
 

 

 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-04-23 

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

 

Ordförande 
Roger Nordman (M) 

Ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Mikael Johannison (M) 
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Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Ronny Sjöberg (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (KD) 
Håkan Eriksson (KD) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Lennart Winqvist (SP) 
Brita Dermark (KP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
Gunilla Wathne (S) 
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Mikael Hallén (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Wiwiann Niklasson (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Calle Johansson (SD) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Leo Welter (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Nina Sjöstedt (SD) 
Anders Johansson (SD)  

Ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Weine Samuelsson (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) 
Tony Wahl (C) 
Elin Germgård (C) 
Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
Madeleine Söderlund (KD) 
Inger Axelsson (KD) 
Mats Werner (S) 
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Lena Fredriksson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Ulrika Öst (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Björn Mattsson (V) 
Åsa Garberg (V) 
Ahmad Ahmadi (MP) 
Christian Schmitt (MP) 
Jan Gustafsson (KP) 
Johan Wistrand (KP) 
Bengt Hellgren (SD) 
Natalija Löfgren (SD) 
Regina Strömstén (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Martin Kronvall (SP) 
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KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-04-23 

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

  

 
2. Redovisning av medborgarförslag april 2020 

2020KS191 
 

  

 

3. Godkännande av extra sammanträde för kommunfullmäktige 
2019KS506 
 

  

 

4. Bildande av bolag för vatten- och avfallsverksamhet 
2020KS83 
 

  

 

5. Utvidgning av verksamhetsområde VA – dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten för allmän va-anläggning 2019 
2019KS628 
 

  

 

6. Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen 
2019KS189 
 

  

 

7. Fastställande av taxa och avgift för förskola, familjedaghem, 
fritidshem och fritidsklubb 
2019KS776 
 

  

 

8. Besvarande av uppdrag att se över medlemskap i nätverk och 
organisationer 
2020KS178 
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KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-04-23 

9. Besvarande av uppdrag om utreda möjligheten att vårda 
naturskyddsområdet kring Rådasjön och utveckla Råda Säteri 
2020KS15 
 

  

 

10. Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2020KS124 
 

  

 

11. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
ekonomisk uppföljning 2020 för kommunstyrelsen 
2020KS39 
 

  

 

12. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande 
över granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för 
yrkesprogram vid gymnasieskola 
2020KS30 
 

  

 

13. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen 
2020KS38 
 

  

 

14. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
verksamhetsberättelse 2019 för välfärdsnämnden 
2020KS44 
 

  

 

15. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om nya utbildningar i 
kommunen 
2019KS316 
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2020-04-23 

16. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om hälsorisker med 5G 
2019KS399 
 

  

 

17. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om IT-säkerhet 
2019KS282 
 

  

 

18. Bordlagt ärende: Besvarande av uppdrag om att bygga en 
tillgänglighetsanpassad badplats 
2018KS1054 
 

  

 

19. Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation om Landvetter Södra 
till kommunstyrelsens ordförande 
2019KS764 
 

  

 

20. Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation om Landvetter Södra 
till HEAB:s ordförande 
2020KS54 
 

  

 

21. Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation - Mer statliga pengar 
till kommuner och regioner 
2019KS823 
 

  

 

22. Remittering av inkommen motion 
 
 

  

Ärendet i korthet 
Kfp föreslår att kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 
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2020-04-23 

 

 
23. Avsägelse från Wiwiann Niklasson (S), samt fyllnadsval 

2020KS20 
 

  

 

24. Avsägelse från Wiwiann Niklasson som nämndeman vid Göteborgs 
tingsrätt, samt fyllnadsval 
2020KS20 
 

  

 

25. Fyllnadsval efter Ulrika Nordenstam (M) som ersättare i 
Välfärdsnämnden 
2020KS20 
 

  

 

26. Val av lekmannarevisorer samt ersättare till Härryda Vatten och 
Avfall AB 
 
 

  

 
27. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 

2019KS243 
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Redovisning av medborgarförslag april 2020 

2 

2020KS191 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 162        Dnr 2020KS191 

Redovisning av medborgarförslag april 2020  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Enligt prognosen kommer förslagen med två undantag att hanteras inom ett års tid inklusive 
slutgiltigt beslut i ärendet. 
 
De två förslagen som ej kommer att hanteras och beslutas inom ett år har inte kunnat 
prioriteras men är under beredning och beslut fattas av kommunstyrelsen i april 2020. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 9 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen  
Kansliet 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-09 2020KS191 009 
  
 

Redovisning av medborgarförslag april 2020 

Sammanfattning  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Enligt prognosen kommer förslagen med två undantag att hanteras inom ett års tid 
inklusive slutgiltigt beslut i ärendet.  

De två förslagen som ej kommer att hanteras och beslutas inom ett år har inte kunnat 
prioriteras men är under beredning och beslut fattas av kommunstyrelsen i april 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

Ärendet 
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och syftar även till 
att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt en nämnd att besluta i ärende 
om medborgarförslag. Längre än så får inte beslutanderätten delegeras. Ett ärende om 
medborgarförslag är därigenom garanterat en politisk behandling. 

Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, två gånger per år skall redovisa vilka medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. 

I kommunstyrelsens reglemente anges att kommunstyrelsen två gånger per år ska 
informera om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag samt redovisa de 
medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts 
och när beslut kan förväntas fattas.  

Nedan redovisas ej färdigbehandlade medborgarförslag per den 9 mars 2020 samt 
medborgarförslag där beslut tagits efter 20 september 2019, då medborgarförslagen 
senast redovisades i kommunfullmäktige.  
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Enligt prognosen kommer förslagen med två undantag att hanteras inom ett års tid 
inklusive slutgiltigt beslut i ärendet.  

De två förslagen som ej kommer att hanteras och beslutas inom ett år har inte kunnat 
prioriteras men är under beredning och beslut fattas av kommunstyrelsen i april 2020. 
 

Hanterade och beslutade inom ett år 

Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans 

Beslut 

2020-02-05 Medborgarförslag om 
generationsöverskridande 
spontanidrottsplats – 
rörelserikedom för alla  

2020KS94 Ks 24 sept 
2020 

Under 
beredning 

2019-12-27 Medborgarförslag om solceller 
på Ekdalaskolan 

2019KS844 Ks 29 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-11-26 Medborgarförslag om gång och 
cykelväg Höga Hallar - 
Djurstensvägen 

2019KS741 Ks 29 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-10-01 Medborgarförslag om 
upprustning av Apelnäs bro i 
Storåns dalgång 

2019KS601 Ks 29 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-09-06 Medborgarförslag om avgiftsfria 
besök för boende i de östra 
kommundelarna. 

2019KS546 Ks 2 april 
2020 

Under 
beredning 

2019-09-06 Medborgarförslag om att istället 
för att minska turtätheten till 
Rävlanda öka den 

2019KS545 Ks 5 mars 
2020 

Besvarad 

2019-09-05 Medborgarförslag om 
hundrastgård vid Säteriet 

2019KS540 Ks 29 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-09-04 Medborgarförslag om discgolf i 
Wendelsbergsområdet 

2019KS527 Ks 29 april 
2020 

Under 
beredning 

2019-08-07 Medborgarförslag om att 
installera en vattenfontän/källa i 
Djupedals hundrastgård 

2019KS466 Ks 5 mars 
2020 

Avslag 

2019-06-11 Medborgarförslag - Utbyggnad 
av 5G 

2019KS379 Ks 6 febr 
2020 

Besvarad 
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Ej hanterade och beslutade inom ett år  

Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans 

Beslut 

2019-03-28 Medborgarförslag om att bygga 
gymnastikhall i Hindås 

2019KS203 Ks 29 april 
2020 

Under 
beredning 

2019-01-21 Medborgarförslag om ställplats 
för husbilar/husvagnar 

2019KS64 Ks 2 april 
2020 

Under 
beredning 

 

 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh  
  Utvecklingschef 
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Godkännande av extra sammanträde för 
kommunfullmäktige 

3 

2019KS506 
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Utvecklingsfunktionen  
Kansliet 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-08 2019KS506  006 
  
 

Extra sammanträde för kommunfullmäktige år 2020 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige kallar till ett extra 
sammanträde måndagen den 20 augusti 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om att kalla till ett extra sammanträde 
måndagen den 20 augusti 2020. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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Bildande av bolag för vatten- och 
avfallsverksamhet 

4 

2020KS83 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 139        Dnr 2020KS83 

Bildande av bolag för vatten- och avfallsverksamhet  

  
I samband med beslut om budget för 2020–2024, den 17 juni 2019 § 93, uppdrog 
kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att bolagisera kommunens verksamhet för 
vatten och avfall. Bolaget ska tillsvidare vara helägt av Härryda kommun 
 
Inför arbetet med verksamhetsövergång föreslår förvaltningen att ett bolag bildas för att få till 
stånd en motpart till kommunen. I samband med kommande beslut kring bland annat 
överföring av tillgångar ska bestämmelserna för bolaget utvecklas.  
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 6 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att: 
- Kommunfullmäktige beslutar att bilda bolag för kommunens vatten- och 
avfallsverksamhet. Bolagets namn ska vara Härryda Vatten och Avfall AB.  
- Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning enligt föreliggande förslag.  
- Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet ska uppgå till 50 000 kronor fördelat på 250 
aktier att finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning.  
- Kommunfullmäktige beslutar utse en interimistisk tjänstemannastyrelse bestående 
av ordförande Peter Lönn, ledamot Bo Ekström och ledamot Anders Ohlsson. Ledamöternas 
uppdrag gäller till dess kommunfullmäktige utsett ny styrelse, dock som längst till och med 
den 31 december 2020.  
 - Kommunfullmäktige beslutar, i avvaktan på ordinarie bolagsstämma, att utse PWC till 
revisorer.  
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bilda bolag för kommunens vatten- och 
avfallsverksamhet. Bolagets namn ska vara Härryda Vatten och Avfall AB.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning enligt föreliggande förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet ska uppgå till 50 000 kronor fördelat på 250 
aktier att finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning.  
  
