölnlycke. 

En utbyggnad i Mölnlycke enligt ovan innebär att det på sikt finns efterfrågan av 

ett antal olika typer av anläggningar. De anläggningar som i första hand krävs är 

en-två idrottshallar, separata eller i anslutning till skolor, några fotbollsplaner och 

tre-fyra näridrottsplatser.   

                                                 
22 

Simhall finns inte 

En ishall finns i Landvetter 

Sex idrottshallar finns varav tre är idrottshallar vid skolor. Den största är Mölnlyckehallen 3 000 

kvm 

Tre tennishallar, Landvetter, Hindås och Mölnlycke  

Tre ridanläggningar 

Sex näridrottsplatser  

Ett tiotal fotbollsplaner  
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På sikt kommer det att finnas behov av ytterligare en ishall i kommunen. Eftersom 

det idag finns en ishall i Landvetter kan lokaliseringen av en ny ishall ske 

antingen i Landvetter Stad eller i Mölnlycke. 

På längre sikt finns också behov av en bad- och simanläggning inomhus i Härryda 

kommun. Lokaliseringen av en sådan anläggning bör ske i anslutning till goda 

kommunikationslägen.  

Vid en fortsatt utbyggnad av Mölnlycke tätort kommer det att finnas behov av 

flera anlagda kommunala ”gröna anläggningar”. Till denna kategori räknas an-

läggningar som i första hand inte avser tillskapande av olika typer av byggnader 

utan mera är att betrakta som iordningsställande av mark för t.ex. lekplatser, bad, 

spår och liknande. Idag finns ett antal sådana anläggningar inom Mölnlycke tätort. 

Befintliga badplatser och ridanläggningar bedömer vi klarar den ökade efterfrågan 

på dessa anläggningar som den nya bebyggelsen innebär men att det finns efter-

frågan på t.ex. lekplatser.  

Kulturanläggningar 

Utvecklingen av ett samhälle med nya bostäder innebär även behov av kommu-

nala lokaler för t.ex. bibliotek, samlingslokaler för teaterevenemang, kulturhus 

etc. Inom Mölnlycke finns idag bibliotek, samlingslokaler m.m. Den ökade be-

folkningen inom tätorten kommer på sikt att kräva en utbyggnad av den befintliga 

kommunala servicen. Areabehovet för denna typ av verksamheter uppgår till cirka 

1 000 m
2
 LOA.  

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Kommunal administrativ serviceverksamhet, kommundelskontor, cirka 1 000 m
2
 

LOA. 

Inom Mölnlycke finns idag en befintlig brandstation. Utvecklingen av Mölnlycke 

med cirka 24 000 nya innevånare kräver på sikt att den befintliga stationen utökas. 

Areabehovet bedöms uppgå till cirka 150 m
2
 LOA. 

 

6.1.6  Statliga/regionala följdinvesteringar – anläggningar/lokaler  

Vårdcentral 

När Mölnlycke är fullt utbyggt med cirka 24 000 nya innevånare finns det behov 

ytterligare areor inom befintliga vård-/hälsocentraler eller eventuellt inom helt nya 

lokaler. Eftersom det idag redan finns flera vårdfunktioner inom befintliga vård-

hälsocentraler, t.ex. distriktsläkare, distriktssköterska, barnavårdscentral och 

folktandvård, så är behovet av att tillgodose dessa behov mindre. Areorna på 

lokalerna uppgår till cirka 2 000 m
2
 LOA för respektive vård-/hälsocentral. 

Utbyggnaden sker efterhand som området utvecklas. Den första vård-/hälsocentra-

len byggs i början av planeringsperioden och den andra i slutet av perioden. 
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6.1.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Basuppgifter om arbetstillfällen och pendling 

Utbygganden av Mölnlycke innebär tillkomsten av en attraktiv boendemiljö som 

bland annat inkluderar förekomsten av olika typer av serviceverksamheter, såväl 

kommunal som kommersiell.   

Som underlag för bedömning av efterfrågan på lokaler för olika behov använder 

vi befolkningsstatistik och statistik om sysselsättning och pendling inom 

kommunen. Följande basuppgifter finns: 

- Befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) är idag i landet som helhet cirka 64 %. 

På sikt är bedömningen att denna andel kommer att minska till under 60 % år 

2030. Samtidigt är det rimligt att utgå från att befolkningen inom arbetsför 

ålder inom den typ av bebyggelsestruktur som det här är frågan om, är högre 

än genomsnittssiffran för riket. Slutsatsen är att andelen av befolkningen inom 

arbetsför ålder inom Mölnlycke är cirka 62 %. 
 

- Förvärvsgraden inom landet som helhet ligger inom intervallet 0,75 - 0,80.  

Det är dock rimligt att anta att förvärvsgraden inom den typ av samhälle som 

Mölnlycke representerar är något högre än genomsnittssiffran för riket. Den 

samlade bedömningen är att den uppgår till cirka 85  
 

- Utpendlingen idag från Härryda kommun till andra kommuner är cirka 69 % 

räknat som andel av boende förvärvsarbetande i kommunen. Samtidigt uppgår 

inpendlingen till cirka 61 % räknat som andel av de arbetsplatser som finns 

inom kommunen. Uttryckt som antalet personer som pendlar över kommun-

gränsen så antalet utpendlare nästan 13 000 personer och antalet inpendlare 

cirka 9 000 personer. 
 

- Totalt innebär detta att det finns cirka 13 000 arbetsplatser inom kommunen. 

Bedömning av antalet tillkommande arbetsplatser och därmed efterfrågan på lo-

kaler inom Mölnlycke utgår från dessa förutsättningar. Följande beräkning belyser 

detta där utgångspunkten är att befolkningen inom tätorten ökar med cirka 24 000 

personer under de kommande 30 åren. 

- 24 000 tillkommande personer * 0,62 (20-64 år) = 14 900 i arbetsför ålder 

- 14 900 personer i arbetsför ålder * 0,85= 12 650 arbetande personer 

- 12 650 arbetande personer * 0,69 (utpendling) = 8 700 tillkommande personer 

som har sin arbetsplats i annan kommun eller på Landvetter flygplats 

- 12 650 arbetande personer * 0,31 (arbetande personer – utpendlare) = 3 950 

tillkommande personer som både bor och arbetar inom Mölnlycke eller annan 

ort inom Härryda kommun 

- Idag besätts 61 % av alla arbetsplatser i kommunen av inpendlare från annan 

kommun. Denna relation är dock inte realistisk att använda inom Mölnlycke. 

Vid en försiktig bedömning att cirka 40 % av de tillkommande arbetsplatserna 

tillsätts av inpendlare innebär det att cirka 2 700 arbetstillfällen besätts av 

inpendlare 

Totalt innebär ovanstående att 3 950 + 2 700 = 6 650 nya arbetstillfällen kommer 

att tillskapas inom kommunen till följd av den ökade folkmängden. 
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Den karaktär som Mölnlycke kommer att ha är i första hand en plats att bo och 

leva på och inte i första hand att arbeta inom. De arbetstillfällen som kommer att 

etableras inom Mölnlycke är till sin natur knutna till den offentliga och kommer-

siella service som de boende i samhället efterfrågar, t.ex. arbetande inom för-

skolor, skolor, vård- och omsorg, handel och restauranger. 

Arbetstillfällen inom offentlig sektor 

Antalet förskolebarn vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts till cirka 

1 750. Med 5,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 335 arbetstillfällen 

inom förkolan.  

Antalet barn inom klasserna F-9 vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts 

till cirka 2 900. Med 12,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta en efter-

frågan på cirka 235 anställda inom grundskolan i Mölnlycke. Inom fritidshems-

verksamheten finns dessutom efterfrågan på cirka 110 anställda (1 450 barn som 

utnyttjar fritidshemsverksamheten med 12,9 barn per anställd). Totalt innebär 

detta 345 arbetstillfällen inom grundskolan. 

Inom gymnasieskolan har vid planeringsperiodens slut tillkommit totalt cirka 650 

elever. Med 11,9 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 55 arbetstillfällen 

inom gymnasieskolan. 

Antalet anställda inom vård och omsorg, innefattande äldreboenden, LSS-boen-

den, hemtjänst, dagverksamhet samt administration uppskattas motsvara ca 2 % 

av antalet boende i Mölnlycke. Ett tillskott med cirka 24 000 invånare bedöms 

därför generera cirka 480 arbetstillfällen. 

Inom övrig kommunal service såsom bibliotek, kommundelskontor samt vård- 

och omsorgsboende kommer cirka 75 personer att arbeta. 

Inom kommunala offentlig verksamhet genereras således sammantaget cirka 

1 300 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen i statlig/regional serviceverksamhet inom Mölnlycke 

Vid planeringsperiodens slut kommer det att finnas behov av två nya vårdcent-

raler inom Mölnlycke. Inom denna verksamhet kommer cirka 100 arbetstillfällen 

att tillskapas. 

Arbetstillfällen inom privat sektor 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Härryda kommun 

inom handelsverksamhet. Det innebär för Mölnlycke att cirka 630 personer arbe-

tar inom denna sektor, varav cirka 130 inom större detaljhandelsbutiker och cirka 

500 inom mindre butiker. 

Inom hotell och restaurangsektorn är genomsnittssiffran för anställda inom Härry-

da kommun cirka 1,5 %. Det innebär knappt 200 personer varav cirka 50 inom 

hotellsektorn och 150 inom restaurangsektorn.  

Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data och telekomföretag. Antalet anställda in-

om kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär cirka 250 personer 

inom Mölnlycke. 
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Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 400 arbetsplatser inom Mölnlycke. 

Inom privat verksamhet genereras således sammantaget cirka 1 480 arbetstill-

fällen. 

Arbetstillfällen i serviceverksamhet inom Mölnlycke – sammanfattning 

Som framgår ovan förväntas den ökade folkmängden direkt generera ett behov av 

knappt 2 900 arbetstillfällen. Med en bibehållen pendlingsfrekvens kommer cirka 

40 % eller 1 150 av dessa att bemannas av kommuninnevånare boende inom 

Mölnlycke och cirka 60 % eller 1 750 med inpendlare från annan kommun eller 

från annan del av Härryda kommun. 

Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

Med bibehållen pendlingsstruktur kommer en stor dela av de boende inom 

Mölnlycke att pendla till andra kommuner och till andra områden inom Härryda 

kommun. Av de cirka 12 650 arbetande personerna inom Mölnlycke kommer 

cirka 1 150 att arbeta med olika former av serviceverksamhet inom tätorten. 

Övriga, cirka 11 500 personer, kommer att pendla till arbetsplatser inom andra 

kommuner och till arbetsplatser inom andra delar av Härryda kommun. Eftersom 

det kommer att skapas ett stort antal arbetstillfällen på och i anslutning till 

Landvetter flygplats är vår bedömning att ett stort antal av de boende inom 

Mölnlycke kommer att ha sin arbetsplats inom flygplatsområdet. Av de 11 500 

personerna är vår bedömning att cirka 5 000 personer kommer att pendla till 

annan kommun och cirka 6 500 personer att pendla till Landvetter flygplats eller 

till annan ort inom Härryda kommun. Större delen av dessa torde komma att ha 

sin arbetsplats inom Landvetter flygplats. 

 

6.2   Den ekonomiska genomförbarheten 

6.2.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av utbyggand av Mölnlycke påverkas av ett antal 

faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi 

bedömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha 

en positiv realvärdeutveckling med 1,25 % utöver det som är en följd av 

stationsetableringen. 
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6.2.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första observationer på marknaden av försäljningar av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för såväl gruppbyggda småhus som flerbostadshus.  

För det andra observationer av försäljningar av bebyggda enheter där värdet på 

dessa kan kopplas till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från 

kända samband mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomt-

mark. Denna metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på bygg-

rätter för flerbostadshus och då primärt vid upplåtelser av bostadsrättslägenheter. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där utgångspunkten är observationer 

av överlåtelsepriser (konsumentpriser) på relativt nya bostadsrättslägenheter.  de 

ingående parametrarna är slutligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset Till 

dessa noteringar läggs det kapitaliserade värdet av lägenhetens andel av de i 

bostadsrättsföreningen befintliga gemensamma lånen.  Summan av dessa värden 

minskas med lägenhetens produktionskostnad och byggherrens vinstmarginal. Ett 

exempel visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser inklusive värdet av gemensamma lån inom ett 

område visar att det sammantagna värdet uppgår till storleksordningen 45 000 

kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 

I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark för friliggande småhusbebyggelse 

Värdet på välbelägna tomter för friliggande småhusbebyggelse har stigit rejält 

under de senaste åren. Inom t.ex. Landvetter har priserna stiget med över en halv 

miljon kronor för en normalstor tomt under de senaste två åren. Priset idag ligger 

över två miljoner kronor för en tomt inom Landvetter tätort. Inom Mölnlycke är 

prisnivån närmare tre miljoner kronor för centralt belägna tomter.  

Det som kännetecknar marknaden för friliggande småhusbebyggelse är att det är 

få försäljningar och att det är mycket få centralt belägna tomter. De prisnoteringar 

som kan observeras tyder på att prisnivån inom Landvetter tätorts perifera delar 

ligger runt två miljoner kronor. Samma nivå kan observeras inom Mölnlyckes 

randområden medan några få centralt belägna tomter inom Mölnlycke sålts för 

högre belopp. 

Vid bedömning av värdenivåer på småhustomter inom Landvetter Stad och 

Mölnlycke är en viktig förutsättning att volymen tomter är betydligt större än det 

utbud av tomter som finns idag. Det är därför inte möjligt att direkt utgå från 
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dagens prisnivåer i Mölnlycke och Landvetter och applicera dessa i de nya 

småstäderna runt de nya stationslägena. Utbudet av tomter blir betydligt större.  

Vår bedömning av värden på tomter för friliggande småhus inom Mölnlycke utgår 

från följande sammanställning: 

Period Friliggande småhus 

 Stadsnära 

område 

Ytterområde 

    --  - 2021 1 800 000  

2022 - 2026 2 000 000 1 400 000 

2027 - 2031  1 500 000 – 

1 600 000 

2032 - 2036  1 700 000 

2037 - 2041  1 850 000 

2042 -  --  2 000 000 

 

Värdet på tomtmark för gruppbyggd småhusbebyggelse 

Eftersom ortsprismaterialet avseende tomter för gruppbyggda småhus i princip är 

obefintligt utgår värderingen av tomter för gruppbyggda småhus från en erfaren-

hetsmässigt känd relation mellan värdet på dessa och värdet på tomter för friligg-

ande småhusbebyggelse. Erfarenhetsmässigt är denna relation i storleksordningen 

0,4 - 0,8 beroende på typ av grupphusbebyggelse och storleken på tomterna.  I vår 

analys utgår vi från en kombination av olika typer av gruppbuggda småhus varför 

en faktor 0,5 - 0,6 torde ge ett värde som motsvarar värdet på de gruppbyggda 

småhusen.  

Period Gruppbyggda småhus 

 Stadsnära område Ytterområde 

    --  - 2021 1 000 000  

2022 - 2026 1 100 000 750 000 

2027 - 2031  800 000 – 850 000 

2032 - 2036  900 000 

2037 - 2041  1 050 000 

2042 -  --  1 200 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt 

Dagens observationer i Mölnlycke centrala delar visar på nivån 50 000 – 55 000 

kr i konsumentpris (insats + gemensamma lån). Denna nivå utgår från ett relativt 

begränsat utbud samtidigt som nyttan av det nya stationsläget inte etablerats. Vår 

samlade bedömning är dock att vid trafikstart på den nya banan så är nivån 52 000 

- 53 000 kr/m
2
 BOA realistisk att utgå från inom den centrala zonen (Centrala sta-
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den). Detta motsvarar ett byggrättsvärde på cirka 8 000 kr/
2
 BTA. För de lägen-

heter som byggs i direkt anslutning till det överbyggda spårområdet (Stationsom-

rådet) torde nivån vara något högre. 

Inom de yttre zonerna, Stadsnära området och Ytterområdet, är byggrättsvärdet 

lägre. Observationer av konsumentpriser visar att på att inom ett avstånd på 1 000 

– 1 500 meter från nuvarande Mölnlycke centrum är värdenivån cirka 7 000 – 

10 000 kr/m
2
 BOA lägre än i de centrala delarna. Det innebär att byggrättsvärde 

på mellan 5 000 – 6 000 kr/m
2
 BTA inom denna zon. På längre avstånd är 

observationerna färre men torde indikera en värdenivå på 4 000 – 5 000 kr/m
2
 

BTA byggrätt. 

Vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upp-

låtna med bostadsrätt inom Mölnlycke utgår från följande sammanställning: 

Period Flerbostadshus, bostadsrätt 

 Stationsområdet Centrala staden Stadsnära området Ytterområdet 

    --  - 2021 - 5 500 - - 

2022 - 2026 - 6 000 5 500 - 

2027 - 2031 7 000 – 8 000 6 000 – 7 000 5 500 – 6 250 - 

2032 - 2036 8 500 - 6 500 5 500 

2037 - 2041 - 7 500 6 750 6 000 

2042 -  -- - 8 000 7 000 6 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med hyresätt 

Överlåtelser av mark med byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt är 

mycket sällsynta varför bedömning av värdet på denna typ av byggrätt utgår från 

erfarenhetstal.  

Vår bedömning är att värdet på byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt i 

Mölnlycke centrala delar vid tidpunkten för trafikstart på banan uppgår till 1 800 

– 2 000 kr/m
2
 BTA. Värdenivån avser ett område som ligger inom bekvämt gång-

avstånd från stationsområdet. Värdet avtar ju längre från stationen en lägenhet är 

belägen. På cykelavstånd, 1 000 – 1 500 meter, bedömer vi värdenivån till 1 600 – 

1 800 kr/m
2
 BTA.  

Vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upp-

låtna med hyresrätt inom Mölnlycke utgår från följande sammanställning: 
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Period Flerbostadshus, hyresrätt 

 Stationsområdet Centrala staden Stadsnära området Ytterområdet 

    --  - 2021 - 1 750 - - 

2022 - 2026 - 1 800 1 700 - 

2027 - 2031 - 1 800 – 2 000 1 700 – 1 800 - 

2032 - 2036 - - 1 900 1 700 

2037 - 2041 - 2 000 2 000 1 750 

2042 -  -- - 2 000 2 000 1 800 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för handel och kontor 

Vår bedömning av byggrätt för handel och kontor utgår från följande: 

Period Handel Kontor 

 Mindre 

butiker 

Detalj-

handel 

Restau-

rang 

Hotell  

    --  - 2021 - - - - - 

2022 - 2026 1 500 - - - - 

2027 - 2031 1 650 2 000 1 800 - 1 600 

2032 -  -- 1 800 2 000 2 200 - 1 800 

 

6.2.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA respektive kr/tomt för småhus): 

- Bostäder i flerbostadshus inom stationsområdet 3 500 kr 

- Bostäder i flerbostadshus  1 500 kr 

- Bostäder i flerbostadshus inom fill-in projekt 1 000 kr 

- Lokaler, kontor och mindre butiker   1 200 kr 

- Lokaler, större detaljhandelsbutiker  1 500 kr 

- Friliggande småhus   350 000 kr 

- Gruppbyggda småhus   150 000 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken 

utifrån pågående användning, i regel skogsmark. 

 

6.2.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Kostnaden för generalplaneanläggningar uppskattas totalt till cirka 400 Mkr i 

dagens penningvärde. 
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Kostnaden för en ny bro och upprustning av gata som förbinder Mölnlycke 

centrala delar med området norr om Rv 40 uppskattas till cirka 130 + 20 Mkr. 

Det nya resecentrum som tillskapas vid den nya tågstationen har tidigare kost-

nadsuppskattats av kommunen till cirka 80 Mkr. 

Kostnaden för iordningställande av övergripande park- och grönområden bedömer 

vi utifrån en kostnad per kvadratmeter iordningsställd areal till cirka 5 Mkr. 

Anläggningarna utförs huvudsakligen under den första halvan av tidsperioden. 

Vissa anläggningar berör statliga vägar. I analysen har vi inte beaktat någon 

eventull statlig finansiering. 

 

6.2.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Förskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 27 500 kr/m
2
 LOA. 

Storleken på en förskola utgår från att varje förskola innehåller 6 avdelningar med 

totalt ca 90 barn. Ytbehovet per barn är cirka 10 m
2
 LOA vilket ger en kostnad av 

totalt cirka 25 Mkr per förskola. 

Grundskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Storleken per skolenhet utgår från att varje skola har ett elevantal på 500 elever. 

Med ett ytbehovet per skolenhet på cirka 6 000 m
2
 LOA ger det en totalkostnad på 

cirka 150 Mkr per skolenhet. 

Gymnasieskola 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Utbyggnader av gymnasieskolan sker i två etapper om vardera cirka 4 200 m
2
 

LOA. Det ger en totalkostnad per etapp på cirka 105 Mkr per skolenhet. 

Vård- och omsorgsboende 

Gruppboende 250 lägenheter * 30 m
2
 * 30 000 kr/m

2
 ger en totalkostnad på cirka 

225 Mkr. Gruppbostäderna utförs i enheter om cirka 25 lägenheter per enhet 

vilket ger en kostnad på enhet för kommunen på cirka 22,5 Mkr. 

Kommunens kostnader för servicebostäder uppgår till cirka 125 lägenheter * 10 

m
2
 * 30 000 kr/m

2
 vilket ger en totalkostnad på cirka 37,5 Mkr. Med 25 lägen-

heter per enhet ger det en kostnad på cirka 7,5 Mkr per enhet. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Idrottshall   50 Mkr 

Idrottsanläggningar, utomhus 

- fotbollsplaner, näridrottsplatser 45 Mkr 

Ungdomsgårdar  15 Mkr 

”Gröna anläggningar” 

- spår, bad, lekplatser, mötesplatser etc. 45 Mkr 
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Kulturanläggningar 

En utökning av befintliga lokaler med cirka 1 000 m
2 

LOA. Med en bedömd 

kostnad på cirka 30 0000 kr/m
2
 LOA ger det en totalkostnad på cirka 30 Mkr. 

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Förvaltningslokaler för kommunens administrativa arbetsplatser behöver utökas 

för cirka 100 personer. Det innebär en kostnad på cirka 25 Mkr. 

Kostnaden för räddningstjänstens lokaler bedömer vi till cirka 25 000 kr/m
2
 LOA 

vilket ger en totalkostnad på cirka 4 Mkr.  

Vård-/hälsocentraler 

Två nya vård-/hälsocentral för cirka 55 Mkr behöver byggas omkring under perio-

den 2016-2031 respektive cirka 2040. Bedömningarna grundas på en area på 

2 000 m
2
 LOA á 27 500 kr/m

2
 LOA per enhet. Denna kostnad belastar den 

regionala nivån. 

 

6.2.6  Analysresultat 

Den genomförda analysen visar ett exploateringsnetto på drygt 3 400 Mkr räknat 

som ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader 

för bostäder och lokaler. Överskottet kommer i allt väsentligt från bostadsexploa-

teringen.  

Efter avdrag för generalplanekostnader med cirka 300 Mkr och följdinvesteringar 

med cirka 1 270 Mkr (varav kommunen cirka 1 200 Mkr) återstår ett netto (stads-

byggnadsnetto) på 1 860 Mkr. 

Resultatet, drygt 1 800 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen 

uppgår till cirka 3 000 Mkr räknat som ett nuvärde. Nettot uppgår därmed till 

cirka 60 % av den totala investeringskostnaden.  

Den nya småstaden kommer att leda till ny sysselsättning. Utifrån kända inpend-

lings- och utpendlingsmönster i Härryda kommun gör HLM följande, spekulativa, 

bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och 

omsorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala 

myndighetsuppgifter), cirka 1 400 sysselsatta.  

- Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) cirka 1 500 

sysselsatta.  

- Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Mölnlycke småstad), cirka 

10 000 sysselsatta. 

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att fortsätta att utveckla Möln-

lycke samhälle till en attraktiv småstad. Resultaten av analyserna, i form av ex-

ploateringsnetto och stadsbyggnadsnetto, visar båda stora positiva siffror. Orsaken 

är främst de höga byggrättsvärden och tomtmarksvärden som noteras och att ex-

ploateringen inom Mölnlycke i stor omfattning utnyttjar redan gjorda investe-

ringar i befintlig infrastruktur. 
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Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Härryda kommun innebär det att det positiva exploateringsnettot endast 

kan tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för generalplaneanlägg-

ningar och följdinvesteringar åligger däremot alltid kommunen oavsett markägan-

det. Initialt medför investeringsbehovet en betydande belastning om kommunen 

inte äger en betydande andel av den exploateringsbara marken. På sikt kommer en 

ökad folkmängd att leda till ökade skatteintäkter och därmed vidgat ekonomiskt 

utrymme. Det stora investeringsbehovet kan trots detta vara problematiskt för 

kommunen. 

Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i 

analysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med 

intäkten via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, 

plus eller minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om 

va-taxan total sett ger underfinansiering).  
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7.    Den framtida staden Mölndal 

7.1   Det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

7.1.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling – övergripande för kommunen som helhet 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 2,0 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet.  

Mölndal - stationsläge 

Nuvarande stationsläge på västkustbanan, Knutpunkt Mölndals Bro, utvecklas 

vidare och byggs ut med en ny station på den nya banan mellan Göteborg och 

Borås. 

Stationens influensområde 

Tillkomsten av en stationsbyggnad med pendeltågstrafik på den nya banan mellan 

Göteborg och Borås påverkar all bebyggelse inom ett omland kring stationen. 

Storleken på detta omland beror på flera faktorer där pendeltågstrafikens turtäthet 

och restid till olika målpunkter är av stor betydelse. I denna utredning beaktas inte 

påverkan på befintlig bebyggelse utan endast stationens effekt på tillkomsten av 

ny bebyggelse.  

Normalt brukar man utgå från att ett normalt gångavstånd till en station av denna 

karaktär torde uppgå till 600 – 800 meter. Motsvarande siffra på cykelavstånd 

torde vara 1,5 – 2 kilometer. På avstånd till stationen över detta avstånd krävs 

någon form av kollektivtrafikförbindelse alternativt egen bil. Problemet med egen 

bil är att det krävs parkeringsytor i närheten av stationen vilket innebär att det är 

de mest värdefulla areorna närmast stationen som tas i anspråk. 

Översatt på Mölndal innebär detta att vi utgår från tre zoner kring Knutpunkt 

Mölndals Bro. Den närmaste zonen omfattar ett område med radien 400 meter 

runt stationen, ”Stationsnära området”. Zon två omfattar ett område mellan 400 

och 700 meter runt stationen, ”Mellanområdet” och zon tre ett område med 

avståndet 700 till cirka 1 200 meter från stationen, ”Ytterområdet”. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på influenszonen kring Mölndals station 

För att bedöma en utveckling inom Mölndals tätort och influenszonen kring den 

utbyggda stationen så utgår vi dels från kommunens gällande bostadsförsörj-

ningsprogram från 2015 och dels från de förutsättningar om befolkningstillväxt 

som kommunen gett som förutsättning för denna utredning. 

I bostadsförsörjningsprogramet har kommunen utgått från att befolkningen inom 

kommunen som helhet kommer att växa med 1,5 % under perioden. Programmet 

redovisar planerad bebyggelse inom olika delar av kommunen. Av programmet 

framgår att en stor del av produktionen av nya bostäder förväntas ske inom Möln-

dals tätort vilket i siffror innebär att cirka en tredjedel av den totala tillväxten, dvs. 

cirka 0,5 %, kommer att ske inom influensområdet för den nya stationen.  

I den överenskommelse som ligger till grund för denna utredning har kommunen 

bedömt att befolkningstillväxten inom kommunen, vid tillkomst av ny järnväg 

med tillhörande stationslägen, kommer att öka till 2 %. I det fortsatta arbetet utgår 

vi från denna siffra. Vi gör vidare bedömningen att en relativt stor del av skillna-
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den i befolkningsökning mellan 1,5 % och 2 % kommer att ske inom Mölndals 

stations influensområde som en konsekvens av den nya banan mellan Göteborg 

och Borås. Vi gör bedömningen av hälften av skillnaden i befolkningsökning, dvs. 

cirka 0,25 %, kommer att ske inom stationens influensområde. 

Sammantaget innebär detta att av den bedömda befolkningsökningen på 2 % år-

ligen så kommer mellan en tredjedel och knappt hälften, eller i siffror 0,75 %, att 

ske inom influensområdet. Översatt i antal nya invånare innebär det för influens-

området runt Mölndals tätort en befolkningsökning med knappt 20 000 personer 

under perioden fram till 2046. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år.  Det innebär att åtgärder 

som påbörjas och slutförs under åren 2017 – 2046 beaktas. 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen årsskiftet 

2026/2027. Det innebär att banan är utbyggd, stationerna är färdigställda och att 

banan trafikeras med pendeltåg. Utifrån detta delar vi in analysperioden i ett antal 

faser enligt nedanstående: 

2017 - 2021 Den kommande stationen har mindre påverkan på efter-

frågan på nya bostäder.  

2022 - 2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och 

byggandet påbörjas. Bostadsbyggandet inom stationens 

närområde tar fart. 

2027 - 2031 Trafikstart och omfattande bostadsbyggande i anslutning till 

den nya stationen. 

2032 - 2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

Befolkningsutveckling per tidsperiod 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling inom Mölndals tätort.  

Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

inom influensområdet 

räknat i procent av total 

befolkning i kommunen 

2017 - 2021 0,5 % 

2022 - 2026 0,75 % 

2027 - 2031 1,25 % 

2032 - 2046 0,70 % 

 

Prognosen bygger på en bedömning av att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas 

i nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Utvecklingen sker i 

princip i samma takt som idag. Först vid ett definitivt beslut om byggandet av 
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järnvägen får projektet en allt större inverkan på bostadsefterfrågan. Vid trafikstart 

och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av bostäder som efterfrågan, och 

därmed befolkningsutvecklingen att kulminera. För tidsperioden därefter gör vi 

bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

7.1.2  Bostadsbyggande – inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är be-

roende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett motsvaran-

de byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt stor för 

att byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål för be-

folkningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska bedömningar 

om den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter som behövs 

för att uppfylla målsättningen.  

Efterfrågan på byggande av bostäder som genereras av ovanstående befolknings-

utveckling beror främst av två parametrar: 

- typ av bebyggelse, fördelningen småhus/flerbostadshus 

- antalet boende per lägenhet 

En faktor som också har stor betydelse är också 

- fördelningen över tiden 

Typ av bebyggelse 

Inom Mölndals stad är fördelningen mellan bostäder i flerbostadshus och småhus i 

det befintliga beståndet cirka 52 % i flerbostadshus och cirka 48 % i småhus.  

Vid utbyggnad och förtätning i en befintlig bebyggelsemiljö av Mölndals karaktär 

är det rimligt att utgå från att majoriteten av bebyggelsen kommer att utföras i 

form av lägenheter i flerbostadshus. En viktig bidragande orsak är den befintliga 

bebyggelsestrukturen med få möjliga lägen för ny bebyggelse. Samtidigt är det 

viktigt att utnyttja den nya stationen med dess pendeltågsförbindelser på ett opti-

malt sätt genom att bygga nära stationen. Vår bedömning är att i princip 100 % av 

de tillkommande bostäderna kommer att uppföras i form av lägenheter i flerbo-

stadshus.  

Antalet boende per lägenhet 

Den andra parametern som har stor betydelse för att bedöma antalet nya bostäder 

är antalet boende per lägenhet. I det befintliga bostadsbeståndet är antalet boende 

per hushåll i Mölndals stad 2,37 personer. För riket som helhet är genomsnittet 

boende per hushåll 2,2 personer. Siffran för småhus är 2,5 - 2,6 personer och för 

lägenheter i flerbostadshus 1,9 personer.   

Vår bedömning utgår från siffrorna ovan men vi anpassar dessa efter de förutsätt-

ningar som gäller i det specifika fallet – utvecklingen i ett befintligt samhälle på 

grund av tillkomsten av en ny tågstation med pendlingsmöjligheter. De siffror 

som redovisats ovan beskriver dels genomsnittet i ett helt bestånd, dels i ett helt 

nybyggt. Sett som genomsnittet för ett nybyggt bostadsbestånd över en längre 

tidsperiod, i detta fall 20 - 25 år, så torde siffrorna för antalet boende per hushåll 

ligga någonstans mellan de ovan redovisade siffrorna. Vår bedömning är utifrån 
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detta att siffran för antalet boende per hushåll i lägenheter i flerbostadshus är 2,2 

och motsvarande siffra för lägenheter i småhus är 3,0. 

Bostadsbyggande - totalt och fördelat på lägenhetstyp 

Utifrån bedömning av befolkningstillväxt och boende per hushåll/lägenhet ger det 

en total siffra på antalet nytillkommande lägenheter i flerbostadshus inom Möln-

dals tätort på cirka 9 000 lägenheter i flerbostadshus under perioden fram till 

2046. 