Kommunfullmäktige beslutar utse en interimistisk tjänstemannastyrelse bestående 
av ordförande Peter Lönn, ledamot Bo Ekström och ledamot Anders Ohlsson. Ledamöternas 
uppdrag gäller till dess kommunfullmäktige utsett ny styrelse, dock som längst till och med 
den 31 december 2020.  
  
Kommunfullmäktige beslutar, i avvaktan på ordinarie bolagsstämma, att utse PWC till 
revisorer.  
 

---------------------- 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
David Sparredal 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-06 2020KS83  107 
  
 

Bildande av bolag för vatten- och avfallsverksamhet  

Sammanfattning  
I samband med beslut om budget för 2020–2024, den 17 juni 2019 § 93, uppdrog 
kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att bolagisera kommunens verksamhet för 
vatten och avfall. Bolaget ska tillsvidare vara helägt av Härryda kommun 
 
Inför arbetet med verksamhetsövergång föreslår förvaltningen att ett bolag bildas för att 
få till stånd en motpart till kommunen. I samband med kommande beslut kring bland 
annat överföring av tillgångar ska bestämmelserna för bolaget utvecklas.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bilda bolag för kommunens vatten- och 
avfallsverksamhet. Bolagets namn ska vara Härryda Vatten och Avfall AB.  
  
Kommunfullmäktige fastställer bifogad bolagsordning.  
  
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet ska uppgå till 50 000 kronor fördelat på 
250 aktier att finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning.  
  
Kommunfullmäktige beslutar utse en interimistisk tjänstemannastyrelse bestående 
av ordförande Peter Lönn, ledamot Bo Ekström och ledamot Anders 
Ohlsson. Ledamöternas uppdrag gäller till dess kommunfullmäktige utsett ny styrelse, 
dock som längst till och med den 31 december 2020.  
  
Kommunfullmäktige beslutar, i avvaktan på ordinarie bolagsstämma, att utse PWC till 
revisorer.  
  
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att utse … och …. 
till lekmannarevisorer. 
 
Ärendet  
På uppdrag av kommunstyrelsen, har förvaltningen, genom extern konsult, genomfört en 
utredning av bland annat organisationsform för vatten- och avfallsverksamheten.  
I samband med beslut om budget för 2020–2023, den 17 juni 2019 § 93, fattade 
kommunfullmäktige följande beslut.  
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”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bolagisera verksamheten för vatten, avlopp och 
avfall. Bolaget ska initialt vara ett eget helägt kommunalt bolag. På detta sätt får vi 
ett koncentrerat och fokuserat arbete med dessa viktiga infrastrukturfrågor och är bättre 
förberedda om det i framtiden ska bildas ett regionalt- eller kommunöverskridande bolag. 
Viktigt att styrelseledamöter har eller ges mycket god kunskap i bolagets 
verksamhetsområden.”  
 
I 10 kap. 3 § kommunallagen anges att om en kommun lämnar över skötseln av en 
kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige  

1. fastställa det kommunala ändamålet med bolaget  
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen  
3. utse samtliga styrelseledamöter  
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas  
5. utse minst en lekmannarevisor, och  
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 
över till privata utförare.  

  
Bolagets uppdrag  
Enligt förslaget till bolagsordning har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom 
Härryda kommun driva vattenverksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och 
utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.  
 
Bolaget bedriver verksamhet utifrån lokaliseringsprincipen och ska i sina kontakter med 
kommuninnevånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamheten som 
bedrivs inom den kommunala vatten- och avfallshanteringen är underkastad 
självkostnadsprincipen.   
 
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande 
svara för vatten- och avfallsverksamhet i Härryda kommun. Skulle bolaget 
likvideras, ska dess behållna tillgångar tillfalla Härryda kommun såsom ensam 
aktieägare.  
 
Inledande syfte och verksamhet för bolaget  
I arbetet med att fullfölja uppdraget att bolagisera vatten- och 
avfallsverksamheten föreligger ett planeringsunderlag från extern konsult. Bolagsbildning 
föreslås genomföras i två steg där man i ett första skede bildar ett bolag med en enkel 
bolagsordning och tjänstemannastyrelse för att få till en motpart. Inga tillgångar eller 
verksamhet ska föras över på bolaget i ett första steg. Steg två av bolagsbildningen 
innefattar först och främst fatta beslut om ny bolagsordning, ägardirektiv, styrelse, 
finansiering och övriga frågor i kommunfullmäktige innan verksamheten formellt 
överförs senast den 31 december 2020.   
 
Grundläggande principer för arbetet med att ta fram beslutsunderlag till överföring 
av verksamheten till bolaget är:  
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- Att framtida styrning av verksamheten beaktas innan verksamheten flyttats över  
 
- Att principer för styrelse och ledning är på plats  
 
- Att värdering av befintliga tillgångar, blir en bra lösning för både ägaren och det nya 
bolaget  
 
- Att regionala hänsyn och eventuella framtida samarbeten beaktas utan att låsningar 
byggs in  
 
- Att processer för samverkan säkerställs  
 
- Att principer för tjänsteköp mellan bolag och kommun säkerställs  
 
- Att påverkan på kommunens totala ekonomi tydligt klargörs innan genomförande  
  
  

 
 
 
 
  

Peter Lönn  
Kommundirektör                      Bo Ekström  

Ekonomichef  
 
 
 

Bilagor:  
 
Utredning avseende kommunal belysning och VA  
 
Förslag till bolagsordning  
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Dokument Författare Ansvarig Version Sida 

Rapport utredning 
kommunal belysning och 
VA 

Anna Gabrielsson  Dag Larsson 2019-03-25 Sida 2 av 28 

 

Göteborg 031 761 60 00 • Stockholm 08 522 491 50 • www.ekan.com 

Sammanfattning 

Under feb-april 2019 har alternativ för organisatorisk placering av drift av kommunal el och VA och 

avfall i Härryda kommun utretts.  

Belysning 

Utredningens slutsats är att belysningsverksamheten är en förhållandevis liten del av sektor 

Samhällsbyggnads verksamhet i pengar räknat, omsättningen under 2018 var ca 5,5 mnkr varav ca 2,7 

mnkr var drift och underhåll medan resterande i huvudsak bestod av elförbrukning. 

Utredningen ser inga praktiska hinder för att tilldela det egna energibolaget (HEAB) hantering av 

belysning. Utredningen ser heller inga hinder för att uppnå en effektiv styrning av belysningen om 

denna tilldelas HEAB. 

Det finns ett antal möjligheter vid en flytt av belysningsverksamheten till HEAB såsom: 

• Samordningsvinster och skalfördelar för HEAB då resursutnyttjandet ökar (personal, jour, 

möjliggör gemensamma investeringar m.m.) 

• Kan öka lönsamheten i HEAB, liksom bolagets värde. Förutsatt att inga extra kostnader 

tillkommer bolaget 

• Skapa ett enhetligare fokus inom Trafikverksamheten och frigöra upphandlande resurser 

Faktorer att beakta: 

• Former för styrning av belysningsverksamheten på kort och lång sikt behöver etableras 

• Samverkan mellan HEAB, Trafik och extern exploatör fortsatt viktig 

• Förändring av uppdraget till att innefatta både nyinstallation, underhåll och drift kan leda till 

ökad långsiktighet och lägre totalkostnad för underhåll 

VA 

VA-frågan är mer komplex och omfattar både organisatoriska och finansiella perspektiv. 

Främst handlar behoven om att: 

• Öka fokus på VA de kommande åren mot bakgrund av den stora investeringen i nytt vattenverk 

och den höga exploateringstakten i kommunen 

• Få kontroll över pågående och kommande investeringar 

• Etablera en ledningsorganisation som möter behovet av dialog och beslutsforum utifrån den 

höga utbyggnadstakten inom VA 

Det finns olika organisatoriska alternativ som möter behoven ovan.  VA-verksamheten mycket 

anläggningsintensiv och därmed också mycket viktig ur det finansiella perspektivet eftersom den på 

verkar kommunens balansräkning och kapitalkostnader över lång tid. 
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1. Bakgrund  

1.1. Om Härryda  

Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås i Göteborgsregionen. Kommunen har ca 38 000 

invånare och är en kommun i stark tillväxt. Utöver Mölnlycke som är den största orten finns tätorterna 

Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Det är en kommun med stor geografisk spridning 

och det är tre mil mellan den östra och västra kommungränsen.  

Planer om en helt ny stadsdel, Landvetter Södra, finns vilket kommer innebära bostäder för ytterligare 

25 000 invånare.  

I Budget/Verksamhetsplan 2019 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att genomföra 

utredningar gällande organisering av två kommunala verksamheter. 

• Utreda möjligheten och de ekonomiska konsekvenserna om Härryda Energi AB (av Härryda 

kommun helägt bolag) skulle ta ett helhetsgrepp kring belysningen och el-infrastrukturen i 

kommunen och utöver att leverera ström till dem även sköta driften av dem. 

• Utreda möjligheten och de ekonomiska konsekvenserna för att bolagisera eller göra en egen 

verksamhet (med egen nämnd) av VA-verksamheten. 

Som bakgrund till de båda utredningsuppdragen skriver den politiska majoriteten följande: 

• ”Det kommunala energibolaget Härryda Energi är ett väl fungerande och erfaret bolag som 

arbetar med infrastruktur för el i alla dess former. Vi undrar vad det skulle kunna innebära i 

bl.a. samordningsvinster, minskad belastning på förvaltningen och andra konsekvenser om 

vi överförde den kommunala delen till Härryda Energi.” 

 

• ”Tillgång till dricksvatten är en ödesfråga för framtiden. Tillgången till rent vatten och 

dricksvatten är avgörande för samhällets överlevnad och utveckling. Härryda har idag planer 

på ett vattenverk i Hindås vid Västra Nedsjön som blir vår nästa vattentäkt. Härryda 

kommun arbetar också för att säkerställa överföringsledningar mellan Hällingsjö – Rävlanda 

– Hindås. Även en överföringsledning från Landvetter till nya vattenverket i Hindås planeras. 

Majoriteten tycker att vattenfrågorna är viktiga och vill att det undersöks om vi kan arbeta 

på ett sätt som stärker VA-frågan och arbetet i kommunen. Vi undrar t.ex. vad det skulle 

kunna innebära i bl.a. samordningsvinster, minskad belastning på förvaltningen och andra 

konsekvenser om vi överförde VA-verksamheten till Härryda Energi, eller bildar ett eget bolag 

eller förvaltning med egen nämnd.” 

Utredningarna föreslogs genomföras av extern konsult och Ekan Management fick i uppdrag att 

genomföra uppdraget. 
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2. Uppdragets syfte och långsiktiga effektmål 

2.1. Syfte 

Utredningarna ska beskriva möjligheter och konsekvenser ur verksamhetsmässigt, ekonomiskt och 

juridiskt perspektiv samt påverkan på styrning och ledning ur såväl politiskt som 

tjänstemannaperspektiv.  

2.2. Projektmål 

Målet för uppdraget är att svara på de två frågeställningarna:  

• Vilka möjligheter och konsekvenser finns för att låta Härryda Energi AB (HEAB) ta över 

ansvar för drift av belysning och el-infrastruktur ifrån sektor Samhällsbyggnad 

 

• Vilka möjligheter och konsekvenser finns kopplat till nedan tre organisatoriska alternativ 

rörande VA-verksamheten 

o Bolagisera verksamheten genom att bilda ett eget VA-bolag 

o Flytta VA-verksamheten till Härryda Energi AB 

o Göra VA-verksamheten till en avgränsad verksamhet med egen nämnd 

Utredningen ska svara på ovan frågor utifrån såväl verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska 

perspektiv samt påverkan på styrning och ledning, ur såväl politiskt som förvaltningsperspektiv. 

2.3. Effektmål 

Utredningen ska bidra till att säkra en resurs-och verksamhetseffektiv organisering av belysning, 

kommunal el och VA i Härryda kommun.  

2.4. Tidsramar 

Uppdraget genomfördes under februari-april 2019. 

2.5. Avgränsningar 

• I uppdraget ingick ej att ta fram lösningsförslag utan utredningen ska beskriva konsekvenser, 

för- och nackdelar samt vad som krävs för en eventuell övergång av VA- och 

belysningsverksamheten 

• I uppdraget ingick ej att ta fram beslutsunderlag för strategiska inriktningar  

3. Metod och genomförande 
Utredningarna har genomförts i nära samarbete med beställaren (kommundirektören).  

Följande bild beskriver hur arbetet har genomförts: 
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4. Uppdrag 1 - Belysningsverksamheten 

4.1. Ägandet av gatubelysning 

Gatubelysningen är normalt en del av väganläggningen, vilket innebär att ägare av vägen också äger 

belysningsanläggningen. Det finns dock ett antal undantag, exempelvis vid statliga och privata vägar. 

Det finns kommuner där det kommunala elbolaget är ägare av gatubelysningen och även större 

kommersiella energibolag kan på vissa platser vara ägare av vägbelysningen1.  

I Härryda äger kommunen gatubelysningen på såväl sina egna kommunala vägar som på de enskilda och 

privata vägarna.  

4.2. Beskrivning nuläge Härryda 

Kommunal belysning har organisatoriskt varit placerat i kommunens regi inom verksamhetsområde 

Trafik sedan 2004 då det togs över från HEAB. Det kommunala belysningsnätet omfattar idag ca 8000 

belysningspunkter, varav ca 1200 finns på enskilda vägar och cirka 300 på statliga vägar. En 

överlämning till Trafikverket av ägande och förvaltning av belysning på statliga vägar är på gång. En stor 

del av den belysningsarmatur som finns på enskilda vägar sattes upp under 1990-talet och policys och 

riktlinjer för utomhusbelysning har sedan dess förändrats. Det finns därför ett behov att ta fram 

strategier för denna belysning på sikt. Det finns inga krav vare sig i Plan- och bygglagen (PBL) eller 

Anläggningslagen på att det skall finnas gatubelysning någonstans, men finns det belysning så ska den 

fungera och vara säker. 

Vid exploateringsprojekt sätts ny belysningsinfrastruktur upp utav exploatör i samband med anläggning. 

Detta arbete sker i nära samverkan med Trafikverksamheten och Härryda Energi AB (HEAB) som båda är 

involverade i nybyggnadsprojekt. Efter installation av belysningen ansvarar Trafik (sektor 

Samhällsbyggnad) för drift och underhåll och för detta upphandlas utförandet av extern leverantör.  

                                                   

 

1 SKL: Gatubelysning på entreprenad_upphandling_uppföljning_utvärdering, 2012 
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Sedan 2004 har stora investeringar gjorts i belysningsarmaturen och anläggning är idag väl underhållen 

och dokumenterad. I takt med att dagens lampor behöver bytas kommer dessa att ersättas av Ledlampor, 

vilket ytterligare minskar energiförbrukningen och miljöpåverkan. På sikt planeras en ökad täthet av 

lampor i centrum, vilket kan komma att påverka den beräknade tillväxten om cirka 150 enheter per år.  

HEAB uttrycker sig positivt kring att ta över hantering av belysning och säger sig ha kapacitet för detta 

inom befintlig organisation. Bolaget ser även positivt på att ta över ägandet av infrastrukturen om så 

skulle vara aktuellt. Det verksamhetssystem som används för energinätet är idag förberett för att även 

hantera belysning. Den kompetens som behövs för att hantera lågspänning finns idag inom bolaget och 

vd för HEAB uppskattar att omfattningen skulle röra sig om 0,5 tjänsteman och 1,5 montör för att 

hantera drift och underhåll av de 8000 belysningspunkterna.  

4.3. Ekonomiska aspekter 

Belysningsanläggningens redovisade värde per 2018-10-31 var 14 mnkr.  

Belysningen har tidigare ingått i övriga anläggningsprojekt med en avskrivningstid på 33 år, detsamma 

som alla anläggningar på trafikverksamheten. En övergång till komponentavskrivning pågår med 

resultatet att 12,5 mkr (ovan mark) skrivs av på 15 år och 1,5 mkr (under mark) skrivs av på 20 år. 

Förändringen kommer att påverka verksamhetens resultat men har inte beaktats i denna utredning.  

I bilaga 1 bifogas budget och utfall för belysningen under de senare åren.  

4.4. Analys överföring av belysningsverksamheten till HEAB 

4.4.1. Köp av drifttjänsten från eget bolag 

Om kommunens gatu- och parkbelysning sköts av en kommunal förvaltning, ett helägt kommunalt bolag 

eller ett bolag som ägs tillsammans av flera kommuner så behöver driften inte handlas upp i konkurrens 

under förutsättning att kriterierna i LOU 2:10a är uppfyllda. Oavsett om bolaget ägs av endast den egna 

kommunen eller tillsammans med flera andra kommuner är grundregeln dock att man inte skall bedriva 

en marknadsinriktad verksamhet med många privata kunder. I sådana fall bör driften handlas upp i 

konkurrens3.  

Kontroll- och verksamhetskriterierna uppfylls då: 

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över den juridiska personen eller den 

gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen 

förvaltning, och 

                                                   

 

3 Upphandlingsmyndigheten; Vägledning köp från eget bolag 2013:3 
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2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet 

tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. 

Då HEAB är ett av kommunen helägt aktiebolag där kommunfullmäktige tillsätter 100% av 

bolagsstyrelsen bedömer vi att kontrollkriteriet uppfylls.  

HEABs huvuduppgift är att ansvara för distribution av el till hushåll och företag inom kommundelarna 

Mölnlycke, Landvetter, Härryda och Hindås. Bolaget ansvarar även för elnätets kvalitet, utbyggnad och 

underhåll. HEAB bedriver således 100% av sin verksamhet inom kommunen och då verksamheten har 

monopol på elnätet i kommunen har bolaget heller ingen marknadsmässig inriktning där konkurrenter 

kan skadas av att verksamheten tilldelas uppdrag från kommunen.  

Utifrån ovan resonemang bedömer vi att det saknas hinder för Härryda kommun att tilldela HEAB driften 

av den kommunala belysningen.  