Bostadsbyggande - fördelat på upplåtelseform 

Andelen lägenheter upplåtna med hyresrätt i förhållande till lägenheter upplåtna 

med bostadsrätt är cirka hälften av vardera. Under de senaste åren har andelen 

lägenheter upplåtna med bostadsrätt ökat och vår bedömning är att denna utveck-

ling kommer att fortsätta. Kommunens nuvarande ambition är att cirka 30 % av de 

nyproducerade lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Vi utgår från detta vilket 

innebär att våra analyser så är andelen lägenheter i flerbostadshus upplåtna med 

hyresrätt 30 % och med bostadsrätt 70 % under planeringsperioden.  

Bostadsbyggande - nedbrutet på tidsperioder 

Utifrån förutsättningen att tillväxten beror av tillkomsten av station med pend-

lingsmöjligheter kommer tillväxten att fördelas olika under perioden. Utifrån 

tabellen ovan med fördelning mellan olika tidsperioder sker utbyggnaden inom 

influensområdet kring Mölndals station enligt följande. 

Tidsperiod Flerbostadshus 

Antal lägenhe-

ter totalt under 

perioden 

Antal lägen-

heter per år 

2017 - 2021 1 125 225 

2022 - 2026 1 500 300 

2027 - 2031 2 250 450 

2032 - 2046 4 125 275 

TOTALT 9 000  

 

Bostadsbyggandet nedbruten på delområden 

Inom zonen 700 meter från stationen ingår hela Forsåkersområdet och Mölndals 

stadskärna. Vår bedömning är att inom denna zon kan cirka 6 000 lägenheter i 

form av flerbostadshus tillkomma. Av dessa kommer cirka 2 000 lägenheter att 

ligga inom 400 meter från stationen ”Stationsnära området” och cirka 4 000 

lägenheter inom området 400 – 700 meter ”Mellanområdet”. 

Inom zonen 700 – 1 200 meter från stationen ”Ytterområdet” kan cirka 3 000 

lägenheter i flerbostadshus tillkomma. 
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Period Flerbostadshus 

Stationsnära 

området 

Mellanområdet Ytterområdet 

    --  - 2021 500 625 - 

2022 - 2026 1000 500 - 

2027 - 2031 500 1 750 - 

2032 - 2036 - 1 000 500 

2037 - 2041 - 125 1 000 

2042 -  -- -  1 500 

 

7.1.3  Kommersiell service och näringsverksamhet - lokalbehov 

Lokalarean för kommersiell service och näringsverksamhet bedöms utifrån ett 

nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom olika branscher. Bedömning av 

antalet förvärvsarbetande inom olika branscher behandlas mera ingående i avsnitt 

7 nedan. Uppgifterna om antalet anställda är hämtade från avsnitt 7. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 80 m
2
 per anställda inom större 

detaljhandelsbutiker och siffran 20 m
2
 per anställd inom mindre butiker. Med 

cirka 100 arbetande personer inom sektorn större detaljhandelsbutiker innebär det 

cirka 8 000 m
2
 LOA och med cirka 400 arbetande personer inom sektorn minde 

butiker cirka 8 000 m
2
 LOA. 

För anställda inom hotellsektorn används siffran 50 m
2
 per anställd och för 

anställda inom restauranger siffran 15 m
2
 per anställd. Med cirka 30 personer 

inom hotellsektorn och 120 inom restaurangsektorn innebär dessa siffror en 

efterfrågan på cirka 1 500 m
2
 LOA för hotell respektive 1 800 m

2
 LOA för 

restauranger. 

För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Med cirka 200 personer inom sektorn innebär det en total area på cirka 

4 000 m
2
 LOA. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd och cirka 300 personer innebär det 

cirka 3 000 m
2
 LOA. 

Närmare 110 000 m
2
 lokalarea planeras inom området. Det innebär att vid beak-

tande av att cirka 25 000 m
2
 LOA upptas av lokaler för handel och lokal företags- 

och hushållsservice kommer cirka 85 000 m
2
 LOA att upptas av ”exportverksam-

heter”.  

 

7.1.4  Generalplaneanläggningar 

Med generalplaneanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål 

som på grund av planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det 
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enskilda områdets behov. Utbyggnaden av bebyggelseområdena inom influens-

zonen görs utifrån en befintligt fungerade bebyggelsestruktur. Det innebär att den 

befintliga infrastrukturen i stort klarar den utökade trafik som en utbyggnad med 

cirka 20 000 nya innevånare innebär. 

Kommunala trafikanläggningar 

De anläggningar som kan klassas som generalplaneanläggningar är i första hand 

en utökad förbindelse mellan områdena på var sida av järnvägs- och motorvägs-

lederna. Även ut- och ombyggnad av befintligt resecentrum vid tågstationen kan 

klassas som generalplaneanläggning. 

Kommunala parkanläggningar 

Det finns inom Mölndal tätort inte något större behov av att tillskapa nya större 

kommunala parkanläggningar/grönområden utöver redan befintliga enheter. De 

anläggningar som kan klassas som generalplaneanläggning är utbyggand av en 

parkanläggning och en badanläggning. 

 

7.1.5  Kommunala följdinvesteringar - lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Mölndal kräver 

utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning per 

sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad av 

bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboenden, 

fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in i 

två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturella anläggningar. 

Förskolor 

Statistikuppgifter från bland annat Malmö stad anger ett platsbehov på 0,25 barn 

per småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus 5-10 år efter etablering av 

ett nytt bostadsområde. Vår bedömning nedan utgår från dessa relationer. Med 

dessa nyckeltal medför det av oss bedömda bostadsbyggandet ett behov inom 

Mölndals tätort vid planeringsperioden slut på totalt cirka 900 elevplatser. Med 80 

barn per avdelning/förskola innebär det ett behov av cirka 11 förskolor.  

Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 m
2
 LOA (11,5 m

2
 BTA). Detta inkluderar 

personalutrymmen m.m. Med ett tillskott på cirka 900 barn ger det ett totalt area-

behov som uppgår till cirka 9 000 kvm LOA.  

Behovet av förskolor utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras van-

ligen nära bostäderna. 

Grundskolor 

Antalet elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig befolkningsstatistik 

för såväl kommunen som riket till ca 12 % av hela befolkningen. Ett tillskott med 

cirka 20 000 innevånare vid planeringsperiodens slut innebär cirka 2 400 nya 

grundskoleelever. 
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Ytbehovet per elev uppskattar vi till 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). I detta ingår gym-

nastiksal, matsal/kök, administrationslokaler m.m. För 2 400 tillkommande elever 

ger detta ett areabehov som uppgår till cirka 29 000 m
2
 LOA. Med ett elevantal på 

cirka 500 elever per skola innebär det 5 skolbyggnader med en area per skolenhet 

på cirka 6 000 m
2
 LOA. 

Behovet av skollokaler utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras i 

anslutning till bostäderna.  

Gymnasieskolor 

Inom kommunen finns idag en gymnasieskola, Krokslättsgymnasiet. Skolan har 

endast vissa gymnasieprogram varför en utbyggnad av nya bostäder inte självklart 

leder till ett behov av nya skollokaler för gymnasieelever inom Mölndals stad. 

Elever från Mölndals stad kan utifrån det samverksavavtal som finns mellan kom-

munerna inom Göteborgskommunen fritt välja bland de gymnasieskolor som 

finns inom regionen. Antalet barn i åldern 16-18 år (gymnasieåldern) uppgår till 

ca 2,75 %. En utbyggnad med cirka 20 000 nya invånare innebär cirka 550 barn 

och OM alla inom åldersgruppen ska beredas plats i gymnasieklasser inom Möln-

dals stad så innebär det cirka 550 elever. Ett troligt scenario är dock att många 

elever väljer skolor inom andra kommuner men att cirka hälften efterfrågor 

gymnasieprogram inom Mölndals stad.  

Ytbehovet per elev uppskattar vi till likvärdigt med behovet för grundskolebarn, 

dvs. 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). Med cirka 275 tillkommande elever innebär det en 

total area på cirka 3 300 m
2
 LOA. Utbyggnaden av areorna sker inom och i 

anslutning till befintlig gymnasieskola i Mölndal. 

Vård- och omsorgsboenden 

Vård- och omsorgsboende delas upp på grupperna äldre respekt personer med 

särskilt behov av vård och omsorg. För gruppen äldre beräknas behovet av lägen-

heter utifrån andelen personer över viss ålder samt hur stor andel av dessa som har 

behov av särskilt boende. Av befolkningen i riket och inom kommunen är cirka 

5 % i åldern 80 år eller äldre. Av dessa är cirka 20 % i behov av särskilt boende i 

form av gruppboenden (erfarenhetstal från andra kommuner). Det innebär att be-

hovet av lägenheter i form av äldreboenden uppgår till cirka 1 % av totalbefolk-

ningen. För gruppen med personer med särskilt behov av vård och omsorg är 

erfarenhetstalet att antalet personer med sådana behov uppgår till en person per 

150 – 200 invånare. Översatt i procent innebär detta cirka 0,5 % räknat utifrån en 

totalbefolkning. Sammantaget innebär det att antalet för vård- och omsorgsboende 

uppgår till cirka 1,5 % av befolkningen inom ett bebyggelseområde.  

Med de förutsättningar som gäller för Mölndal innebär detta att behovet av vård- 

och omsorgsboenden vid planeringsperiodens utgång uppgår till cirka 300 lägen-

heter fördelat på cirka 200 i form av grupphusboende och cirka 100 i form av 

servicebostäder. 

Areabehovet per lägenhet i grupphusboenden uppgår totalt till cirka 70 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet. Denna area kan delas upp på den egentliga lägenhetsarean 

och areor för samlingsrum, kök, personalutrymmen och kommunikation. Cirka 35 

m
2
 LOA utgörs av lägenhetsarea och resterande del av övriga areor. Vid bedöm-

ning av kostnader för kommunen utgår vi från att den area som utgörs av den 

boendes lägenhet samt en mindre dela av den gemensamma arean täcks av hyres-
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intäkter från de boende. Det innebär att resterande del av arean, cirka 30 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet, ska ligga som underlag för bedömningar av kommunens 

kostnader för denna typ av boenden. Beträffande servicebostäder utgörs dessa av 

ofta av lägenheter i det ordinarie flerbostadshusbeståndet. Den gemensamma 

arean är mindre i denna typ av boenden och består vanligtvis av en lägenhet som 

disponeras av vårdpersonalen. Den area som ska ligga som underlag för bedöm-

ningar av kommunens kostnader för denna typ av boenden uppskattar vi till cirka 

10 m
2
 per lägenhet. Ovanstående leder till följande byggnadsvolymer 

BOA (35 m
2
 per lägenhet)    10 500 m

2
  

LOA som finansieras via hyran (5 m
2 

per lgh i gruppboende)   1 000 m
2 

LOA som finansieras av kommunen  

(30 m
2 

per lgh i gruppboende + 10 m
2
 per lgh i serviceboende)   7 000 m

2 

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende tillkommer successivt i takt 

med utvecklingen av det nya samhället. Boendena kommer att lokaliseras dels 

inom befintlig tätort och dels integrerat i de nya områdena. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Exempel på denna typ är anläggningar för olika typer av idrotter, t.ex. inomhus-

idrottshallar, fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, ishallar/isbanor, ridanlägg-

ningar och sim/badanläggningar. Även fritids- och ungdomskulturhus etc. kan 

räknas in i denna kategori. 

En utbyggnad i Mölndal enligt ovan innebär att det på sikt finns efterfrågan av ett 

antal olika typer av anläggningar. De anläggningar som i första hand krävs är en-

två idrottshallar, separata eller i anslutning till skolor samt några idrottsplatser/ 

fotbollsplaner. I övrigt finns anläggningar för bad/simning, ishallar/idrottshallar 

och utomhusanläggningar inom Mölndals närområde. 

Vid en fortsatt utbyggnad av Mölndals tätort kommer det att finnas behov av flera 

anlagda kommunala ”gröna anläggningar”. Till denna kategori räknas anlägg-

ningar som i första hand inte avser tillskapande av olika typer av byggnader utan 

mera är att betrakta som iordningsställande av mark för t.ex. lekplatser, bad, spår 

och liknande. Idag finns ett antal sådana anläggningar inom Mölndals tätort.  

Kulturanläggningar 

Utvecklingen av ett samhälle med nya bostäder innebär även behov av kommu-

nala lokaler för t.ex. bibliotek, samlingslokaler för teaterevenemang, kulturhus 

etc. Inom Mölndals tätort finns idag bibliotek, samlingslokaler m.m. Den ökade 

befolkningen inom orten kommer på sikt att kräva en utbyggnad av den befintliga 

kommunala servicen. Areabehovet för denna typ av verksamheter uppgår till cirka 

1 000 – 2 000 m
2
 LOA.  

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Den ökade befolkningen kräver ökad kommunal administrativ serviceverksamhet. 

Volymen lokaler för denna typ av verksamhet bedömer vi uppgår till cirka 1 000 

m
2
 LOA. 

Inom Mölndal finns idag en befintlig brandstation som väl täcker behovet för den 

bebyggelse som utvecklas kring Mölndals stationsområde. 
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7.1.6  Statliga/regionala följdinvesteringar – anläggningar/lokaler  

Vårdcentral 

När Mölndal är fullt utbyggt med knappt 20 000 nya innevånare finns det behov 

ytterligare areor inom befintliga vård-/hälsocentraler eller eventuellt inom helt nya 

lokaler. Eftersom det idag redan finns flera vårdfunktioner inom befintliga vård-

hälsocentraler, t.ex. distriktsläkare, distriktssköterska, barnavårdscentral och 

folktandvård, så är behovet av att tillgodose dessa behov mindre. Vi bedömer att 

det finns behov av en ytterligare hälso-/vårdcentral inom influensområdet. Arean 

på lokalerna uppgår till cirka 2 000 m
2
 LOA. 

Utbyggnaden sker i mitten av planeringsperioden. 

 

7.1.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Basuppgifter om arbetstillfällen och pendling 

Utbygganden av Mölndals tätort med ytterligare bostäder innebär tillkomsten av 

en attraktiv boendemiljö som bland annat inkluderar förekomsten av olika typer 

av serviceverksamheter, såväl kommunal som kommersiell.   

Som underlag för bedömning av efterfrågan på lokaler för olika behov använder 

vi befolkningsstatistik och statistik om sysselsättning och pendling inom kom-

munen. Följande basuppgifter finns: 

- Befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) är idag i landet som helhet cirka 64 %. 

På sikt är bedömningen att denna andel kommer att minska till under 60 % år 

2030. Samtidigt är det rimligt att utgå från att befolkningen inom arbetsför 

ålder inom den typ av bebyggelsestruktur som det här är fråga om, är högre än 

genomsnittssiffran för riket. Slutsatsen är att andelen av befolkningen inom 

arbetsför ålder inom Mölndal är cirka 62 %. 
 

- Förvärvsgraden inom landet som helhet ligger inom intervallet 0,75 - 0,80.  

Det är dock rimligt att anta att förvärvsgraden inom den typ av samhälle som 

Mölndal representerar är något högre än genomsnittssiffran för riket. Den 

samlade bedömningen är att den uppgår till cirka 85  
 

- Utpendlingen idag från Mölndals kommun till andra kommuner är cirka 65 % 

räknat som andel av boende förvärvsarbetande i kommunen. Samtidigt uppgår 

inpendlingen till cirka 71 % räknat som andel av de arbetsplatser som finns 

inom kommunen. Uttryckt som antalet personer som pendlar över kommun-

gränsen så antalet utpendlare nästan 13 000 personer och antalet inpendlare 

cirka 9 000 personer. 
 

- Totalt innebär detta att det finns cirka 40 000 arbetsplatser inom kommunen. 

Bedömning av antalet tillkommande arbetsplatser och därmed efterfrågan på 

lokaler inom Mölndal utgår från dessa förutsättningar. Följande beräkning belyser 

detta där utgångspunkten är att befolkningen inom tätorten ökar med cirka 20 000 

personer under de kommande 30 åren. 
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- 20 000 tillkommande personer * 0,62 (20-64 år) = 12 400 i arbetsför ålder 

- 12 400 personer i arbetsför ålder * 0,835= 10 350 arbetande personer 

- 10 350 arbetande personer * 0,65 (utpendling) = 6 750  

- 10 350 arbetande personer * 0,35 (arbetande personer – utpendlare) = 3 600 

tillkommande personer som både bor och arbetar inom Mölndal 

- Eftersom 71 % av alla arbetsplatser i kommunen besätts av inpendlare 

kommer 5 070 nya arbetstillfällen att besättas av inpendlare 

Totalt innebär ovanstående att 3 600 + 5 070 = 8 670 nya arbetstillfällen kommer 

att tillskapas inom kommunen till följd av den ökade folkmängden. 