4.4.2. Ekonomiska konsekvenser 

Belysningen är en förhållandevis liten del av sektor Samhällsbyggnads verksamhet. Omsättningen under 

2018 var ca 5,5 mnkr varav ca 2,7 mnkr var drift- och underhållskostnader medan resterande i huvudsak 

bestod av elförbrukning. 

Förutsatt att inga ytterligare kostnader tillkommer HEAB för att hantera belysning skulle bolagets 

lönsamhet öka av att få in belysningsverksamheten i bolaget då det bedöms finnas möjlighet att hantera 

verksamheten inom ramen för befintlig kapacitet. Den budgeterade kostnaden (vilket teoretiskt skulle bli 

en intäkt för HEAB) för drift och underhåll var 2019 2,6 mnkr, vilket motsvarar drygt 10% av HEABs 

vinst 2018 (24 mnkr). Därmed stärks den kommunala förmögenheten då bolaget är en helägd tillgång 

till Härryda Kommun.  

4.4.3. Val av upphandlingsgrad 

Vid upphandling av belysningstjänster förekommer olika grader (modeller) av hur man köper tjänsterna. 

Vanligast skiljer man mellan totalentreprenad och drift/underhållsentreprenad.  

I en totalentreprenad är det leverantören som utför både projektering och konstruktion av nya 

anläggningar samt sköter drift- och underhåll av belysningsanläggningarna. Vid den här formen är det 

viktigt att beakta de framtida konsekvenserna när kommunen inte är direkt ägare av ”sin” gatubelysning 

både avseende underhåll och reinvesteringar som hur marknadsmässiga priser för tjänsten säkras på 

sikt.4 I en den andra formen (s.k. underhållsentreprenad) är det endast drift och underhåll som 

upphandlas från tjänsteleverantören. Därutöver finns modeller där kommunen säljer gatubelysningen 

och ingår ett leasingavtal med organisationen som köpt anläggningen.  

                                                   

 

4 SKL: Gatubelysning på entreprenad_upphandling_uppföljning_utvärdering, 2012 
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Vid tilldelning till eget bolag måste ett val göras mellan alternativen totalentreprenad eller 

underhållsentreprenad på samma sätt som vid en upphandling, det vill säga att man måste ta ställning 

till vilken tjänst man vill ha från den andra parten.  

Denna utredning har inte tittat djupare på argument för eller emot en förändring av uppdraget, utan har 

i analysen utgått ifrån befintligt upphandlat uppdrag; att sköta drift och underhåll på belysnings-

anläggningen. Vid en förändring av hanteringen av belysning anser vi dock att definition, omfattning 

och avgränsning av uppdraget ska ses över. Det kan vara så att dagens modell med olika parter som 

installerar respektive sköter drift och underhåller innebär att dessa har olika ekonomiska drivkrafter. Den 

som installerar önskar rimligtvis en låg installationskostnad medan den aktör som sköter driften vill ha 

en låg drift- och underhållskostnad. En förändring av uppdraget skulle därför kunna leda till lägre 

totalkostnad då utföraren, om denna också är anläggningsägare, redan vid projektering har ett intresse 

för en långsiktigt kostnadseffektiv lösning.  

4.4.4. Samordningsvinster med HEABs verksamhet 

HEAB är ett relativt litet bolag med en omsättning på 117 mnkr 2018. Utredningens bild är att bolaget 

är väl fungerande och stabilt. Resultatet efter finansiella poster var 2018 ca 24 mnkr och bolaget har en 

soliditet på 30%6.  

HEABs verksamhet bedöms ha en viss överkapacitet beroende på ojämn beläggning som innebär att de 

resurser som krävs för att hantera belysning finns tillgängliga i bolaget idag. Detta kan innebära att inga 

ytterligare resurser behöver rekryteras till bolaget för att hantera belysningsverksamheten. Därutöver har 

HEAB redan etablerad organisation för jour och beredskap vilken kan hantera även belysningsfrågor. En 

överföring av belysningsdelen skulle även kunna motivera vissa investeringar i tillgångar som både 

belysning och HEABs befintliga verksamhet skulle ha nytta av, exempelvis en skylift. 

Med denna bakgrund kommer HEAB sannolikt skulle gynnas av att få in ytterligare delar i verksamheten 

för att öka sin volym. Möjligheten att köpa installation, drift och underhåll direkt från det egna bolaget 

skulle även frigöra resurser i form av tid från sektor Samhällsbyggnad som idag hanterar upphandlingen 

av extern leverantör för detta.  

4.4.5. Styrning av belysningsverksamheten vid överföring till HEAB 

Kommunen kan som ensam ägare utforma ägadirektivet till HEAB att det inkluderar hanteringen av 

belysningen. Det finns inga hinder för kommunen att styra att styra hur HEAB utför drift och underhåll 

av belysningen jämfört med upphandling i dagens modell. Tydliga överenskommelser om tjänsteinnehåll 

(SLA) och prissättning måste naturligtvis parterna emellan.  

                                                   

 

6 Årsredovisning Härryda energi AB 2018.  
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4.5. Slutsatser belysningsverksamheten 

Belysningsverksamheten är en liten del av Trafiks verksamhet räknat till omsättning och frågan är främst 

ett ställningstagande om hanteringen av belysning ska konkurrensutsättas eller tilldelas det egna 

bolaget HEAB. 

Utredningen ser inga praktiska hinder för att tilldela det egna energibolaget (HEAB) hantering av 

belysningsverksamheten. Utredningen ser heller inga hinder för att uppnå en effektiv styrning av 

belysningsverksamheten om denna överförs till HEAB. 

Det skapas ett antal möjligheter vid en överföring av belysningsverksamheten till HEAB såsom: 

• Samordningsvinster och skalfördelar för HEAB då resursutnyttjandet ökar t ex avseende 

personal, jour och möjliggörande av gemensamma investeringar. 

• Lönsamheten i HEAB kan öka, (och därmed bolagets värde) förutsatt att inga ytterligare 

kostnader tillkommer i bolaget. 

• Även ett mer tydligt fokus/minskad komplexitet inom Trafikverksamheten och att 

upphandlingsresurser frigörs. 

Faktorer att beakta: 

• Former för styrning av belysningsverksamheten behöver etableras på både kort och lång sikt 

• Samverkan mellan HEAB, Trafik och exploatören är fortsatt viktig 

• Vid en överföring av belysningsuppdraget bör även en eventuell förändring av uppdraget ses 

över så att 

o En omformulering av uppdraget till att innefatta både nyinstallation och drift kan leda 

till ökad långsiktighet och lägre totalkostnad för underhåll 

o En eventuell försäljning av den befintliga infrastrukturen till HEAB bör också övervägas. 

o Strategiska perspektiv för framtida, alternativ användning av belysningsnätet beaktas. 

  

Page 30 of 545



Dokument Författare Ansvarig Version Sida 

Rapport utredning 
kommunal belysning och 
VA 

Anna Gabrielsson  Dag Larsson 2019-03-25 Sida 11 av 28 

 

Göteborg 031 761 60 00 • Stockholm 08 522 491 50 • www.ekan.com 

5. Uppdrag 2 - VA-verksamheten  

5.1. Nuläge 

5.1.1. Organisation nuläge 

Härryda kommun har sedan årsskiftet 2018/2019 nedan politiska organisation 

 

Härryda kommuns förvaltning består av tre sektorer med fokus på kärnverksamheten (utbildning och 

kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för stöd till kärnverksamheten (teknik och 

förvaltningsstöd) samt tre centrala stabsfunktioner (ekonomi, personal och utveckling). I 

samhällsbyggnadssektorn ingår förutom VA och avfall även verksamheterna Mark och bostad, Miljö- och 

hälsoskydd, Plan och bygglov, Trafik och Miljösamordning.  

Nuvarande organisation implementerades 1 januari 2019, och skiljer sig från tidigare genom att 

Välfärdsnämnden bildats där utbildning, socialtjänst, kultur och fritid tillhör. Dessa verksamheter låg 

tidigare under Kommunstyrelsen.  
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VA-verksamheten består av 21 medarbetare, varav 13 är drifttekniker och 8 är tjänstemän inom VA. 

Därutöver finns två resurser inom avfallsverksamheten. Verksamheten är en renodlad 

beställarverksamhet där all utbyggnad sker med hjälp av externa utförare.  

5.1.2. Strategiska perspektiv  

Kommunen har tre stycken egna vattenverk; Finnsjön, Rävlanda och Hällingsjö samt två reningsverk; 

Rävlanda och Hällingsjö. Därutöver köper kommunen vatten ifrån Göteborg och Partille kommun och 

rening av avloppsvatten av Gryaab (Ryaverket). Under de kommande åren planeras ett nytt vattenverk att 

byggas, vilket är en investering på drygt en halv miljard kronor. Det nya vattenverket kommer att säkra 

vattenförsörjningen, vilket är kritisk för kommunens tillväxt. Den höga utbyggnadstakten i kommunen är 

en stor utmaning för kommunens VA-verksamhet är tillsammans med behovet av underhåll på befintliga 

rörnätet. På sikt kommer allt avlopp avledas till Ryaverket (Gryaabs avloppsreningsverk på södra 

Hisingen i Göteborg) och de egna reningsverken kommer då att avvecklas.   

På sikt finns även planen att bygga ihop östra och västra delarna av kommunen, både vad gäller avlopp 

och vatten.  