Arbetstillfällen inom offentlig sektor 

Antalet förskolebarn vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts till cirka 

900. Med 5,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 175 arbetstillfällen 

inom förkolan.  

Antalet barn inom klasserna F-9 vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts 

till cirka 2 400. Med 12,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta en efter-

frågan på cirka 200 anställda inom grundskolan i Mölndal. Inom fritidshems-

verksamheten finns dessutom efterfrågan på cirka 90 anställda (1 200 barn som 

utnyttjar fritidshemsverksamheten med 12,9 barn per anställd). Totalt innebär 

detta 290 arbetstillfällen inom grundskolan. 

Inom gymnasieskolan har vid planeringsperiodens slut tillkommit totalt cirka 275 

elever. Med 11,9 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 25 arbetstillfällen 

inom gymnasieskolan. 

Antalet anställda inom vård och omsorg, innefattande äldreboenden, LSS-boen-

den, hemtjänst, dagverksamhet samt administration uppskattas motsvara ca 2 % 

av antalet boende i Mölnlycke. Ett tillskott med cirka 20 000 invånare bedöms 

därför generera cirka 400 arbetstillfällen. 

Inom övrig kommunal service såsom bibliotek, kommunkontor kommer cirka 100 

personer att arbeta. 

Inom kommunala offentlig verksamhet genereras således sammantaget cirka 

1 000 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen i statlig/regional serviceverksamhet inom Mölndal 

Vid planeringsperiodens slut kommer det att finnas behov av en ny vårdcentral 

inom Mölndal. Inom denna verksamhet kommer cirka 50 arbetstillfällen att 

tillskapas. 

Arbetstillfällen inom privat sektor inom influenszonen 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Mölndals stad inom 

handelsverksamhet. Det innebär för Mölndals tätort att cirka 500 personer arbetar 

inom denna sektor, varav cirka 100 inom större detaljhandelsbutiker och cirka 400 

inom mindre butiker. 

Inom hotell och restaurangsektorn är genomsnittssiffran för anställda inom Möln-

dals stad cirka 1,5 %. Det innebär knappt 150 personer varav cirka 30 inom 

hotellsektorn och 120 inom restaurangsektorn.  
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Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data och telekomföretag. Antalet anställda 

inom kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär cirka 200 personer 

inom Mölndal. 

Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 300 arbetsplatser inom Mölndal. 

Inom privat verksamhet genereras således sammantaget cirka 1 150 arbetstill-

fällen. 

Arbetstillfällen i serviceverksamhet inom Mölndal – sammanfattning 

Som framgår ovan förväntas den ökade folkmängden direkt generera ett behov av 

knappt 2 200 arbetstillfällen. Med en bibehållen pendlingsfrekvens kommer cirka 

30 % eller 650 av dessa att bemannas av kommuninnevånare boende inom Möln-

dal och cirka 70 % eller 1 550 med inpendlare från annan kommun. 

Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

De planer för utveckling av Forsåkersområdet som tagits fram innebär att en stor 

mängd lokalarea kommer att utvecklas inom området och i anslutning till spåren. 

Syftet med detta är bl.a. att kontorsbebyggelsen ska utgöra en skärm mellan 

bostäder och järnväg/motorväg. Närmare 110 000 m
2
 lokalarea planeras inom 

området. Det innebär att vid beaktande av att cirka 25 000 m
2
 LOA upptas av 

lokaler för handel och lokal företags- och hushållsservice kommer cirka 85 000 

m
2
 LOA att upptas av ”exportverksamheter”. Med ett areabehov på 20 m

2
 LOA 

per anställd innebär det att cirka 4 500 arbetsplatser kommer att vara lokaliserade 

inom influensområdet för Mölndals station. 

Eftersom det även kommer att skapas ett stort antal arbetstillfällen på och i anslut-

ning till Landvetter flygplats är vår bedömning att ett stort antal av de boende 

inom Mölndal kommer att ha sin arbetsplats inom flygplatsområdet.  

 

7.2   Den ekonomiska genomförbarheten 

7.2.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av utbyggand av Mölndals station påverkas av ett antal 

faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi be-

dömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha en 
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positiv realvärdeutveckling med 1,25 % utöver det som är en följd av stations-

etableringen. 

 

7.2.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första observationer på marknaden av försäljningar av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för såväl gruppbyggda småhus som flerbostadshus.  

För det andra observationer av försäljningar av bebyggda enheter där värdet på 

dessa kan kopplas till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från 

kända samband mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomt-

mark. Denna metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på bygg-

rätter för flerbostadshus och då primärt vid upplåtelser av bostadsrättslägenheter. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där utgångspunkten är observationer 

av överlåtelsepriser (konsumentpriser) på relativt nya bostadsrättslägenheter.  de 

ingående parametrarna är slutligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset Till 

dessa noteringar läggs det kapitaliserade värdet av lägenhetens andel av de i 

bostadsrättsföreningen befintliga gemensamma lånen.  Summan av dessa värden 

minskas med lägenhetens produktionskostnad och byggherrens vinstmarginal. Ett 

exempel visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser inklusive värdet av gemensamma lån inom ett 

område visar att det sammantagna värdet uppgår till storleksordningen 45 000 

kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 

I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt 

Dagens observationer i Mölndals centrala delar visar på nivån 55 000 kr i konsu-

mentpris (insats + gemensamma lån). Denna nivå utgår från ett relativt begränsat 

utbud samtidigt som nyttan av det nya stationsläget inte etablerats. Vår samlade 

bedömning är dock att vid trafikstart på den nya banan så är nivån 55 000 kr/m
2
 

BOA realistisk att utgå från inom den centrala zonen (Stationsnära området). 

Detta motsvarar ett byggrättsvärde på cirka 8 000 kr/
2
 BTA.  

Inom de yttre zonerna, Mellanområdet och Ytterområdet, är byggrättsvärdet lägre. 

Observationer av konsumentpriser visar att på att inom ett avstånd på 1 000 – 

1 500 meter från Mölndals centrum är värdenivån cirka 7 000 – 10 000 kr/m
2
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BOA lägre än i de centrala delarna. Det innebär att byggrättsvärde på mellan 

6 000 – 7 000 kr/m
2
 BTA inom denna zon. 

Vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upp-

låtna med bostadsrätt inom influensområdet utgår från följande sammanställning: 

Period Flerbostadshus, bostadsrätt 

Stationsnära 

området 

Mellanområdet Ytterområdet 

    --  - 2021 6 500 6 000 - 

2022 - 2026 7 000 6 500 - 

2027 - 2031 7 500 – 8 000 7 000 – 7 500 - 

2032 - 2036 - 7 500 6 500 

2037 - 2041 - 8 000 6 750 

2042 -  -- - - 7 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med hyresätt 

Överlåtelser av mark med byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt är 

mycket sällsynta varför bedömning av värdet på denna typ av byggrätt utgår från 

erfarenhetstal.  

Vår bedömning är att värdet på byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt i 

Mölndals centrala delar vid tidpunkten för trafikstart på banan uppgår till 1 800 – 

2 000 kr/m
2
 BTA. Värdenivån avser ett område som ligger inom bekvämt gång-

avstånd från stationsområdet. Värdet avtar ju längre från stationen en lägenhet är 

belägen.   

Vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upp-

låtna med hyresrätt inom influensområdet utgår från följande sammanställning: 

 

Period Flerbostadshus, hyresrätt 

Stationsnära 

området 

Mellanområdet Ytterområdet 

    --  - 2021 1 800 1 700 - 

2022 - 2026 2 000 1 800 - 

2027 - 2031 2 000 2 000 - 

2032 - 2036 - 2 000 1 800 

2037 - 2041 - 2 000 1 900 

2042 -  -- - - 2 000 

 

  

Page 550 of 604



 2017-03-27 123 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för handel och kontor 

Vår bedömning av byggrätt för handel och kontor utgår från följande: 

Period Handel Kontor 

 Mindre 

butiker 

Detalj-

handel 

Restau-

rang 

Hotell Företags-

/hushålls-

service 

Export-

företag 

    --  - 2021  1 500 1 800 1 800 - 1 500 2 200 

2022 - 2026 1 600 1 800 2 000 - 1 600 2 200 

2027 - 2031 1 700 2 000 2 200 - 1 700 2 400 

2032 -  -- 1 800 2 000 2 400 1800  1800 2 500 

 

7.2.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA): 

- Bostäder i flerbostadshus inom stationsnära området 2 000 kr 

- Bostäder i flerbostadshus inom mellanområdet  1 700 kr 

- Bostäder i flerbostadshus inom ytterområdet  1 500 kr 

- Lokaler, kontor och handel inom stationsnära området  1 800 kr 

- Lokaler, kontor och handel inom övriga områden  1 200 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken 

utifrån pågående användning. 

 

7.2.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Kostnaden för generalplaneanläggningar uppskattas totalt till cirka 440 Mkr i 

dagens penningvärde. 

Kostnaden för en ny bro över spår- och vägområdet bedömer vi uppgår till cirka 

250 Mkr. 

Kostnaden för ombyggnad av befintlig stationsbyggnad bedömer vi till cirka 50 

Mkr. 

Kostnaden för iordningställande av övergripande parkområden och bad bedömer 

vi uppgår till cirka 15 respektive 25 Mkr. 

Anläggningarna utförs huvudsakligen under den första halvan av tidsperioden. 

Vissa anläggningar berör statliga vägar. I analysen har vi inte beaktat någon 

eventull statlig finansiering. 

 

7.2.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Förskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 27 500 kr/m
2
 LOA. 

Storleken på en förskola utgår från att varje förskola innehåller 6 avdelningar med 
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totalt ca 90 barn. Ytbehovet per barn är cirka 10 m
2
 LOA vilket ger en kostnad av 

totalt cirka 25 Mkr per förskola. 

Grundskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Storleken per skolenhet utgår från att varje skola har ett elevantal på 500 elever. 

Med ett ytbehovet per skolenhet på cirka 6 000 m
2
 LOA ger det en totalkostnad på 

cirka 150 Mkr per skolenhet. 

Gymnasieskola 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Utbyggnader av gymnasieskolan med cirka 3 300 m
2
 BTA innebär en totalkostnad 

på cirka 85 Mkr. 

Vård- och omsorgsboende 

Gruppboende 200 lägenheter * 30 m
2
 * 30 000 kr/m

2
 ger en totalkostnad på cirka 

180 Mkr. Gruppbostäderna utförs i enheter om cirka 25 lägenheter per enhet 

vilket ger en kostnad på enhet för kommunen på cirka 22,5 Mkr. 

Kommunens kostnader för servicebostäder uppgår till cirka 100 lägenheter * 10 

m
2
 * 30 000 kr/m

2
 vilket ger en totalkostnad på cirka 30 Mkr. Med 25 lägenheter 

per enhet ger det en kostnad på cirka 7,5 Mkr per enhet. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Idrottshall   50 Mkr 

”Gröna anläggningar” 

- spår, bad, lekplatser, mötesplatser etc. 30 Mkr 

Kulturanläggningar 

En utökning av befintliga lokaler med cirka 1 500 m
2 

LOA. Med en bedömd 

kostnad på cirka 30 0000 kr/m
2
 LOA ger det en totalkostnad på cirka 45 Mkr. 

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Förvaltningslokaler för kommunens administrativa arbetsplatser behöver utökas 

för cirka 100 personer. Det innebär en kostnad på cirka 25 Mkr. 

Vård-/hälsocentraler 

En ny vård-/hälsocentral för cirka 55 Mkr behöver byggas omkring under perio-

den 2027-2031. Bedömningarna grundas på en area på 2 000 m
2
 LOA á 27 500 

kr/m
2
 LOA per enhet. Denna kostnad belastar den regionala nivån. 

 

7.2.6  Analysresultat 

Den genomförda analysen visar ett exploateringsnetto på drygt 2 200 Mkr räknat 

som ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader 

för bostäder och lokaler. Överskottet kommer i allt väsentligt från bostadsexploa-

teringen.  

Efter avdrag för generalplanekostnader med cirka 250 Mkr och följdinvesteringar 

med cirka 970 Mkr (varav kommunen cirka 930 Mkr) återstår ett netto (stads-

byggnadsnetto) på cirka 1 000 Mkr. 
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Resultatet, cirka 1 000 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen 

uppgår till drygt 2 600 Mkr räknat som ett nuvärde. Nettot uppgår därmed till 

knappt 40 % av den totala investeringskostnaden.  

Den nya småstaden kommer att leda till ny sysselsättning. Utifrån kända inpend-

lings- och utpendlingsmönster i Härryda kommun gör HLM följande, spekulativa, 

bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och 

omsorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala 

myndighetsuppgifter), cirka 1 000 sysselsatta.  

- Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) cirka 1 100 

sysselsatta.  

- Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Landvetter Stads småstad), 

cirka 8 500 sysselsatta. 

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att utveckla Mölndal till en 

attraktiv stad. Resultaten av analyserna, i form av exploateringsnetto och 

stadsbyggnadsnetto, visar båda stora positiva siffror. Orsaken är främst de höga 

byggrättsvärden som noteras och att exploateringen inom Mölndal i stor ut-

sträckning utnyttjar redan gjorda investeringar i befintlig infrastruktur. 

Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Mölndals stad innebär det att det positiva exploateringsnettot endast kan 

tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för generalplaneanläggningar 

och följdinvesteringar åligger däremot alltid kommunen oavsett markägandet. 

Initialt medför investeringsbehovet en betydande belastning om kommunen inte 

äger en betydande andel av den exploateringsbara marken. På sikt kommer en 

ökad folkmängd att leda till ökade skatteintäkter och därmed vidgat ekonomiskt 

utrymme. Det stora investeringsbehovet kan trots detta vara problematiskt för 

kommunen. 

Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i 

analysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med 

intäkten via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, 

plus eller minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om 

va-taxan total sett ger underfinansiering).  
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8.   Sammanställda resultat och analys 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 

Den första tabellen redovisar sammanställda resultat vad avser befolkningsut-

veckling. Som sagts ovan härrör befolkningsutvecklingsprognoserna från jäm-

förelser med faktisk befolkningsutveckling i jämförbara kommuner med tillgång 

till dels motorväg till större stad och dels tillgång till pendeltågs- förbindelser till 

större stad. Dessa kommuners utveckling har utgjort marknadsbevisen för sam-

bandet mellan tillgång till behövliga kommunikationer och å den andra sidan 

befolkningstillväxt. Sagda plattform uttrycker vad som är möjligt. 

 Utifrån sambandet har varje kommuns politiska ledning bestämt vilken tillväxt 

som är lämplig om pendeltågen/regiontågen kommer på plats och med hänsyn 

tagen till kommunens faktiska utveckling de senaste åren. I tabellen nedan 

redovisas den befolkningsutveckling och befolkningsökning som faller ut av 

kommunens bedömning och som analyserna därvid utgår från.  

Stadsbyggnadsstråket får ett bebyggelseinnehåll utifrån bedömningar av boen-

detäthet och marknadsmässig fördelning på flerbostadslägenheter och småhus. 

Tabell befolkningsutvecklingsprognos och bostadsbyggnadsprognos 

Station Befolkningsöknings-

prognos i antal 

invånare inom 

influenszonerna 2017 - 

2046 

Bostäder - mängdprognos 

inom influenszonerna 

 2017 - 2046 

Flerbostads-

hus 

Småhus 

Bollebygd 13 000 invånare 4 600   785 

(Rävlanda)  1 200 invånare -   400 

Landvetter Stad 25 000 invånare 7 825 2 625 

Mölnlycke 24 000 invånare 7 475 2 500 

Mölndal 20 000 invånare 9 000 - 

TOTALT 83 200 invånare 28 900 6 310 

 

Bollebygd C är i anslutning till den nya stationen en ny tätbebyggd stadsbygd. 

Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med behövlig trafike-

ring. 

Landvetter stad med ny station, Landvetter stad, är likaså en ny tätbebyggd 

stadsbygd. Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med 

behövlig trafikering. 

Mölnlycke med förtätning och expandering av Mölnlycke centrum med omland, 

är en utvidgad samhällsutveckling som inte till sin fulla tillväxt kan visas vara 

avhängig av pendeltågsförbindelser. Bedömningen är dock att tillväxten i stor 

utsträckning kommer att bero på nya spårförbindelser. Orsaken är att nuvarande 

busskapacitet kan vara nära sitt kapacitetstak. 
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Mölndal centrum med omland är svårbedömbart hur stor andel som beror på nya 

spårförbindelser. Kommunen själv hävdar att kommunen ända skulle ha expande-

rat i ungefär samma omfattning. Vi delar inte den uppfattningen. Nya förbindelser 

österut med direkttrafik till Landvetter flygplats tror vi kommer att få stor positiv 

betydelse för näringsverksamheten och dess utveckling. Det är i så fall andra 

samband än de som vi har redovisat som drivande för befolkningsutveckling och 

bostadsbyggande i de andra stationernas omland. Vi delar dock kommunens upp-

fattning att Mölndalsstationen skulle ge stor betydelse för den regionala utveck-

lingen, som vi dock inte har haft i uppdrag att utreda. 

 

Sysselsättningseffekt 

Nästa tabell sammanställer beräkningar av tillkommande arbetsplatser inom 

influensområdet.  

De tre första kolumnerna avser verksamheter som alltid utvecklas lokalt därför att 

människor etablerar sig på visst ställe. Kommunal myndighetsverksamhet, social 

service samt sysselsättning i förskolor, skolor äldreomsorg och annat sådant följer 

direkt av tillkomst av och utveckling av ett samhälle och står mer eller mindre i 

direkt proportion till mängden befolkning. Samma samband gäller för den lands-

tingskommunala verksamheten och lokal och regional statlig myndighetsverk-

samhet. Den tredje kategorin genereras av lokal efterfrågan av tjänster som kon-

sumeras lokalt och produceras på en lokal marknad. Den fjärde kategorin, bas-

verksamhet, är annorlunda beskaffad. Den avser varor och tjänster som produce-

ras lokalt men ”exporteras” till grannkommuner, annan del av landet eller 

utomlands. I denna utredning har vi inte intecknat någon sådan sysselsättning 

utom i Mölndal som har stora huvudkontor med exportinriktning. 

Tabell sysselsättningseffekt 

Station Antal tillkommande arbetsplatser inom influensområdet 

 Kommunal 

lokal service 

Regional/statlig 

lokal service 

Lokal 

kommersiell 

service 

Basverk-

samhet 

Bollebygd 700 30   800 - 

(Rävlanda) 35 -     35 - 

Landvetter Stad 1 300 100 1 500 - 

Mölnlycke 1 290 100 1 480 - 

Mölndal 1 000  50 1 150 4 500 

TOTALT 4 325 280 4 965 4 500 

 

Den ekonomiska genomförbarheten 

Den sista tabellen sammanställer resultaten av de planekonomiska utvärderingarna 

av stadsutvecklingen. Syftet är att pröva sannolikheten i att konceptet är samhälls-

ekonomiskt lönsamt och genomförbart.  

Page 555 of 604



 2017-03-27 128 

 

För den trettioåriga genomförandeperioden har vi överfört alla fysiska bebyggel-

sehändelser till ekonomiska investeringshändelser i form av nyttor och kostnader i 

vår planekonomiska modell. Det ena resultatmåttet är den nya småstadens exploa-

teringsnetto. Detta mått uttrycker nuvärdet av framtida exploateringsnetton. Man 

kan säga att detta mått omfattar respektive stationsprojekts ekonomiska genom-

förbarhet på samhällsekonomisk nivå givet att alla generalplanekostnader och 

följdinvesteringar betalas av någon övergripande nivå, t.ex. det kommunala 

skattekollektivet. Som synes blir ett ordentligt överskott i samtliga områden. 

Station Exploateringsnetto 

Bollebygd    740 Mkr 

(Rävlanda)    100 Mkr 

Landvetter Stad 2 400 Mkr 

Mölnlycke 3 430 Mkr 

Mölndal 2 200 Mkr 

TOTALT 8 870 Mkr 

 

Att resultatet på denna utvärderingsnivå rakt igenom blir mycket positivt, är natur-

ligt med hänsyn till de i sammanhanget rätt så höga byggrättsvärden som vi har 

funnit vara etablerade i stråkets stadsbygder. Det i sin tur beror på höga lägesvär-

den. Lägesvärdena beror dels på hög boendeattraktivitet i stråket dels på att det 

förutsatta spårbundna trafikutbudet skapar korta förflyttningstider inom stråket 

och till arbetsnoderna i Göteborg och Borås samt inte minst Landvetter flygplats 

som förväntas tillväxa med ca 10 000 nya arbetsplatser 

 

Generalplaneanläggningar och följdinvesteringar 

Kostnaderna för de generalplaneanläggningar och följdinvesteringar som är en 

följd av stadsutvecklingen uppgår till: 

Station Generalplanekostnader 

och följdinvesteringar 

Bollebygd    575 Mkr 

(Rävlanda)     40 Mkr 

Landvetter Stad 1 730 Mkr 

Mölnlycke 1 565 Mkr 

Mölndal 1 180 Mkr 

TOTALT 5 090 Mkr 

 

Generalplaneanläggningar ska normalt betalas av exploateringen. Dock är det i 

verkligen inte beskaffat på det sättet. Mera vanligt är att kommunens skatte-

kollektiv tar på sig sådana kostnader.  
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Följdinvesteringar däremot är det meningen att skattekollektivet ska stå för.  

Avslutningsvis i detta avsnitt diskuteras lite mera rörande dessa posters hantering. 

 

Stadsbyggnadsnettona 

Den sista nivån för den ekonomiska utvärderingen, stadsbyggnadsnettot, är be-

lastat med för varje området tillhörande generalplanekostnader och följdinveste-

ringar.  

Av tabellen framgår att i samtliga stationsprojekt uppstår positiva stadsbyggnads-

netton. Storleken på dessa är både enskilt och sammantaget på en sådan hög nivå 

att stadsutvecklingsstråket i sin helhet lämnar ett mycket robust täckningsbidrag 

till investeringen i de nödvändiga tillbehören till stråket, nämligen pendeltåg/ 

regiontåg. 

Tabell stadsbyggnadsnetto 

Station Stadsbyggnadsnetto 

Bollebygd    165 Mkr 

(Rävlanda)     60 Mkr 

Landvetter Stad   670 Mkr 

Mölnlycke 1 865 Mkr 

Mölndal 1 020 Mkr 

TOTALT 3 780 Mkr 

 

Att få ett positivt stadsbyggnadsnetto i storleksordningen 4 GSEK i en stadsut-

veckling som omfattar två helt nya samhällen på jungfrulig mark samt två 

omfattande förtätningsexpansioner och med en total omfattning om cirka 35 000 

bostäder och ett befolkningstillskott om cirka 83 000, får betraktas som mycket 

ovanligt utanför Stor-Stockholm. Innebörden är att hela posten om 5 GSEK för 

generalplanekostnader och följdinvesteringar kan täckas av överskott från 

exploateringsnetton. 

Redovisningen hittills, där vi i praktiken bortser från intressenterna, innebär att 

det sammantagna resultatet är ett samhällsekonomiskt värde som sammanfaller 

med stadsbyggnadsnettot 

 

Kommunal markpolitik 

För att stadsbyggnadsnettot ska stanna som överskott hos kommunen är dock 

förutsättningen att det är 100 % kommunalt ägande av exploateringsmarken. Det 

är bara under den förutsättningen som kommunen kan tillgodogöra sig ersättning 

för följdinvesteringar genom att marknadspriset för byggrätterna via exploate-

ringsnettot ger täckningsbidrag till följdinvesteringar. 

 

Page 557 of 604



 2017-03-27 130 

 

Härryda kommun har beträffande Landvetter stad i huvudsak kontroll över den 

frågan. Hur det förhåller sig för Härryda beträffande kommunalt markägande i 

Mölnlycke centrum har vi inte utrett. Inte heller vet vi hur det förhåller sig i 

Mölndal. Däremot vet vi att Bollebygds kommun bara till ca en tredjedel äger 

marken i exploateringsområdet. Det innebär att i nuläget så ligger kommunen i 

den kommunalekonomiska ekvationen med ett stort underskott och får i nuläget 

planera för att skattekollektivet får täcka underskottet i följdinvesteringar med 

stora belopp. 

 

Slutsatsen sammantaget blir: 

 

 stadsutbyggnadsprojektet i sin helhet redovisar på samhällsekonomisk 

nivå ett mycket stort överskott 

 i vissa projekt kommer det med nuvarande markägande bli ett kommu-

nalekonomiskt underskott (helt säkert i Bollebygd) 

 samtliga kommuner bör med aktiv markpolitik säkerställa att under-

skotten elimineras 
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Bilaga 1 Bedömd fördelning av markarealen inom den nya småstaden 
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Bilaga 3 Planekonomisk analys – Rävlanda samhälle 

Bilaga 4 Planekonomisk analys – Småstaden Landvetter Stad 

Bilaga 5 Planekonomisk analys – Mölnlycke stad 

Bilaga 6 Planekonomisk analys – Mölndals stad 
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Bilaga 1 Bedömd fördelning av markarealen inom den nya småstaden 

Landvetter Stad 

Zon 1 omfattar en cirkel med radien 700 meter. Det ger en areal på cirka 153 ha. 

- Järnvägskorridor: 1,5 km * 100 m => 15 ha 

- Högspänningsledning:1,5 km * 100 m => 15 ha 

- Bostäder FH: 7 800 * 100 = 780 000 kvm * e 1,0 => 78 ha 

- Handel: 10 000 kvm * e 0,5 => 2 ha 

- Kontor, verksamheter: 14 000 kvm * e 1,0 => 2 ha 

- Följdinvesteringar, skolor, förskolor: 40 000 kvm * e 0,4 => 10 ha 

- Generalplaneanläggningar, större grönområden, parker, områden med 

markförhållanden som innebär att marken ej är bebyggbar: 20 ha 

- Generalplaneanläggningar, större trafikleder: 6 ha 

- Vattenytor => 6 ha 

TOTALT: 153 ha  

 

Zon 2 omfattar en cirkel med radien 1 500 meter (minus zon 1). Det ger en areal 

på cirka 550 ha. Inom zonen finns befintlig bebyggelse och områden som ligger 

utanför det tänkbara utbyggnadsområdet, ca 230 ha. Återstår ca 320 ha. 

- Järnvägskorridor: 1,5 km * 100 m => 15 ha 

- Högspänningsledning: 1,5 km * 100 m => 15 ha 

- Bostäder SH, sam: 1 300 * 120 = 156 000 kvm * e 0,3 => 52 ha 

- Bostäder SH, fri: 1 300 * 140 = 182 000 kvm * e 0,2 => 91 ha 

- Handel: 12 000 kvm * e 0,2 => 6 ha 

- Följdinvesteringar, skolor, förskolor: 50 000 kvm * e 0,25 => 20 ha 

- Följdinvesteringar, idrottsanläggningar: 10 ha 

- Generalplaneanläggningar, större grönområden, parker, områden med 

markförhållanden som innebär att marken ej är bebyggbar: 50 ha 

- Generalplaneanläggningar, större trafikleder: 10 ha 

- Vattenytor => 20 ha 

TOTALT: 289 ha  
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Bilaga 2 Planekonomisk analys - Småstad Bollebygd 

 

 

  

Stråket BHM

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Område vid Station 1075 1425 0 0 4000 13500

Travbaneområdet 150 350 0 200 0 0

Område norr om Rv 40 0 0 60 325 0 0

Utefter Hindåsvägen 0 250 100 100 0 0

Tätorten 800 550 0 0 1000 1500

Summa per kategori 2025 2575 160 625 5000 15000

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 44% 56%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) 20% 80%

Totalt antal lägenheter 5385

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 1 130 410 395 230 735 180

Lokaler för kommersiell service 15 990 10 610 5 380

Exploa te ringsnetto 740 560

Generalplaneanläggningar 91 390

Kommunala följdinvesteringar 451 740

Statliga/regionala följdinvesteringar 30 730

Stadsbyggnadsnetto 166 700

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,0% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,0% 4,5%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

Småstaden Bollebygd

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le rFlerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"
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Bilaga 3 Planekonomisk analys - Rävlanda samhälle 

 

 

  

Stråket BHM

Rävlanda samhälle

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Rävlanda 0 0 150 250 0 0

Summa per kategori 0 0 150 250 0 0

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 0% 0%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) 38% 63%

Totalt antal lägenheter 400

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 150 790 51 010 99 780

Lokaler för kommersiell service 930 790 140

Exploa te ringsnetto 99 920

Generalplaneanläggningar 0

Kommunala följdinvesteringar 40 840

Statliga/regionala följdinvesteringar 0

Stadsbyggnadsnetto 59 080

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,00% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,00% 4,0%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

Flerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le r
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Bilaga 4 Planekonomisk analys - Småstaden Landvetter Stad 

 

 

  

Stråket BHM

Småstaden Landvetter Stad

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Inre flerbostadshusområde 1030 1560 0 0 0 15000

Yttre flerbostadshusområde 2095 3140 0 0 9000 0

Inre småhusområde 0 0 725 650 0 12000

Yttre småhusområde 0 0 625 625 0 0

Summa per kategori 3125 4700 1350 1275 9000 27000

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 40% 60%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) 51% 49%

Totalt antal lägenheter 10450

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 3 633 850 1 225 670 2 408 180

Lokaler för kommersiell service 38 460 29 850 8 610

Exploa te ringsnetto 2 416 790

Generalplaneanläggningar 420 510

Kommunala följdinvesteringar 1 252 430

Statliga/regionala följdinvesteringar 78 930

Stadsbyggnadsnetto 664 920

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,10% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,00% 4,0%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le rFlerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"
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Bilaga 5 Planekonomisk analys – Mölnlycke stad 

 

 

  

Stråket BHM

Mölnlycke stad

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Stationsområdet 0 1500 0 0 0 0

Centrala staden 800 1650 0 0 0 0

Stadsnära området 700 1000 0 300 0 0

Ytterområdet 1500 325 500 1700 0 0

Summa per kategori 3000 4475 500 2000 0 0

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 40% 60%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) 20% 80%

Totalt antal lägenheter 9975

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 4 824 370 1 400 130 3 424 240

Lokaler för kommersiell service 35 620 27 590 8 030

Exploa te ringsnetto 3 432 270

Generalplaneanläggningar 294 600

Kommunala följdinvesteringar 1 205 560

Statliga/regionala följdinvesteringar 66 430

Stadsbyggnadsnetto 1 865 680

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,25% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,0% 4,0%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

Flerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le r
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Bilaga 6 Planekonomisk analys – Mölndals stad 

 

 

Stråket BHM

Mölndals stad

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Stationsnära området 600 1400 0 0 65000 9200

Mellanområdet 1200 2800 0 0 25000 6100

Ytterområdet 900 2100 0 0 2000 4000

Summa per kategori 2700 6300 0 0 92000 19300

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 30% 70%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Totalt antal lägenheter 9000

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 3 495 760 1 293 940 2 201 820

Lokaler för kommersiell service 138 290 101 630 36 660

Exploa te ringsnetto 2 238 480

Generalplaneanläggningar 252 960

Kommunala följdinvesteringar 925 330

Statliga/regionala följdinvesteringar 39 460

Stadsbyggnadsnetto 1 020 730

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,25% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,0% 4,0%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le rFlerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"
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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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Svar på interpellation angående Extra pengar till Internationella Engelska skolan
 
Patrik Linde (S) har i interpellation inkommen den 14 november 2019 ställt följande 
frågor till kommunstyrelsens ordförande: 
 

1. Har du medverkat i denna typ av samtal med IES? 
2. Ser du möjligheten att prioritera detta i budget framöver? 
3. Tycker du att denna typ av lösning är okey att ingå? 

 
Kommunfullmäktige har i § 191 den 12 december 2019 medgett att interpellationen får 
ställas. 
 
 
Interpellationssvar 
 
Tack för interpellationen! 
Interpellationen börjar med att beskylla majoriteten för att aktivt stänga av 
nyhetskanalen Dagens Samhälle (DS) som om det vore en livsviktig informationskanal. 
DS är en av tidigare SKR ägd tidning riktat till politiker och tjänstemän inom kommun- 
och region-sektorn. Kommunen tecknade per automatik prenumeration (inte 
medlemskap) för alla förtroendevalda politiker utan att det fanns ett beslut om detta. 
Det har pågått under många år utan att någon frågat sig varför och vad är nyttan? Det vi 
i den politiska majoriteten gjorde var att omprioritera en kostnad för denna tidning för 
att istället lägga pengarna på annat som ger våra medborgare en större nytta, en s.k. 
prioritering av kostnader. Alla partier får partistöd som tas från skattebetalarna. För 
detta partistöd kan de partier som så önskar betala prenumeration av DS till sina 
politiker. Det gäller även socialdemokraterna. Det har t.o.m. erbjudits möjlighet att få 
hjälp med beställningen. 
 