Verksamheten har god nivå på strukturkapital och uttrycker att de är i fas med ritningar, rutiner och 

policys. En hög grad av samverkan finns med övriga trafikverksamheten, vilket underlättats av att de 

även delat lokaler. Ett antal gemensamma resurser delas också inom sektorn, för dessa tjänster betalar 

VA-verksamheten övriga sektorn.  

I VA-verksamheten ingår även ansvaret för hantering av avfall, vilket köps av Renova.  

5.1.3. Styrning 

VA-verksamheten tillhör sektor Samhällsbyggnad och ligger under kommunstyrelsen. Kontakten med 

politiken sker främst genom chefen för sektor Samhällsbyggnad. Såväl VA-chef som politiken efterfrågar 

en närmare dialog dem emellan.  
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Mot bakgrund av verksamhetens höga investeringstakt de kommande åren finns ett behov av ökat fokus 

och stöd från beslutsfattarna. Under denna period kommer många frågeställningar uppstå vilka kan 

kräva både snabb och pragmatisk hantering.  

5.1.4. Personella resurser 

Generellt sett råder brist på VA-kompetens i landet, och det gäller även i Härryda kommun. Det finns en 

konkurrens om personal mellan de närliggande kommunerna och med andra privata aktörer .  

VA-verksamhet har idag 21 medarbetare och verksamheten är en utpräglad beställarorganisation. 

Verksamheten har generellt behov av tekniska konsulter såsom projektörer, processingenjörer och daglig 

drift (specialister). Därutöver köps en del tjänster internt inom kommunen såsom växeltjänst, 

mätarhantering, ekonomi, IT, underhåll och kartsystem.  

VA-verksamhetens andel av de kommungemensamma tjänster som nyttjas uppgick under 2018 till 3,8 

mnkr för VA-verksamheten och 1,1 mnkr för avfallsverksamheten, totalt ca 4,9 mnkr. Beroende vilken 

organisatorisk lösning som tillämpas för den framtida VA-verksamheten kan förändringar i dessa tal 

komma att påverkan kommunens resultaträkning.  

5.1.5. Samverkan 

En hög grad av samverkan med övriga samhällsbyggande verksamheter är viktig för att samordna 

insatser både vi utförande av underhåll och vid exploatering/nybyggnadsprojekt. Även samverkan med 

HEAB är viktig då dessa gräver för elnätet i samband med exploateringsprojekt. Den höga 

utbyggnadstakten ställer krav på samverkan för att uppnå effektivitet. Att VA-verksamheten hittills varit 

placerad nära Trafikverksamheten har uppfattats som en fördel och gjort denna samverkan dynamisk.  

Bristen på VA-kompetens innebär att samarbete mellan verksamheterna behöver finnas även i plan- och 

projekteringsfaser för att säkerställa att VA-perspektivet säkras redan i tidiga faser i exploateringen. 

5.1.6. Ekonomi 

VA-verksamheten omsatte 67 mnkr år 2018 och avfallsverksamheten 32 mnkr. Investeringsbudgeten 

ligger på ca 130 mnkr årligen.  

Vid bokslutet 2018 uppgick VA-verksamhetens anläggningstillgångar till 427,6 mnkr, varav 416,1 mnkr 

var VA-anläggningar och 11,5 mnkr var avfallsanläggningar7  

Eftersom verksamheten är en direkt del av kommunen tar man idag del av kommungemensamma 

ramavtal och liknande vilket vid eventuell avskiljning måste beaktas ur tillämpningsperspektiv.  

                                                   

 

7 Årsredovisning VA Härryda kommun 2018 
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5.1.7. Sammanfattning nuläge 

VA i Härryda är en relativt stor verksamhet med 23 medarbetare . Verksamheten är en utpräglad 

beställarorganisation.  

Flera stora investeringar planeras de kommande åren, varav det nya vattenverket i Hindås är den största 

investeringen i kommunens moderna historia. Totalt innebär vattenverket en investering på över en halv 

miljard de kommande 5 åren.  

VA-chefen efterfrågar mer engagemang/närhet till politiken och en högre kunskap hos beslutsfattare om 

de faktorer som påverkar VA-verksamheten. Behovet uttrycks även från politiken.  

VA-verksamheten samverkar mycket med Trafik och HEAB vid både planerings-, exploaterings- och 

underhållsarbete och köper även en del tjänster internt av kommunen.  

5.2. VA Benchmarking 

Som en del i utredningen genomfördes benchmark av hur andra kommuner valt att organisatoriskt 

placera sin VA-verksamhet samt vilka effekter detta gett. Nedanstående kommuner valdes ut i samråd 

med beställaren. 

5.2.1. Borås stad – Borås energi och miljö AB 

Borås stad har ca 112 000 invånare och befinner sig i tillväxt. Bolaget bildades som ett energibolag 

1995. Avfallsverksamheten överfördes från kommunen 2006 och VA-verksamheten 2009.  

Under 2019 har VA-verksamheten en driftbudget på 200 mnkr, och en investeringstakt om 75-80 mnkr 

årligen. VA är organiserat som ett eget affärsområde och har egna VA-resurser motsvarande ca 35 

heltidstjänster, övriga resurser delas inom bolaget. I och med att lagen om allmänna så särredovisas VA-

verksamheten inom bolaget och kostnader för gemensamma resurser fördelas mellan affärsområdena.  

VA-verksamheten har 8 reningsverk, varav det nyaste (Sobacken) med en investering på 1,6 miljarder är 

det största. Därutöver finns 5 vattenverk och ca 155 mil rörnät. VA-verksamheten är till stor del en 

utvecklingsorganisation som, utöver driften av produktionsanläggningarna, beställer drift och underhåll 

av rörnätet externt. Inom bolagets verksamhet finns även fjärrvärme. 

Vid överföringen av VA-verksamheten till Borås Energi och miljö användes anläggningsregistret (bokfört 

värde) som värdering av anläggningstillgångarna.  
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En bakgrund till valet att överföra VA-verksamheten till energibolaget var att hitta synergieffekter 

mellan verksamheterna. Det fanns även behov av större investeringar som bedömdes fördelaktigare att 

genomföra i bolagsform. Samverkan mellan affärsområdena är djupgående och det har inom bolaget 

byggts upp flera bolagsgemensamma funktioner t ex kundtjänst, försäljningsavdelning och 

ekonomifunktion vilket upplevs fungerar mycket bra. Även drift- och underhållsorganisationen är 

bolagsgemensam. Med ett gemensamt bolag finns även ett större underlag för den 

beredskapsorganisation som de ingående verksamheterna kräver.  

Ytterligare synergieffekter har uppnåtts kopplat till materialflöden, främst mellan avfall och energi. 

Slammet på VA hanteras av AO Avfall och blir dels förbränning och slutmaterial på deponin. Därutöver 

betonades fördelar med att VA och fjärrvärme samprojekteras vid exploateringsprojekt.  

En annan effekt av att ha vatten, renhållning och energi i samma bolag är att bolaget tydligare kan ha 

ett helhetskoncept att erbjuda gentemot invånarna.   

Bolaget har haft en utmaning i att de olika affärsområdena delar resurser för drift och underhåll. Dels 

ställer det höga krav på prioritering mellan verksamheternas behov och dels behövs både process- och 

anläggningskännedom hos personalen för att utföra underhållsarbete.  

Det uttrycks även ett behov av att säkerställa att samverkan och kontakterna med kommunens 

förvaltning inte försvagas då det finns en risk för detta när VA-verksamheten lyfts över i en annan 

organisation.  

5.2.2. Nacka vatten AB 

Nacka kommun har ca 100 000 invånare och befinner sig i stark tillväxt. Inom de kommande åren 

beräknas invånarantalet växa till ca 150 000 invånare.  
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Nacka vatten AB tillhör koncernen Nacka stadshus AB. Bolaget bildades 2016 och har en driftbudget för 

VA på va 180 mnkr och +70 mnkr för avfall. Investeringsbudgeten ligger på ca 60 mnkr årligen. VA-

verksamheten har inga egna anläggningar utan produktion av dricksvatten och rening av spillvatten 

utförs av Stockholms vatten. Bolaget äger och driftar rörnätet för distributionen av vatten i kommunen.  
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Inom bolaget finns 85 anställda och fördelningen är ca 30% inom VA, 20% inom Kund & avfall och 

50% inom Drift & underhåll.  

Drivkraften bakom bolagiseringen av VA-verksamheten var ett initiativ ifrån politiken utifrån att 

kommunens starka tillväxt krävde en tydlig samarbetspart när Nacka kommun exploaterar. Man ville 

även att bolaget skulle visa vägen för effektivisering och affärsmässighet i Nacka. Som bolag ansågs VA-

verksamheten ha lättare att rekrytera den VA-kompetens som krävs.  

Vid bolagiseringen användes bokfört värde på anläggningstillgångarna.  

De effekter av bolagiseringen som lyfts fram är ett tydligare affärsdriv inom verksamheten och 

bolagsstyrelsen vilket inneburit högre effektivitet och kostnadsbesparing, ett ökat politiskt intresse, och 

att VA-frågor har lyfts i kommunens planarbete då bolaget drivit på för en struktur och processutveckling 

kring hur VA-frågor hanteras. Därutöver har ett ökat fokus på arbetsmiljö inom VA och att det i 

bolagsform är enklare att rekrytera personal upplevts.  