Efter denna inledning kommer interpellationen till sin frågedel. Där en artikel om hur 
Trelleborgs kommun beslutat om bidrag till en ny skola tolkas. Det leder till en slutsats 
som visar att fler politiker behöver bli bättre på att förstå hur finansiering av fastigheter 
och verksamheter fungerar, både kommunalt och företagsmässigt. Ur det perspektivet 
är det bra att denna interpellation ställs. 
 
För att belysa lite hur skolverksamheten för fristående skolor i Härryda fungerar vill jag 
att ledamöter och allmänhet tar del av följande som också finns på kommunens hemsida 
https://www.harryda.se/barnochutbildning/grundskola/grundskolor/fristaendegrundskol
or/bidragpalikavillkor.4.58ac52a713a5c801848800018496.html 
 
Bidrag på lika villkor 

 Löpande information till hemkommunen 
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 Bidrag till fristående skolor 
 Grundbelopp 
 Tilläggsbelopp 
 Modersmål 
 Studiehandledning på modersmål 

 
Löpande information till hemkommunen 

 När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola, eller utan giltig 
orsak är frånvarande i stor utsträckning, ska friskolan snarast lämna uppgift om 
det till hemkommunen. 

 I Härryda kommun lämnas sådan information om elevs skolgång till 
planeringschef, kontaktuppgifter finns i högerkolumnen. 

 
Bidrag till fristående skolor 

 Bidraget till fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
den egna verksamheten av motsvarande slag. 

 Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för 
bidraget. 

 Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
 Kommunens beslut, grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 
 
Grundbelopp 
Grundbeloppet ska fördelas till kommunala grundskolor och fristående 
grundskoleverksamhet så att ersättningarna blir helt likvärdiga. 
 
Grundbeloppet innebär ersättning för: 

 Undervisning och pedagogisk verksamhet 
 Utrustning och läromedel 
 Elevvård och hälsovård* 
 Måltider 
 Administrationskostnader 
 Mervärdesskatt 
 Lokalkostnader** 

* I Elevvård och hälsovård ingår ersättning för ev. utredningar som ska ligga till grund 
för ansökan om tilläggsbelopp.  
** Lokalkostnaderna fördelas så att en fristående grundskoleverksamhet får ersättning 
för kommunens genomsnittliga lokalhyra per barn. 
 
Tilläggsbelopp 
För en elev på fristående skola som har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd 
ska kommunen, utöver grundbeloppet, betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är 
endast avsett för extraordinära stödåtgärder till en individuell elev. 
Ansökan tilläggsbelopp särskilt stöd  
 
Modersmål 
Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola här 
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De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt 
modersmål i skolan. För att kommunen ska ordna undervisning i ett visst modersmål 
måste minst fem elever anmäla sig. En fristående skola får på samma sätt som 
kommunal skola anmäla elever som är berättigade till kommunens 
modersmålssamordnare.   
Kommunens information om modersmålsundervisning 
 
Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola i annan kommun 
Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola i annan kommun 
(fristående eller kommunal) kan av praktiska skäl behöva få sin 
modersmålsundervisning i den kommun skolan är placerad. Den aktuella skolan får då 
ansöka om tilläggsbelopp från Härryda kommun för den aktuella elevens 
modersmålsundervisning.  
Ansökan tilläggsbelopp modersmål  
 
Studiehandledning på modersmål 
En elev som behöver stöd för att förstå innehållet i undervisningen av en lärare som 
talar elevens modersmål kan få det som en stödinsats. För kommunal såväl som för 
fristående skola finns möjlighet att ansöka om studiehandledning på modersmålet för en 
elev med upp till 2 timmar per vecka. Stödet beställs och samordnas av kommunens 
modersmålssamordnare.  
Ansökan tilläggsbelopp studiestöd i modersmål  
 
Nu till de formulerade frågorna. 
 
Fråga 1. Har du medverkat i denna typ av samtal med IES? 
 
Svar: Jag har tagit del av flera olika finansieringsupplägg för nybyggnad och 
nyetablering av både kommunala- och enskilda skolor, men kan inte påminna mig om 
att ha fört samtal med IES om någon finansieringsmodell. Däremot är finansiering av 
nybyggda skollokaler en viktig fråga som jag var tydlig med. T.ex. hur finansierade vi 
kommunala Backaskolan innan den fylldes? Hur skall vi finansiera nya kommunala 
Fagerhultskolan innan den är full? Dessa och flera andra viktiga frågor kommer att 
behandlas i bl.a. kommunstyrelsens ekonomiutskott framöver. 
 
 
Fråga 2. Ser du möjligheten att prioritera detta i budget framöver? 
 
Svar: Som kommunstyrelsens ordförande är jag alltid beredd att vara ekonomiskt 
ansvarsfull, prioritera och säkerställa att vi finansierar skolan så att det bedrivs en 
verksamhet av god kvalitet i lokaler som är ändamålsenliga och har en god arbetsmiljö 
för elever och personal. Därav uppdraget till fastighetsfunktionen i vår budget om att 
fokusera på skollokaler, helt i linje med de riktlinjer som arbetsgruppen för skolfrågor i 
kommunstyrelsen tog fram under 2017-2018. Möjligheten till prioriteringar avgörs av 
kommunens ekonomi och med regeringens politik försvann ca:25 miljoner i nya 
skatteutjämningssystemet så krävs ytterligare prioriteringar av vad vi använder 
skattebetalarnas pengar till. Vi i den politiska majoriteten har som mål att ha Sveriges 
bästa skolor och det är prioriterat. Vi klarade av att bygga kommunala Backaskolan och 
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ha högre lokalkostnader under en övergångsperiod, och bygger vi en ny skola så 
kommer vi se till att den är finansierad också. 
 
 
 
Fråga 3. Tycker du att denna typ av lösning är okey att ingå? 
 
Svar: Jag uppfattar att frågan syftar på socialdemokraternas tolkning att Trelleborgs 
kommun betalar mer pengar till en specifik ny skola för att möjliggöra vinst på 
verksamheten. Att ge kommunalt extra stöd i syfte att möjliggöra vinst är inget jag är 
för. Min åsikt är att vi skall ha samma grundförutsättningar oavsett vem som är 
utförare. Det viktiga är att följa upp kvaliteten och resultaten i verksamheten?  
 
 
 
Åter igen, tack för interpellationen! 
 
 
Per Vorberg (m) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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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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Svar på interpellation angående Extra pengar till Internationella Engelska skolan 
 
Siw Hallbert (S) har i interpellation daterad den 14 november 2019 ställt följande frågor 
till välfärdsnämndens ordförande: 
1. Har du medverkat i denna typ av samtal med IES? 
2. Ser du möjligheten att prioritera detta i välfärdsnämndens budget framöver? 
3. Tycker du att denna typ av lösning är okey att ingå? 
 
Kommunfullmäktige har i § 191 den 12 december 2019 medgett att interpellationen får 
ställas. 
  
Svar:  
 
1. Har du medverkat i denna typ av samtal med IES? 
Nej. 
 
2. Ser du möjligheten att prioritera detta i välfärdsnämndens budget framöver? 
Alla elever får samma elevpeng, utöver det finns inga andra fattade beslut. 
 
3. Tycker du att denna typ av lösning är okey att ingå? 
Det är upp till varje kommun att bestämma hur de vill ha det. Är inte aktuellt i Härryda 
kommun. 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande välfärdsnämnden
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MOTION RÖRANDE DEMOKRATI I HÄRRYDA. 

HRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -12- 12 
Diarienr Diarieplanbeteckn 

) 

I Härryda har vi idag ett förlegat system när det kommer till representation i våra presidier. 
Dagens system är uppbyggt på det gamla s.k. två-blocksystemet med representanter från de 
styrande och en från oppositionen. 

Idag har vi ett nytt politiskt landskap där oppositionen inte är enad. Det hade förvisso inte varit ett 
problem om representanterna i de representerade oppositionspartierna kommunicerat och haft en 
dialog med övriga oppositionspartier. 

Som situationen är idag är Sverigedemokraterna helt utestängda från alla presidier och därmed alla 
presidieöverläggningar. Detta är en allvarlig demokratibrist. 

Detta gör också att alla partier inte har samma förutsättningar, då presidierna f'ar fler och djupare 
dragningar av beslutspunkter samt att de far tillgång till förutsättningarna tidigare i processen. 

Det är nu dags att Härryda också inser det orimliga i denna situation och att vi gör nödvändiga 
förändringar. 

Värt att notera att det finns kommuner som redan har insett detta och infört 3:e vice ordförande, 
som t.ex. Eskilstuna. 

) 

Baserat på ovanstående argument yrkar vi inom Sverigedemokraterna 
- Att Härryda kommun inför 3 :e vice ordförande i de nämnder som idag har tre personer i 

presidiet. 
- Att Härryda kommun inför 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser som enbart har två 

personer i presidiet. 
- Att Härryda kommun som ett alternativ till ovanstående att-satser inför insynsplatser i alla 

presidier, för det näst största oppositionspartiet. 

msf e, 
Boris Leimar Leo Welter Patrik Strömsten 

Page 576 of 604



Mölnlycke 2019-12-02 
Motion till kommunfullmäktige i Härryda kommun 

MMU 
Fcms.nstvr'sen 

2019 -12- 0 4 
Diarienr {iaréinteteck 

Kommunala ätgärder för att minska konsekvenser av fel i folkbokföringen 
och säkerställa röstlängden vid kommande val. 

SD Härryda noterar att regeringen inser att folkbokföringsregistret har massor med fel, och har därför enligt 
besi ut 5 september 2019 till satt en utredare med uppdrag, enligt kommittédirektiv 2019:54, "tgärder för att 
minska fel i folkbokföringen. Fel i folkbokforingsregistret päverkar även röstlängden vid val till 
kommunfullmäktige. Speciellt allvarligt är det när en person har fiera identiteter. 

SD Härryda konstaterar att fe/ i folkbokföringsregistret leder till att persone, kan rösta i flera kommunalval, 
kan fá multipla ekonomiska stöd, samt har möj/ighet att undvika skatt. 

I uppdraget som regeringen, enligt kommittédirektiv gett utredaren ingär att samräda och inhämta 
upplysningar frän berörda myndigheter. Vi ber därför KS, som är en myndighet, med överordnat ansvar i 
kommunen, avge upplysningar till regeringens utredare. 

SD Härryda anser att var och en av nämnda konsekvenser är ett allvarligt hot mot b~de demokrati och tilliten 
till värt samhälle. Därför föreslär vi att bäde omfattning, konsekvenser och tänkbara ätgärder utreds. Frägan 
berör b~de KS, VN och VFN. Därför läggs här ärendet fram som en motion till kommunfullmäktige. 

Med anledning av ovanstäende yrkar Sverigedemokraterna: 

att KF ger KS i uppdrag att ge forvaltningen i uppdrag att utreda omfattning och konsekvenser av hur fel i 
folkbokforingsregistret riskerar päverka kommunen, med beaktande av regeringens kommittédirektiv 
"Àtgärder för att minska fel i folkbokföringen"; 

att KF ger KS i uppdrag att dessutom ge förvaltningen i uppdrag att foreslä flertal konkreta ätgärder for hur 
personidentitet i kommande val säkerställs sä att fel i folkbokföringen ej riskerar päverka röstlängd, respektive 
valresultat; 

att KF ger KS i uppdrag att dessutom ge förvaltningen i uppdrag att föreslä flertal konkreta ätgärder för hur 
personidentitet helt säkerställs sä att fel i folkbokforingsregistret ej päverkar komm u naia myndighetsbeslut; 

att KF ger KS i uppdrag att dessutom ge förvaltningen i uppdrag att foreslä flertal konkreta ätgärder för hur 
personidentitet helt säkerställs sä att fel i folkbokforingsregistret ej päverkar kommunala utbetalningar av 
ekonomiskt stöd.; 

att KF ger KS i uppdrag att dessutom ge förvaltningen i uppdrag att aktivt utbyta information av 
personidentitet gentemot andra berörda myndigheter om person vid ringa misstanke om fel i 
folkbokföringsregistret. 

att KS dessutom ges uppdrag att inom remisstid upplysningsvis lämna synpunkter till regeringens utredare; 

Med förhoppning om ett brett stöd R 
Patrik Strömsten 
Sverigedemokraterna Härryda 

Sverigedemokraterna Härryda Kommun 1 
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2019-12-12 

Vänsterpartiet i Härryda 

Interpellation 

I •• 

HARRYDA KOMM?l 
K AV • Ull 

.ommunstyrelsen 

2019 -12- 12 
Diarienr j Oiarieptanbetec!:r] - 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Mer statliga pengar till kommuner och regioner. 

u 

Nu arbetar Härryda kommun med sin budget för att få den i balans, men det är inte 
bara Härryda kommun som har det jobbigt ekonomiskt när konjunkturen går ner och 
skatteintäkterna minskar. Det kommer rapporter om att många kommuner och 
regioner måste göra besparingar och skattehöjningar i sina verksamheter för att få 
ekonomin i balans och detta trots att statsbidragen ökar. Ekonomer bedömer att de 
statliga anslagen skulle behöva vara dubbelt så stora till kommuner och regioner, så 
risken för nerdragningar i verksamheten ska undvikas. 

Vad man kan läsaom statens ekonomi är att den är stark med en låg statsskuld, så 
ökade statliga anslag skulle inte vara svåra att genomföra. Vad som verkar krävas är 
en stark opinion för detta. 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är: 

-kan Härryda kommun ihop med grannkommunerna, skapa denna opinion för 
ökade statliga anslag till kommuner och regioner? 

Bengt Andersson 

Vänsterpartiet i Härryda 
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Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
Januari 2020 

Landvetter Södra 
Fragan ställs till Härryda Energi AB:s Ordförande Mikael Johannisson 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstvrclsen 

2020 -01-20 
Diarienr / Diarie¡::i2; 1beteckn 

Undertecknade önskar svar pä nedanstäende spörsmäl enligt följande motivering. 

Den styrande majoriteten planerar for ett helt nytt samhälle för 25 000 invanare. Ett väl fungerande 
elnät är en nödvändighet för en sädan stad. Eftersom det finns stora osäkerheter kring hur mánga 
bostäder det faktiskt kommer bli och om Landvetter Södra över huvudtaget kommer att bli av; sä 
undrar Miljöpartiet hur flexibelt det gar att förhälla sig till investeringar i kommunens elnät? 

Mina fragor till HEAB:s Ordförande är: 

1) Hur ser nuvarande investeringsplan ut for HEAB kopplat till Landvetter Södra? 
2) Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag for 25000 

invánare fattas? 
3) Vilken framförhallning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder? 
4) Vad skulle konsekvensen bli om HEAB bygger ut elnätet för 25000 invanare men det bara ex. 

byggs bostäder för 5000 invanare som elansluts? 
5) Hur kommer HEAB:s upplaning paverka kommunens totala upplaning och därmed 

Kommunens upplaningstak? 

Miljöpartiet de gröna i Härryda 
2020-01-20 

/ 
Marcus Berggren 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kon:m.nstyrelsen 

2019 -11- 2 6 

IDiarie~lanbateckn 
Tycker du att nágot borde förändras i Härryda kommun? Ll I 
Dà kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Diarienr 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarforslaget ger du ett konkret forslag pä nägot 
som du vill förändra. Förslage ska handla om sädant som 
kommunen ansvarar for till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gäng- ach cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget fär inte handla om myndighets 
utövning mot enskild {t ex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt biständ) och inte heller ha et odemokratiskt eller 
rasistiskt innehâll. 

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

Yem kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarforslag. Rätten gäller även barn ach ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fätt 
kommunal rösträtt. Föreningar, foretag, organisationer eller 
andra sammanslutningar fär däremot inte lämna medborgar 
förslag. v 

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

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fär en bekräftelse pä act vi tagit emot ditt medborgar 
forslag. lnlämnade forslag utreds av forvaltningen och sedan 
beslutar kommunfullmäktige om de ska införas eller inte. 
Handläggningstiden varierar beroende pà hur komplicerat 
det är. Du fär ett skriftligt svar pà ditt medborgarfrslag. 

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

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

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

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

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

Läs mer pá harryda.selmedborgarforslag 

KONTAKT- 
UPPGIFTER 

...... ~.~¿,,(°"f .. ·························•····················· 
Eftern,mn• ~fsí··~··· 1.z_··························· . 
Gatuadress* .. ~d.Q.G.\.I~~ . 
Postnummer0.?/7.3'?1... Postadress* .. )j .. /).\¿,.-j k ':Í( .t:£.-. . 
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . E-postadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . 