De utmaningar som kommit med att organisera VA-verksamheten i ett eget bolag är främst kopplade till 

samverkan med kommunen, främst i planprocessen samt att det tagit mycket tid och arbete att starta 

upp ett nytt bolag. Det har inneburit att samverkansavtal med kommunen behöver tas fram och bolagets 

roll i samhällsbyggande behöver definieras.  

5.2.3. Boden kommun 

Boden kommun har va 28 000 invånare, varav 85-90% har kommunalt VA. VA-verksamheten i Boden 

kommun är organiserad inom Tekniska förvaltningen. I verksamheten ingår även avfall, biogas och 

återvinning. Budget 2019 var 69 mnkr i taxor, och en investeringsbudget på ca 100 mnkr. Det finns 13 

vattenverk och 13 reningsverk inom kommunen, varav de största hanterar ca 80% av verksamheten.  

Inom VA finns ca 25-30 egna medarbetare, därutöver finns ca 10 personer på Gatuverksamheten som 

utför ledningsjobb på uppdrag åt VA. Resterande ledningsjobb upphandlas externt. Kommunen har en 

stor geografisk spridning och rörnätet är ca 100 mil.  

Största styrkan med att ha VA inom den kommunala förvaltningen upplevs vara samverkan mellan VA 

och övriga samhällsbyggande verksamheter. Detta lyfts som särskilt viktigt vid en hög belastning på 

befintliga resurser.  

Verksamhetens största utmaningar är kopplade till att kommunen är liten till antalet invånare och även 

har svårighet att rekrytera VA-kompetens. Därutöver finns stora investeringsbehov.  

Boden kommun utredde en eventuell bolagisering av VA-verksamheten under 2016. Utredningen kom 

fram till nedan slutsatser: 

• Risk att intern kommunal samverkan skulle påverkas negativt av en bolagisering 

• Risk att VA-verksamheten, som då befann sig i kraftig utveckling, skulle tappa tempo 

• Bolagisering skulle troligen medföra behov av personalförstärkning för att säkerställa drift 

• Med tydligt mål kunde sannolikt en ökad ”affärsmässighet” uppnås i bolagsform 
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• Ingen signifikant inverkan av bolagisering bedömdes erhållas inom området ekonomi. En initial 

kostnadsökning är dock sannolik. 

Efter utredningen beslutades att avvakta i frågan om att bolagisera VA och istället fokusera på följande:  

• Utveckla befintlig styrning och arbetssätt  

• Fokusera på att stärka intrakommunalt (regionalt) samarbete. 

• Utifrån framarbetade samarbetsmöjligheter föra fortsatt dialog kring syfte och målsättning för 

en eventuell bolagisering i samverkan med annan/andra kommuner 

Detta arbete har påbörjats under 2018 och planer/idéer finns att skapa en förening (förbund) där 

deltagande kommuner kan samverka med (till en början) utredningar, upphandlingar, kompetensutbyte 

m.m.   

5.2.4. Sammanfattning Benchmark 

 

Utredningens slutsatser är att det sannolikt finns skalfördelar i större verksamheter kopplat till 

funktioner såsom jour, beredskap, gemensamma resurser och overhead. Möjligheten till att uppnå 

skalfördelar och samordningsvinster kan vara en orsak till bildandet av multiutility-bolag, vilket även 
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forskning visar8. Samordningsvinsterna av att ha VA och energi i samma bolag verkar dock främst vara 

administrativa och på tjänstemannasidan.  

Bolag kan ha lättare att attrahera och behålla VA-kompetens och en bolagisering kan även innebära en 

ökat fokus på affärsnytta. Att ha en bolagsstyrelse kan även underlätta beslut rörande investeringar då 

en styrelse ofta är närmare knuten till bolaget än en nämnd eller kommunstyrelse som har en mer 

övergripande roll i kommunen och hanterar ett större spann av verksamheter.  

Vid bolagisering är samverkan med övriga samhällsbyggande funktioner i kommunen en utmaning som 

kräver att en struktur för samverkan etableras för att säkerställa att VA involveras tidigt i exempelvis 

planprocessen.  

  

                                                   

 

8 Thomasson, A. (2015) Att driva VA i egen förvaltning – den lilla kommunens erfarenheter och utmaningar. Svenskt 
vatten AB 
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5.3. Branschförutsättningar inom VA 

Nedan redovisas faktorer som påverkar VA-verksamheter, vilka har fungerat som ett ramverk för 

utredningens analys.  

5.3.1. Allmänt 

• VA är en taxebaserad verksamhet där intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader utan att 

generera vinst 

• Många VA-verksamheter befinner sig i tillväxt samtidigt som de har stora behov av 

underhållsarbete på befintligt rörnät  

• VA är en anläggningsintensiv verksamhet som kräver hög grad av planering, både utifrån ett 

långsiktigt perspektiv och i operativa frågor 

o Detta ställer krav på dialogen med- och engagemanget ifrån politiken och gör också det 

finansiella perspektivet särskilt viktigt 

• VA-verksamheten har behov av nära samverkan med övriga samhällsbyggande verksamheter 

• Personalgruppens sammansättning har en stor spridning och innehåller såväl tekniker som 

tjänstemän.  

o Generellt sett råder brist på VA-kompetens i landet.  

• Höga krav på kvalitet, hållbarhet och klimatanpassning 

• Kraven från kunder/invånare ökar vad gäller tillgänglighet, e-tjänster och kommunikation 

Några av de stora framtidsfrågorna för VA-branschen är kompetensförsörjningen och 

personalutvecklingen, miljökraven och miljömedvetenheten samt de allt större kraven på ekonomiskt 

effektiva enheter.  

Forskning9 påvisar en av drivkrafterna bakom bolagiseringar av VA är bl. a. kommunernas behov av 

likvida medel, VA-verksamhetens behov av extern finansiering av investeringar samt de marknadsliberala 

krafterna samt tilltagande internationalisering. Parallellt med detta ser många privata aktörer, ofta 

energibolag eller s.k. ”multi-utilities”, en möjlighet att växa genom att förvärva kommunaltekniska 

verksamheter som exempelvis VA och avfall och skapa synergier med befintlig verksamhet10.  

5.3.2. VA i mindre kommuner 

År 2015 gav branschföreningen Svenskt vatten AB ut en rapport som beskrev den lilla kommunens 

utmaningar med VA-verksamhet. I rapporten beskrevs hur VA ofta organisatoriskt placeras tillsammans 

med verksamheter inom teknik, service och samhällsbyggnad. I en sådan organisation blandas 

skattefinansierad och taxebaserad verksamhet vilket kan innebära utmaningar då dessa har olika 

förutsättningar och olika lagar som styr verksamheten. I rapporten beskrivs också hur VA-verksamheterna 

i mindre kommuner ofta upplever det svårt att få politiskt gehör för VA-frågor då det saknas ett politiskt 

                                                   

 

9 Larsson (2012) Varför driver kommuner bolag? Göteborgs universitet 
10 Svenskt vatten (2003). Värdering av VA-verksamheter – förprojekt 
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organ/forum specifikt för detta. Därutöver har många politiker bristande kunskap och förståelse för 

Lagen om allmänna vattentjänster och verksamhetslogiken inom VA.  

Det är också ofta svårare för mindre kommuner att rekrytera personal. I de flesta fall måste de som 

anställs vara beredda på att arbeta med såväl dricksvatten som avlopp. Med andra ord, i den lilla 

kommunen behöver man vara generalist och har inte möjlighet att bli specialist. I små kommuner 

upplever man därför att det är extra svårt att rekrytera då inte alla med rätt kompetens har intresset av 

att arbeta under de förutsättningar som verksamheten och den lilla organisationen kräver11.  

Möjligheten att skapa stordriftsfördelar är också begränsad i mindre och medelstora kommuner. 

Samverkan mellan Gata och park och VA är ett sätt att försöka skapa någon form av stordriftsfördelar 

inom ramen för den egna förvaltningen, samt att utnyttja kommungemensamma resurser avseende 

administration, ekonomi och kundtjänst.  

Fördelar som lyfts upp med att ha VA i egen förvaltning i mindre kommuner är att det bidrar till en 

närhet med övriga samhällsbyggande verksamheter vilket gynnar samverkan och ett större 

helhetsperspektiv på samhällsbyggande i kommunen. Ofta är kommunikationsvägarna även kortare och 

mer dynamiska tack vare den geografiska och organisatoriska närheten mellan verksamheterna.  

5.3.3. Samverkan för skalfördelar 

Det är inte ovanligt att VA-verksamheten samverkan med andra verksamheter i syfte att uppnå 

skalfördelar. Samverkan kan ske antingen med andra tekniska verksamheter inom samma kommun eller 

regionalt med VA-verksamheter i närliggande kommuner. Vad gäller samverkan med andra tekniska 

verksamheter är det främst skalfördelar vad gäller administrativa-/tjänstemannadelar som uppnås, 

snarare än rent operativa effekter.  

Regional samverkan mellan VA-verksamheter i närliggande kommuner är ett aktuellt diskussionsämne 

inom branschorganisationen och är även relativt vanligt förekommande. Regionala VA-verksamheter kan 

bland annat bidra till att minska konkurrensen om personal, möjliggöra gemensamma investeringar, 

utbyte av kompetens och resurser m.m. Då VA-verksamheten behöver ha en beredskap dygnet runt finns 

tydliga fördelar med en samverkan vid t.ex. beredskapsorganisation. Regional samverkan kan ske både i 

bolagsform och mellan kommuner där VA finns i kommunal förvaltningsform. Exempel på sådana 

samverkansorganisationer är VA SYD och Vivab. Kvarstår gör kraven i lagen som säger att finansiella 

medel ej får flyttas över kommungränserna.  

I Svensk vattens rapport ”Regionala VA-företag”12 står att ”den affärsmässigt bästa utvecklingen är nog 

den som exempelvis sker i Nederländerna. Där åstadkoms en kritisk massa där flera angränsande va-

                                                   

 

11 Thomasson, A. (2015). Att driva VA i egen förvaltning – den lilla kommunens erfarenheter och utmaningar. 
Svenskt vatten AB.  
12 Odevall, C. (2003). Regionala VA-företag. Svenskt vatten AB 
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verksamheter slås ihop. Denna lösning är den som, allt annat lika, har möjlighet att skapa de största 

kostnadssynergierna.” 

5.4. Värdering av VA-verksamheter  

I analysen utgår vi från att redovisat värde utgör värderingsgrund för anläggningstillgångarna. Denna 

metod används av de flesta som överfört VA-anläggningar till ett bolag. Ett argument för att använda 

bokfört värde är att anläggningarna genom årliga nedskrivningar skrivits ner enligt en plan och därmed 

också betalts av kommunmedborgarna. I kombination med det vanligtvis förekommande 

upprustningsbehov som finns för anläggningarna kan man se dessa investeringar som värdemässigt 

motverkande till ett eventuellt högre värde på anläggningarna. De ny-och återinvesteringar som kommer 

att ske kommer ju framgent att betalas av framtidens medborgare och VA-brukare. 

Det finns dock flera argument för att en sådan värdering skulle kunna ifrågasättas. Framförallt eftersom 

man inte ”kontrollräknar” värdena med hjälp av andra modeller. Eftersom värderingsfrågor är komplexa 

kan kontrollräkning genom andra värderingsmodeller vara ett bra sätt att skapa säkerhet i frågan. Man 

så att säga pejlar sig in mot ett värde som man kan mena motsvarar vad som är korrekt. 

Den alternativa modell som ofta används, även vid värdering av va-verksamheter, är en beräkning av 

nuvärdet av kassaflödet. Den kallas Discounted Cash Flow (DCF). Den beräknar nuvärdet av det fria 

kassaflödet och lägger till ett slutvärde på värderingsobjektet och man får då fram ett värde på 

tillgångarna och verksamheten. Resultatet av denna modell är mycket beroende av kalkylränta som 

används och av de överskott som förväntas att genereras. VA-lagen innebär vissa begränsningar om 

överskott varför det ofta leder till ett lägre utfall än i andra sammanhang.  

Andra metoder som kan tillämpas är marknadsvärdering (svårt i fallet VA), jämförelse med liknande 

affärer eller högsta bud. Den senare kräver en budgivning vilket, om man inte tänker genomföra en 

försäljning, torde vara svår att genomföra.  

5.5. Analys organisatoriska alternativ 

Nedan analyseras vilka möjligheter och konsekvenser som finns kopplat till respektive organisatoriskt 

alternativ rörande VA-verksamheten. Analysen tar i beaktande verksamhetsmässiga, ekonomiska och 

juridiska perspektiv samt påverkan på styrning och ledning.  

Vad gäller nuvarande organisation har effekten av bildandet av välfärdsnämnden ännu inte realiserats, i 

och med att nuvarande organisation endast varit på plats sedan årsskiftet. Det kan därför vara så att 

kommunstyrelsen i och med nuvarande organisation har andra förutsättningar att ta en mer aktiv roll 

VA-frågor.  

5.5.1. Alternativ 1 – VA-verksamheten som del i HEAB 

Att lyfta in VA till det befintliga energibolaget HEAB skulle innebära att bolaget går från ett renodlat 

elnätsbolag till ett multi-utilitybolag.  
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Styrning och ledning 

Att överföra VA till HEAB skulle innebära en tydlig organisatorisk separation av taxefinansierad och 

skattefinansierad verksamhet. Detta skulle kunna underlätta förståelsen för skillnader mellan VA och 

övriga samhällsbyggande verksamheter i kommunens förvaltning.  

HEAB är idag ett välfungerande bolag med god ekonomi. Bolagets lednings uttrycker sig också positivt 

till att gå samman med VA-verksamheten.  

Denna lösning medför inga garantier för att en överföring av VA-verksamheten skulle innebära att 

behovet av ökat politiskt stöd och dialog skulle tillgodoses genom detta alternativ. Skillnader i kunskap 

kring sakfråga och lagar innebär en risk att HEABs bolagsstyrelse inte kan erbjuda det stöd och den 

dialog som VA-chefen efterfrågar, om inte relevant kompetens och förståelse för VA tillförs. Därutöver 

pågår arbete inom energinätsverksamheten som också kräver styrelsens engagemang och tid.  

En relevant aspekt är skillnader mellan de lagstiftningar som styr en energinätsverksamhet och en VA-

verksamhet som måste beaktas vid ett övervägande av att placera verksamheterna i samma bolag. 

Ellagen styr vilken taxa som kan tas ut, men utgör inget hinder för elnätsverksamheten att generera 

vinst. Det gör däremot lagen om allmänna vattentjänster, som säger att avgifterna inte får ”överskrida 

det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-

anläggningen”13. I ett multiutility-bolag krävs att ledning och styrelse har kunskap och förståelse för de 

lagar och som påverkar verksamheterna. Då HEAB idag är ett renodlat energinätsbolag finns en risk för 

att obalans mellan VA och energi skulle uppstå vid en eventuell överföring av VA-verksamheten. Ledning 

och styrelse inom bolaget har idag ett fokus på energinätsverksamhet och skulle behöva utbildning och 

kompetensförstärkning kring de frågor och lagar som rör VA-verksamhet. Skulle en konflikt uppstå om 

begränsade resurser finns en risk att VA-verksamheten ses som sekundär.  

Därutöver finns även konsekvenser kopplat till de säkerhetskrav som ställs på VA- och 

energinätsverksamheter. Inom VA-verksamheten råder högre krav på säkerhetsnivåer än inom 

energibolag. Viktigt är att betona att hela organisationen omfattas av dessa krav och att 

säkerhetsnivåerna för hela bolaget skulle behöva ses över och stärkas vid en överföring av VA-

verksamheten till HEAB. Utredningen har inte bedömt kostnaderna för detta arbete, utan lyfter endast 

behovet som något som bör beaktas, speciellt med tanke på att samordningsvinsterna och skalfördelarna 

med ett gemensamt bolag för elnät och VA är begränsade.   

Verksamhetsperspektiv 

Att flytta VA-verksamheten till HEAB skulle innebära en tydlig separation mellan skattefinansierad och 

taxebaserad verksamhet.  

                                                   

 

13 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 30 § 
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Bolaget är relativt litet och skulle kunna uppnå vissa skalfördelar med en lite större verksamhet. Vår 

bedömning är dock att det främst är administrativa samordningsvinster som kan räknas hem. Detta beror 

dels på att specifik fackkunskap krävs inom de olika verksamheterna samt på skillnader i 

verksamhetskaraktär mellan HEAB och VA-verksamheten. Medan VA är en ren beställarorganisation utför 

HEAB merparten av det operativa arbetet i egen regi. Möjligheterna till skalfördelar vad gäller operativt 

arbete är därför begränsat.  

Det finns även andra utmaningar kopplade till en sammanslagning av VA-verksamheten och HEAB. En 

sådan är att effektiviteten i båda verksamheterna under en övergångsperiod kommer minska medan det 

gemensamma bolaget byggs upp. En organisationsförändring innebär även alltid en viss nivå av oro i 

organisationen och vid bildandet av ett multiutility-bolag drabbar denna oro båda verksamheterna.  

Finansiella frågor 

Anläggningstillgångarna inom VA-verksamheten (redovisat värde 427,6 mnkr 2018) överförs till HEAB. 

HEABs anläggningstillgångar samma år var 426 mnkr vilket innebär att bolagets anläggningstillgångar 

dubblas. År 2018 var bolagets soliditet ca 30% och vid en överföring av anläggningstillgångarnas 

redovisade värde skulle soliditeten således minska till ca 15% förutsatt att HEAB behöver låna 

motsvarande summa för att finansiera köpet av VA-anläggningarna. 

För kommunen innebär en flytt av VA att kommunens anläggningstillgångar minskar med 427,6 mnkr 

medan likvida medel och/eller långfristiga fodringar ökar.  

Lån för köp av VA-anläggningar innebär att bolaget ökar sin skuldsättningsgrad. Detta kan dock 

balanseras av att ägaren tillför en del av köpeskillingen som eget kapital till bolaget. Därutöver 

tillkommer räntekostnader för lån för det nya vattenverket. Indirekt belastas dock även kommunen som 

borgenär till HEAB.  

Att föra samman VA och energi i samma bolag innebär att högre belåning på VA-anläggningar vilket kan 

balanseras mot en lägre belåningsgrad inom elanläggningar. Samtidigt skapar VA-anläggningarna 

(främst det nya vattenverket) avskrivningsunderlag inom bolaget.  

I ett gemensamt bolag delas också bolagets overhead-kostnader liksom arvode för styrelse och revisorer 

m.m. Kravet på särredovisning av VA-verksamheten liksom för elnätet kvarstår dock.  