Datum* .. Mt LY.i .G.-qck'.x. _\q .\ l.Z .3 ······ .. 
Underskrift* ~ .. ~ . 

Namnfortydligande* $.\??.A LA..,\~X.rl . 

*Obligatorisk 
uppgift 

J .. 
, 

5A HARRYDA 
3OUN 

Härryda kommun • Sektorn for administrative stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 {växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförslag 
Här skriver du rubriken pà ditt medborgarförslag., 

éá«- LC-6Á +ht HJ- jve 
Här beskriver du ditt medborgarfrslag. Skriv yan í_,/é1 < .. $~~~···¡:.v.~.~~~L . 
····•·················•·······•······•······•······················································•···················•·················································· 

·································•·····························•··············•··························································································· 

............................................................................................ , . 

aia#a 

···································•·····················································•·······································································•·······• 

.......................................................................................................................................................................... 

···•··•···········································•···•··································································•··•·········································•··· 

·······•··········•··········•····································•·······················································································•·······•······· 

··································••··•··························································•··········•················································ 

························•···•·························•···· ······••··•·········-·················-····· . 

.. ············-···· ···•··········••··•········--···················•··•····································•···· ···-··············-········••··•·················· 

à y · z 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
..... ~.~)~~········12Q·~~.r : .. ~.~ . 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

, , . 

···············•······•··················································•·············•···•··················•·······································•··················· 

·································•···•······•·······•························•········-··········································•······•······· ··•···•·······•·········· 

··········-······-·····················-······················-•··················•···············-··············-········•·· . 

···········-·····················•·••·············-••·•································••·••···································-····· 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

U HARRYDA 
>'OUN 
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Benareby 2019-11-11 

Till: 
Politiker i kommunfullmäktige Härryda kommun 
Trafikverksamheten Härryda kommun 
Sektorn för samhällsbyggnad Härryda kommun 

Gäng och cykelväg Höga Hallar - Djurstensvägen (väg 550) 

Vi efterfrägar ökad trafiksäkerhet samt ökad tillgänglighet i Benarebyomrädet för gäng-och 
cykeltrafikanter. Som en del i att nä Västra Götalandsregionens mäl om ett längsiktigt hällbart 
samhälle. Vi vill därför att Härryda kommun gör en prioritering av en gang- och cykelväg 
frän Höga Hallar till Djurstensvägen i svaret till Västra Götelandregionens satsning för 
Cykelvägar 2022-2024 pà Regionala väügar. 

Cyklister och gängtrafikanter pä Benarebyvägen är oskyddade i trafiken. Att bygga en bilfri 
gäng-och cykelväg är viktigt för att höja trafiksäkerheten. Vi vili att Härryda kommun skapar 
förutsättningar för ökad och säker gäng/cykling till skola, arbete, kollektivtrafikknutpunkter 
och fritidsaktiviteter. 

Antal äret runt boende hushäll har ökat i Benarebyomrädet, och mánga av dessa är 
bamfamiljer. Ökat anta[ hushäll i Benareby, ornrädena Nysäter och Längtjärnshöjd samt 
införande av trängselskatt har gett stora trafikökningar längst Benarebyvägen. 

De lar av denna sträcka är beskriven i Potentialstudie för cykling som Västra 
Götalandsregionen tagit fram. En gáng och cykelväg fr~n Höga Hallar till Djurstensvägen 
skulle ge flera olika positiva effekter för boende och för besökare i Benarebyomrädet sä som: 

- Ökad trafiksäkerhet samt säkerhet. Att promenera eller cykla utmed Benarebyvägen idag 
är förknippat med livsfara. Vägen är härt trafikerad, med i mänga fall höga hastigheter 
kombinerat med en tráng vägren samt att vägen inte är upplyst. Denna kombination ger en läg 
trafiksäkerhet där det är otryggt att vistas för alla men speciellt för barn och ungdomar. Att 
vägsträckan inte är upplyst har en inverkan pä säkerheten när barn gär själva i mörkret. 
Trafiken harmer än fördubblats pä Benarebyvägen frän 1200 fordon/dygn 2012 (mätningen 
utfördes av Trafikverket) till senaste mätningen 2019 med 2782 fordon/dygn (uppgifter frän 
Härryda kommun). 

- Hällbart resande och miljön vill vi ju alla vara med och bidra till. En gang- och cykelväg 
skulle ge hällbar arbets- och skolpendling för b~de barn, ungdomar och vuxna i 
Benarebyomrädet. För sträckor upp till 5 km är cykeln ett bra transportmedel och med el 
cykel kan sträckor upp till 12-15 km vara ett attraktivt alternativ för vardagscyklandet. Det 
skulle bli en enorm förbättring och förenkling att kunna cykla eller gä säkert istället för att ta 
bilen b~de till jobbet och privat. Miljön mär bra om människor cyklar och gär oftare och 
lärnnar bilen när det är ett möjligt alternativ. 
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- Motion ach hälsa är nägot en gäng-och cykelväg i omrädet skulle användas till i stor 
omfattning. Det skulle ge bra förutsättningar för att fà motionen som en naturlig del i 
vardagen. Intresset för att cykla har de senaste áren ökat bäde i Sverige och globalt. Hälsan 
förbättras om vi cyklar, antingen hela vägen eller fram till en bytespunkt där buss eller tag tar 
över. Det är viktigt att harnen skall känna sig säkra och trygga sä att de kan cykla eller gä 
själva till kompisar i näromrädet. 

- Ökad tillgänglighet för b~de invänarna i Benareby omrádet att nà Mölnlycke men även för 
Mölnlyckebor att ta det av naturen och sjöarna i omrädet. En gäng och cykelbana skulle ex ge 
barnen möjlighet att kunna delta fullt ut i utmaningen Pä egna ben. "Nästan en femtedel av 
mellanstadiebarnen skjutsas dagligen med bil till skolan. I den aldern är det viktigt för 
barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig pd egen hand, det gör att de starker sitt 
självförtroende. Samtidigt bidrar ett minskat bilskjutsande till en säkrare och trivsammare 
närmiljö kring skolan." 
Barn och ungdomar i Benarebyomrädet skall ha samma förutsättningar som jämnäriga i 
MöInlyeke. 

Benareby 2019-11-11 

Med vänliga hälsningar 

Intressegruppen fr Gáng- och cykelväg Höga Hallar Djurstensvägen 
Intressegruppens Facebook sida 

Länkar: 
Pàegna ben 
[llbart resande väst/cykel 
Hällbart resande väst/barn och unga 
Potentialstudie för cykling 
Strategi för ökad cykling i Västra Götaland 

Bilagor: 
2016 ars brev till kommunen Infrastruktursatsning Mölnlycke Benareby 
Reportage i Härryda posten 
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Bilaga 1 

Infrastruktursatsning Mölnlycke 
Benareby 
Hej, 

Vi är ett anta I Vägföreningar frn Mölnlycke Bena re by som representerar 167 hushäll och viii härm ed 
uttrycka behovet av att göra en infrastruktursatsning i Benareby. 

Vägarna i Benareby är mycket smala, de är högtrafikerade och det finns inga gängvägar. Kommunen 
har konstaterat detsamma och har bla begränsat möjligheten att stycka tomter eller bygga hus. 
Däremot verkar det inte fin nas nägra planer pä att átergärda problematiken (iaf vet vi inget om det). 
Enligt vár information skall dock vägarna mellan Mölnlycke och Höga Hallar byggas ut samt gäng- och 
cykelvägar ska byggas. Vi i Benareby känner att det är rätt tillfälle att bygga ut infrastrukturen för att 
lángsiktig klara behoven eftersom Benareby växer stadigt och fier och fier (barn-)familjer flyttar hit. 

Vägarna 
Vägen i Benareby är extremt smal (se i bild 3,4,5). Även om det är en 30 zon sä har det blivit en hel 
del trafikproblem när tex en buss och en lastbil möts mitt i kurvan i Benareby (3). 

Att cykla eller promenera i Benareby eller mellan. Benareby och Höga Hallar är nästan omöjligt och 
absolut inte säkert, framför allt in te för barn (som det blir fier och fier av i Benareby). I rusningstrafik 
blir vägen en Autobahn där en bil följer nästa. Gángtrafiken mellan Höga Hallar och Benareby 
kommer sannolikt att öka, eftersom man säg samma effekt mellan Höga Hallar och Nysäter när 
gängvägen och busshällplatsen i Nysäter byggdes. 

ra förslag: 
Bygga ut gáng- och cykelvägen mellan Hga Hallar och Benareby. 
Gäng- och cykelvägen skulle kunna ligga pá insidan och kopplas till befintligt inneväg (1), 
vilket skulle minska anta! meter nybyggda vägar enormt. 

RESULTAT: 

En hàllbar och längsiktig infrastruktursatsning 
Säkra vägar för alla 
Stora synergieffekter genom att göra satsningen i samband med utbyggnation till Höga hallar 
samt genom att använda innevägen. 

Lokaltrafiken 
Enligt vár information ska det byggas en vändplats pá sträckan mellan Höga Hallar och Benareby (1). 
Dock finns det en vändplats i Bolás (Djurstensvägen), bara 2 KM och 5 hállplatser frân där den nya 
vändplatsen är planerad, där buss 601 vänder (2). 
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Vra förslag: 

Använd befintligt vändplats och spara mycket pengar genom attinte bygga en ny vändplats. 
Förlänga Gröna Express till Bolâs 
Lägga ner 601 bussen mellan Mölnlycke Skogen och Bolàs (blir ersatt av Grön Express), 
alternativt lâta buss 601 fortsätta gâ som lokalbuss men ändà förlänga Grön Express fram till 

Bol3s. 

RESULTAT: 

Spara hundra-tusentals SEK för vändplatsen genom att använda befintlig vändplats i Bolàs 
Spara in en busslinje (601) 
Utöka lokaltrafiken hela vägen till Bolâs (Gröna Express) 

Vi föreslâr ett gemensamt möte där vi kan diskutera dessa punkter och idéer, sâsom bland annat hur 
vi skulle kunna bidra till ett sädant projekt. 

Kontakt: Daniel Putz, daniel.putz@dputz.com, +46767810200 

Daniel Putz 
Ordförande i Vägförening Grankärrsvägen/Bondövägen/Lyckornas Sjöväg (46 hushll) 

Anders Björklund 
Ordförande i Vägförening Näset (15 hushäll) 

Sven Ehrendahl 
Ordförande i Vägförening Bolâsvägen/Haguddsvägen/Ringlavägen (47 hushll) 

Björn Borg 
Ordförande i Vägförening Abbortjärnsvägen (38 hushàll) 

Susann Nordström 
Ordförande i Vägförening Tjärnvägen (21 hushàll) 

Detta brevet ska skickas till: 

Härryda Kommun - Planarkitektgruppen 
Västtrafik - Göteborg 
Härryda Trafikverksamheten 
Trafikverket - Leif Wendt-Ansvarig för Härryda Kommun 
Härryda Posten 
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Bilaga 2 

2 ONSDAG 23 MARS 2016 HÄRRYDA-POSTEN 

NYHETER Kufvan är farlig för gängtrafikanter. 
;'., 

TRÀNGT. Daniel Putz promenerar pà en 
i Benareby dar det är trängt och livsfarligt fr 
inte minst barn att försdka ta sig fram. 

FÖRSLAG 
Vägfreningar 
nas förslag for 
vágarna: 
» BYGGA ut 
gàng- oh cykel 
vdgen mellan 
Hoga Hallar och 
Benareby 
» GÀNG- oh 
cykelv~gen skulle 
kunna lg9a p 
insudan och kopp 
las tu befintligt 
innevag. viket 
skulle minska antal 
meter nytyggda 
vdgar enormt 
» DETTA skulle 
ge en hà!bar och 
àngskt gt infra 
struktursatsnung 
» SKRA Véga 
for alla 
» SYNERGI 
EFFEKTER 
genom att gora 
satsnngen +sam 
band med utbygg 
naton ti Hoga 
halar samt genom 
att anvanda inner 
vdgen 

Vill se satsning pä trafik 
BENAREBY. Trafiksitua .: trafk och Trafikverket. och Hoga Hallar dar kom darfor vill vi fà till en dia inte varfor man ska bygga 

tionen i Benareby bör- Sam manlagt representerar munen nu drar in vatten och log nu. Vi forstär art det inte en tiy vandplats när det finns 
jar bli kritisk. Putz, ordfor ande i Gran kärrs- de cirla 170 hush!I avlopp och springer for att kom mer att handa nágot det en stor vindplats bara fem 

vagens vag forening - Vi vill lyfta frägan och byga ping- och cykelba närmaste áret, men inom tio hällplatser bort. Skulle Grön 
Nu har fyra vagfóren inság att det vager tyngre na. Kommunen blir ocksd ir ár det mánga av beren i express kora hela vágen dit sà 

ingar giàtt ihop for att Minga har fiyttat in om vi gàr ihop an om ensta vaghá!lare for den delen av de familjer som precis flyttat skulle man dessu tor spara in 

fà till en infrastruktur Det ar ett växande problem ka personer hor av sig. sager Henarebyvápgen hit som ska till skolan, sager en busslinje samt knyta Bena 

satsning i omrádet. i och med ant mánga byeer Daniel Puta Om vagforeningarna fir Daniel Putz reby bittre till lokaltrafkens 
om sina sommarstugor till Konceptet lyfer fràgan som de vill skulle det innebà- nätverk, pengarna kan man 

Alla som kort frin Moln iret runt-boenden och barn kring trafiksituationen, gáng ra cykelvig hela vagen frin 0nödigt med tvà bussar i stallet lagga pi att byga 

lyeke forbi Henareby vet hur familjer flytar in och eykelbanor samt kollek Benareby till Molnlycke. Ett annat forslag ar att in gingvag i Benareby. 

trängt det ár. I omrádet kring De senaste iren har det tivtrafiken Kommunen har svarat pá te byga en ny hl/plats och ven 'Trafkverket har sva 
"Kungens kurva" vid skolani blivit otroligt mánga fler bi - Vi gillar inte när nigon vagforeningarnas forsl ag och vandplats for Gron express rat och sager att det gar at 
Benareby ar det sá smalt att lar och det bor jar bli ett stort bara klagar och inte kommer skriver att det ska utredas om vid Hoga Hallar som plane- Llamna in onskemá! till kom 

en buss knappt kan méta en problem, sager Daniel Putz med nägra forslag s vi skrev man ska sat sa pà VA och byg rat, utan i stallet anvanda den munen, men innan det bygs 

bil, in mindre ett annat stort Vagforeningarna Gran ihop ett koncept pà vad som ga cykelbana vid Abbortjar- befintha vandplatsen i Bolls en ny gang- och cykelvag 

fordon karrsvgen, Nasetv@gen, kan goras nen Nir det arbetet pábor jas och lita Gron Express gà hela finns krav pá att kommunen 

Minga forare struntar i att Bolàsvagen, Abbortjarns kan det eventuellt bli aktuellt vagen dit. Samtidigt gär det lovar att stà for ha!fen av 

det ar en 30-zon. Irusning stid vagen och Tjarvagen, gick Ny gang- och ykelvág med en anslutning aven till dà att dra in buss 601 som kor kostnaden. 
r det svárt att ta sig over ihop och skickade ett koncept Ett av forslagen handlar Benareby. am ma sträcka PETER GUSTAFSSON 
vgen At cykla eller à vid for infrastruktursatsningar om att bypa en ging- och - Intresset frän kommunen - Nu kr bussarna para 031-98 5067 
vigkanten ar farligt till Harry da kommun, Väst cykelvag mellan Benareby verkar inte vara sirskilt stort llellt en bra bit 'i forstár eter @harydaposten se 

Härryda-Posten„; 
Badhusgatan 8 435 30 Molnlycde tel 031-98 50 60 
www.hanydaposten.se postgiro:29059-3 Ii...,,_.., ... -.. 
ANsv AnuG urGrvARt water «hets 1;];;zeç1 
TRY CK VTAB 

Jg. ÖPPET:Mi-to8-16he08-1$. ALLI kTERGIvANOE rt, bider, REKLAMATON e grda om te 
2j "t, Lunchstingt ledagar 12-13 annonser elier delat din av utan anginande dagar eher tidningens utgiande tan 

e '//y,, MANussroP? ir priaannonser lulo eer tdnigens medgvande ar e beolias Hrev felianncons para 
ii ii@risse gge+r--o 2.2222""° 
:3%%7"-" 

he Meng 
Patsche 

070147 00 1 

« ° 

':à] 
ta $bet hr the Meo lath see. tori» twee La hen 
lraiist tmalest banal ie Galt iron 
0.9 0% g0eo47 9t9eo@ t)9eo? @ms9so6t 

Hirryda Posten utieomver helgtra 
onsdoga 

PRENUMERATION tat6r Hiryda 
lommun Helkr 495:-, ha»dr 315., 

let. loman. eherunnarrydapoten. 

:±2' ..±.."rwwin 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 

2019 -12- 11 
Diarienr T,,7,7,77.... I 

[lantoetcciG 

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

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pá nágot 
som du vill förändra. Förslaget ska handla om sädant som 
kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gáng- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget fär inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt bistánd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

Medborgarförslaget fär bara behandla en frága. Amnen av 
olika slag ska inte tas upp i samma förslag. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer pá harryda.selmedborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

oro»n» -TASAN Fa_ 
terso'F_0oD 
Gatuadress* ..... ue.a.ç'K0\.W 0 .... 0.·~ ... ················ ·············"•"•··--·--····· 
o.oonn,- 4354 ocas- E«u.JÉ, 

0 . 

Namnförtydligande 

7a3529652 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-postadress . 

s- ?913,$,· ree 
Underskrift* .... ,)L. pt\_,<f'f. A\.\ ... •••.••••··. l.······ U).· 

...... S.~taj······~.[). ·············-- 

FU HARRYDA 
€''OMMUN 

Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun • Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförslag 
Här skriver du rubriken pà ditt medborgarförslag 

M\ou«vie K ?à tek#S Ge0s4 
Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 
J46 Y664 b» c#ir/pi A PR 
(0eu+Ks 6&sw! (URA SY€A}. 

0P?€ ék@ 8 Pk ere i[seek 
& beo= 4 s Mcusle PiA.„Se Pio 

····················· ··························· ······················· ························ 

·············· ···································· ······················•··•··· 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

Y08RN! 0+33'527552 
JU HARRYDA 
>'OUN 
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Medborgarförsla RYDA KOMMUN 
Komnnynstvrelsen 

Här skriver du rubriken pä ditt medborgarförslag. 
Áterställ friidrottsplatsen vid Furuhällskolan 

.... •··· 
Diarienr ec'kn 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv ydligt! 

En friidrottsplats med bäde 60-, 100-, 0ch 400-meters bana, länghoppssandgrop, samt 
(konst)gräsplan för bäde kulstötning och andra idrottsaktiviteter, anser jag är nägot 
som körrünen borde erbjuda skolornä 
- Furuhällskolan ....... ................... 
- Djupedalskolan - Bätransskolan 
- Fridaskolan............................... 
- Skinnefjällskolan 
- Högadalskolan 
inom cykel/gängavstánd. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Här kan skolorna bedriva idrottsundervisning samt erbjuda skolmästerskap . 

En. sádan friidrottsplats skulle även nyttjas pá eftermiddagar och helger av........ 
idrottsföreningar, frisksportare och barn och ungdomar med spring i benen . 

................. •·············· ················ ························ . . 

Mitt förslag är att äterställa den. friidrottplats .som tidigare. funnits. pä gruspJanen. vid .. 
Furuhällskolan. 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 

ldagsl~get finns det endast en friidrottsplats i Mölnlycke och denna ligger för lángt bort 
trän ovan nämnda skolor för att den skall kunna nyttjas under idrottslektionerna. 
Fridrottens grenar sart älla de andra idrotter som kan ütövas pâ en stor (konst) 
gr~splan är oándliga och ger ett rikt idrottsliv. till alla elever pá de sex ovan nämnda 
skolorna, samt alla boende i Mölnlycke. . .. 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

A HÄRRYDA 
'KOMMUN 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nägot borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pä nägot 
som du vill förändra. Förslaget ska handla om sädant som 
kommunen ansvararförtill exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gäng- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget fr inte hand la om myndighets 
utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt biständ) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehll. 

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

Vern kan lämna medborgarförslag? 
Alla som ärfolkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fätt 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer e lier 
and ra sammanslutningar fär däremot inte lämna 
medborgar-förslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När ditt medborgarförslag kommer in till kommunen blir 
det en offentlig handling som diarieförs och publiceras pä 
kommunens webbplats. De personuppgifter som du lämnar 
till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Mer information om vad detta innebär för dig hittar du pä 
kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fr en bekräftelse pä att vi tag it e mot ditt medborgar 
förslag. lnlämnade förslag utreds av förvaltningen och 
sedan beslutar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller annan nämnd om de ska införas eller inte. 
Handläggningstiden varierar men bör inte överstiga 1 är. 
Du fr ett skriftligt svar pä ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksä vara under 
tecknat och försett med namnförtydligande. 0fullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

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

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

Tyvärr kan vi inte ta e mot medborgarförslag via e-post 
eftersom det mäste fin nas en namnunderskrift pä pappret. 

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

Läs mer pâ harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

F.. * Jessica ornamn . 

• Raab Efternamn . 

* Munspelsvägen 7 Gatuadress . 

43541 Postnummer* . 

0727071963 Telefon . 

MöInlycke Postadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

jessìca.s.raab@gmail.com E-postadress . 

• 10 december 2019 

Ch± Jessica Raab 
Namnförtydligande ..................... 

q HARRYDA 
'KOMMUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 6l 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförsla YDA KOMMUN 

Här skriver du rubriken pá ditt medborgarförslag. 
Aterställ fotbollsplanen vid Furuhällskolan Diarien Diariepar 7eteckn 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 
Jag skulle vilja att kommunen. investe rar i sina ungdomar och hjälper....................... 
fotbollsföreningarna att erbjuda alla barn- och ungdomslag träningstider inom 
cykelavständ. 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
Fotbollsföreningarna Mölnycke IF och. Mölnlycke IS-Sjövalla kämpar bäda med att.fá. 
ihop sina träningsscheman för den växande skaran barn och ungdomar som önskar 
spela fotboll i Mölnlycke. De fä planer vi har räcker inte till för att kunna erbjuda b~de 
tjej- och killlagen de antal träningar och matcher som de önskar. 

Barnern är vär framtid och genor att säkerställa att de rör pä sig och fär lära sig att 
samarbeta som lag, sá ger vi dem goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv 
som goda samhällsmedborgare och lagspelare. ...._ 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

A HÄRRYDA 
'OUN 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nägot borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pä nägot 
som du viii förändra. Förslaget ska handla om sädant som 
kommunen ansvararförtill exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gäng- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget fr inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt biständ) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

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

Vern kan lämna medborgarförslag? 
Alla som ärfolkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte ftt 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer e lier 
and ra sammanslutningar fär däremot inte lämna 
medborgar-förslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När ditt medborgarförslag kommer in till kommunen blir 
det en offentlig handling som diarieförs och publiceras pä 
kommunens webbplats. De personuppgifter som du lämnar 
till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Mer information om vad detta innebär för dig hittar du pä 
kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fär en bekräftelse pä att vi tagit emot ditt medborgar 
förslag. lnlämnade förslag utreds av förvaltningen och 
sedan beslutar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller annan nämnd om de ska införas eller inte. 
Handläggningstiden varierar men bör inte överstiga 1 är. 
Du fr ett skriftligt svar pä ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksä vara under 
tecknat och försett med namnförtydligande. 0fullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 
• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet, 

435 80 Mölnlycke. 
• Lämna det i kommunhusets reception vid Räda torg 

i Mölnlycke. 
Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 
eftersom det mäste finnas en namnunderskrift pä pappret. 

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

Läs mer pá harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Förnamn* -~~~r.~~~-----------··--·····-····----·---------····------·---· ---············---··---· 

* Raab Efternamn ·--·······-----·--·----------·-----------··-·------·-·-·-·--···-···-··---·-··· --·---··---··--·· 

* Munspelsvägen 7 Gatuadress - . .. __ - - - .. .. - - - - - - - - - .. - - - - - - ... - . 

43541 Mölnlycke Postnummer........................ Postadress __ .. __ . . _ _ _ _ _ _. . . . .. _ _ _ _. . _ _. . _. _ 

0793122698 andreas.raab.mail@gmail.com Telefon................................. E-postadress -· -·· __ . -·· .. . -· -·· ···-···- _ -·· -·· -· ·-- -·· 

• 10 december 2019 ".-o .., Andreas Raab Namnförtydhgande . _ .. __ . . . . __ . _. __ _ .. .. __ .. _. . __ . .. __ . __ . .. . .. . . __ . 

Sq HARRYDA 
3KOMMUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun• Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 6l 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nägot borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

HÄRRYDA KOMMU 
Koturstvrelsen 

Laur»iii 

2019 -12- 19 
¡Öiari~pianlle:ecr11 
I 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarforslaget ger du ett konkret förslag pá n~got 
som du vill förändra. Förslaget ska handla om sädant som 
kommunen ansvarar for till exempel skol a, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gäng- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget far inte hand la om myndighets 
utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov el ler eko 
nomiskt biständ) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

Medborgarförslaget fär bara behandla en fr~ga. Amnen av 
oli ka slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Vern kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk ba kg rund som ännu inte fätt 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 
andra sammanslutningar far däremot inte lämna 
medborgar-forslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När ditt medborgarförslag kommer in till kommunen blir 
det en offentlig handling som diarieförs och publiceras pá 
kommunens webbplats. De personuppgifter som du lämnar 
till oss be hand las i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Mer information om vad detta innebär for dig hittar du pá 
kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fär en bekräftelse pá att vi tagit emot ditt medborgar 
forslag. Inlämnade förslag utreds av föraltningen och 
sedan beslutar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller annan nämnd om de ska införas eller inte. 
Handläggningstiden varierar men bör inte överstiga 1 är. 
Du fär ett skriftligt svar pä ditt medborgarforslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocks vara under 
tecknat och försett med namnfortydligande. 0fullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

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

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

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

För mer information 
Kontakta handläggare Emelie lvarson, 031-72461 58 
emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pä harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Foran Rasmus 
* Loberg Efternarnn . 

Ankares väg 65 Gatuadress · . 

43542 Postnummer" Mölnlycke Postadress . 

Telefon E-postadress 

2019-12-11 Datum* . 

-=,è.L... 
Namnförtydligande 

SU HARRYDA 
'OUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun • Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kornrnun@harryda.se 
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Medborgarförslag 
Här skriver du rubriken pä ditt medborgarförslag. 
Förslag pà användning av grusplan vid Furuhällsskolan 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 
Grusplanen som angränsar till Furuhällsskolan används regelbundet Furuhällsskolans elever för idrott, lek och vid 
raster. Aven Djupedals förskola använder regelbundet platsen. Platsen har därmed en viktig funktion för elevernas 
hälsa och möjlighet att röra pà sig. Planen omgärdas av populära gang- och cykelvägar vilket är positivt för barnens 
trafiksäkerhet och folkhälsan. 

Samtidigt kan platsen komma till användning mer än vad som är fallet idag, inte minst under helgerna. Mitt förslag 
är därför att den halva delen av grusplanen som angränsar till Furuhällsskolan iordningsställs som fotbollsplan/er. 
För den andra halvan av nuvarande grusplan är mitt förslag att deis anlägga ett utegym och deis en lekplats. Pà 
detta sätt bibehälls miljön i omràdet utan större ingrepp och platsen fortsätter att vara tillgänglig för alla 
kommuninvänare, samtidigt som lek och rörelse stimuleras för olika àldersgrupper. 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
Genom att iordningsställa platsen med fotbollsplan/er, utegym och lekplats skulle kommunen visa att man satsar pà 
förbättrad folkhälsa samt värna närmiljön och trafiksäkerheten i omrädet. En sädan satsning skulle med stor 
säkerhet tas emot positivt av bäde boende i näromrädet och boende i Mölnlycke som helhet. 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

O HÄRRYDA '0o 
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Med borgarförslag 
Här skriver du rubriken på ditt medborgarförslag . 

Sol«ller pi Bkdaloe slalohn 
Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydig! ,[;J 
Pi, ~kdalskelah er Joe9 en sor oteni«. alt 
J~ V<?S.t~.~. i.SG.Jr~Jle?:> . En plats som kn vor alt«ell take med 
. ~t clv 0,sH; q r-; Id n ( fK-J ·~· h tA:r. K, . 
Ytan l,i99er.pois2om}oh hare ling i deh 
op ml" ink~l tar maxim/ eek. 
··öt ·····················1···· • ···•··········~···············.~·······················•············· ;·····•······· 

~ -erbes/lnin9siden f& ihstl/a,one» skwlle var 
p@, let4r,4,oles/j,bile,,i,ia4 304 

. btt d.e.ct. ~ .. ffi.4,'S. el .. r TV fCENNlUl1.~ ·•····••········· 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
For ob larryd kmmon sl vo»A_en hell- k»mmh, 
bid. dog oh i{remtide beh@vs hllr enetikallo 
5l€her9 eh hr enerqi kall on verk« wet 
. v~t ~h-~-te11.r t.,.h1rna. r p~. drr..n.et....... ~ 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

A HARRYDA 
"OUN 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att något borde förändras i Härryda kommun? 
Då kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något 
som du vill förändra. Förslaget ska handla om sådant som 
kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehåll. 

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

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

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
iiar forsiaget komrer in tii kommunen blir det en offentlig 
handling och diarieförs. Förslaget publiceras på kommunens 
webbplats, harryda.se, tillsammans med ditt namn, medan 
samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan finns med i pro 
tokoll och föredragningslistor. 

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

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

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

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

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 
eftersom det måste finnas en namnunderskrift på pappret. 

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

Läs mer pä harryda.se/medborgarforslag 

.a.. 
UPPGIFTER 

ran \/illiom 
O' loll Efternamn* K.<:J . 

Gatuadress* 4n~tri:9'h.lf0fj-e.h 1 . 
tee«. {3l ea.. 1tölnlycke r... 07 3 , wsllom )ladle 
o 20/4=I25 
Underskrift* .~.. . ... o .. ·····1)·_.\··.·. J···;.·····/··;· .. ··. 
Namt6royaeana \wllp '/07/.... 

q HARRYDA 
'OUN 

Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun• Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke• 031-724 61 00 (växel)• kommun@harryda.se 
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Statistiska uppgifter per 2019-09-30

Omvärldsanalys
Befolkningsförändringar t.o.m. 3:e kvartalet 2019 och
folkmängd 30 september 2019

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

Kommunen 37 979        177        300         185     1 764      1 718           16

Riket 10 313 447       83 262       88 655       65 776     92 055      35 235         3563
Länet 1 723 548       13 734        15 040       11 165     36 242      27 413         1030

Kommentar:  Folkmängden i kommunen var 37 979 personer den 30 september i år. Det är en ökning med 177 perso-

ner sedan årsskiftet. Under årets första nio månader flyttade 1 764 personer till kommunen, 1 718 flyttade ut, 300
barn föddes och 185 personer avled.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 83 262 respektive 13 734 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under januari - september 2019

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 130 7 123
Landvetter 13 13
Härryda 0 0
Björketorp 86 14 72

Kommunen totalt 229 34 195

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under perioden januari - september 2019 uppgår

till 229, därav 34 lägenheter i småhus och 195 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 130 lägenheter har påbörjats i 
Råda distrikt, 86 lägenheter i Björketorps distrikt och 13 lägenheter i Landvetter distrikt.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +1,5 September 2019 jämfört med september 2018
Producentpriser (%) +0,3 September 2019 jämfört med september 2018
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +2,6 September 2019 jämfört med september 2018
Industrins produktionsvolym (%) +1,4 September 2019 jämfört med september 2018
Industrins orderingång (%) -1,5 September 2019 jämfört med september 2018

Kommentar:  Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 1,5 respektive 0,3

procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 2,6 respektive
1,4 procent jämfört med samma period året innan. Industrins orderingång sjönk med 1,5 procent under septem- 
ber 2019 jämfört med september 2018.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 201909 201909 201909 201809 201809 201809

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 392 2,1 30508 3,6 192822 3,8 407 2,2 29074 3,5 188421 3,8
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 631 3,4 54593 6,4 353499 7 619 3,3 51483 6,2 342750 6,9

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 53 2,9 4490 4,7 27009 5 53 2,9 3722 3,9 24653 4,6
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 83 4,6 7468 7,8 49265 9,1 79 4,3 6874 7,2 48612 9
Därav långtidsarbetslösa 3 456 3635 0 526 3835

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har ökat jämfört

med samma period året innan. Det är 0,1 procentenheter fler arbetslösa i kommunen 0,2 respektive 0,1 procentenhe-
ter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också ökat under september månad
jämfört med september förra året. Det är 0,3 procentenheter fler arbetslösa i vår kommun, 0,6 respektive 0,1 procent-
enheter i länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2019-11-11 Zeljko Skakic
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