Övrigt 

Vid en överföring av ägandet av rörnätet till annan aktör än kommunen (såsom ett bolag) behöver 

sannolikt ledningar i kommunala fastigheter avskiljas och servitut behöver tas fram. Utredningen har ej 

bedömt kostnader för detta arbete.  
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5.5.2. Alternativ 2  - VA-verksamheten som eget bolag 

Styrning 

Att bilda ett VA-bolag skulle, såväl som att överföra VA till HEAB, innebära en tydlig organisatorisk 

separation av taxefinansierad och skattefinansierad verksamhet. Detta skulle kunna underlätta 

förståelsen för skillnader mellan VA och övriga samhällsbyggande verksamheter i kommunens 

förvaltning.  

Vid en bolagisering av VA skulle ägarens närvaro säkras genom bolagsstyrelsen. Detta är en viktig faktor 

inför kommande stora investeringar då en bolagsstyrelse med specifik kunskap om VA skulle kunna ta en 

mer aktiv del i beslut och att stötta verksamhetens ledning.  

De rapporter utredningen tagit del av samt erfarenheter från benchmarkingen talar för bolagsformen 

kan användas som ett verktyg för att uppnå förbättringar, exempelvis en förändrad styrning, ökat fokus 

på affärsmässighet och resurseffektivitet då ägardirektivet generellt sett är ett kraftfullt styrmedel. Dock 

vill utredningen lyfta fram att bolagisering, i sig, medför inga automatiska effekter som inte kan erhållas 

i förvaltningsform utan detta är en styrnings- och ledningsfråga - oavsett organisationsform. Att ha en 

bolagsstyrelse, vilken enligt lag har i uppgift att se till bolagets bästa kan dock bidra till en effektivare 

verksamhet.  

Verksamhetsperspektiv 

Bildandet av ett VA-bolag innebär inga skalfördelar eller samordningsvinster för VA kontra dagens 

organisation.  

Däremot möjliggörs en tydligare varumärkesprofilering, vilket kan underlätta i kommunikationen med 

invånarna, och även vad gäller kompetensförsörjning.  

Att bilda ett VA-bolag innebär att en struktur för samverkan som säkrar att VA-perspektiv kommer in 

tidigt i planprocessen behöver sättas upp. Mycket av dagens informella och ad hoc samverkan mellan 

VA-verksamheten och sektor Samhällsbyggnad behöver ersättas av strukturer och forum för samverkan.  

Det finns även en risk att en negativ ”vi-och-dem-känsla” utvecklas vilket försvårar samverkan och 

påverkar effektiviteten negativt. Då det dessutom råder brist på VA-kompetens är det viktigt att 

samverkan fungerar för att säkra att VA-frågorna inte missas i plan- och byggprocesserna. Behovet av 

effektiva processer förstärks i och med att kommunen är i en kraftig tillväxtfas med både flera stora 

exploateringsprojekt och kommande investeringar.  

Etablering av ett nytt bolag är ett krävande arbete och på kort sikt kan det innebära att verksamhetens 

effektivitet minskar då resurser behöver läggas på att ta fram ägardirektiv, uppdragsbeskrivningar, 

ansvars- och rollfördelning m.m. samt att hitta samverkansformer mellan bolag och kommun. Detta är 

viktigt att ta i beaktande då VA nu är i en fas med hög belastning både vad gäller underhåll och 

kommande investeringar. Utredningen har heller inte tittat på vilken kompetens som finns av att driva 

verksamhet i bolagsform inom VA-verksamheten idag.  

Finansiella frågor 
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En bolagisering av VA-verksamheten skulle innebära att det nya VA-bolaget köper 

anläggningstillgångarna, vars bokförda värde år 2018 var 427,6 mnkr. Detta innebär att kommunens 

anläggningstillgångar minskar och istället ökar långfristiga fodringar och/eller likvida medel.  

Vid en bolagisering av VA behöver ägarna (kommunen) även från start förse bolaget med kapital, då det 

är svårare för bolaget att på annat sätt bygga upp ett eget kapital, i och med att verksamheten inte får 

generera någon vinst.  

Ett nybildat VA-bolag skulle till en början ha en hög skuldsättningsgrad på grund av finansieringen av 

köp av VA-anläggningar. Därutöver belastas VA-bolaget av nytt lån för att finansiera kommande 

investeringar, varav det nya vattenverket ensamt innebär en investering på över en halv miljard kronor.  

Vid bildandet av ett VA-bolag finns också möjligheten att bilda en koncernstruktur där VA-bolaget och 

HEAB knyts ihop genom ett moderbolag, som skulle kunna ha formen av ett holdingbolag utan egen 

operativ verksamhet.  

Övrigt 

Då det även pratas om att på sikt etablera en ökad regional samverkan inom VA så bör förutsättningar 

för detta tas i beaktande vid beslut om eventuell bolagisering. Detta är inget som utredningen tittat 

närmre på men beroende på omfattning av en sådan regional samverkan kan det vara enklare att om de 

VA-verksamheter som ingår har samma form av organisation (bolag eller förvaltningsform).  

På samma sätt som vid en flytt till HEAB behöves servitut på ledningar på kommunala fastigheter tas 

fram.  

5.5.3. Alternativ 3 – VA-verksamheten som en egen förvaltning med egen nämnd 

Styrning 

Att etablera en separat VA-nämnd kan vara ett sätt att säkra en ökad politisk närvaro och dialog. Genom 

att bilda en VA-nämnd kan ett politiskt forum skapas med fokus på VA. Viktigt är att beakta om en 

nämnd är en effektiv styrform för VA givet behovet, och hur behovet av en VA-nämnd ser ut på sikt.  

Möjligheten att bolagisera verksamheten vid ett senare skede kvarstår också och kan på nytt utvärderas 

vid önskemål.  

Verksamhetsperspektiv 

Närheten till övriga tekniska verksamheter inom kommunen uppmuntrar helhetstänk där VA-

verksamhetens involvering i planprocessen underlättas av att VA-kompetensen behålls internt i 

kommunens förvaltning. 

Att behålla VA-verksamheten inom kommunens förvaltning underlättar även för verksamheterna att 

bibehålla de stordriftsfördelar man idag skapat, vad gäller både personella resurser och vissa maskiner.  
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Att bilda en egen förvaltning med en egen nämnd är i sig en mindre organisationsförändring än övriga 

två alternativ och innebär lägre risk för att verksamheten (på kort sikt) skulle tappa tempo på grund av 

omorganiseringen.  

Finansiella frågor 

Detta alternativ innebär inga större förändringar i kommunens balansräkning eller kassaflöde jämfört 

med nuvarande organisering. En extra kostnad för en nämnd tillkommer men utgör i förhållandet en 

liten summa; som jämförelse så kostade miljö- och bygglovsnämnden 337 tkr under 2018.  

Detta alternativ undviker även frågan kring värdering av VA-anläggningarna då dessa kvarstår som 

tillgångar inom kommunen. Kommande investering i vattenverk ökar kommunens anläggningstillgångar 

och långfristiga skulder, vilket även framtida avskrivningar på vattenverket gör.  

Därutöver är de ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ relativt små i förhållande till de andra 

två alternativen utredningen behandlat således även de ekonomiska riskerna med detta alternativ.  

5.5.4. Alternativ 4 - Etablera en virtuell förvaltning 

Utöver ovan alternativ finns möjligheten att under en avgränsad period bilda ett särskilt forum för VA-

frågor. Rollen för ett sådant forum bör vara att bereda frågor till kommunstyrelsen och kan, förutsatt rätt 

kompetens och uppdrag, vara en väg att tillfälligt erbjuda det stöd och närhet i dialogen som såväl VA-

verksamhet som politik efterfrågar utan att det innebär någon större förändring i kommunens 

organisation.  

Det finns dock en risk kopplat till otydligt mandat och befogenheter för gruppen, vilket skulle kunna 

innebära en risk för att nyttan och de önskade effekterna uteblir.  

5.6. Sammanfattning av alternativ hantering av VA 
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6. Bilaga 1, Budget och utfall belysning 
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Bolagsordning för Härryda vatten och Avfall AB  
  
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Härryda Vatten och Avfall AB.  
  
§ 2 Styrelsens säte  
Bolagets styrelse har sitt säte i Härryda kommun.  
  
§ 3 Föremål för verksamheten  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härryda kommun 
driva vattenverksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens 
ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.  
  
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar 
följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att 
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och att 
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud 
att ta högre avgift än motiverat för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  
  
§ 4 Syfte med verksamheten  
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande  
svara för vatten och avfallsverksamhet i Härryda kommun.   
  
§ 5 Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt  
Bolagets styrelse ska inhämta Kommunfullmäktiges i Härryda 
kommun ställningstagande innan beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas.  
  
§ 6 Aktiekapital och antal aktier  
Aktiekapitalet ska utgöra minst femtiotusen (50,000) kronor och högst fyra miljoner 
(4,000,000) kronor.  
  
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 250 och högst 20 000.  
  
§ 7 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre 
suppleanter. Ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande utses 
av Kommunfullmäktige i Härryda. Om kommunfullmäktige inte beslutar annat utses 
ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande för tiden från den 
ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats och fram till och med den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige.  
  
§ 8 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma väljas en revisor och en 
revisorssuppleant, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och 
revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag. Revisorns och suppleantens 
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uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 
efter revisorsvalet.  
  
§ 9 Lekmannarevisorer  
För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Härryda 
kommun minst två lekmannarevisor och högst en suppleant. Lekmannarevisorerna utses 
ur kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 
bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
§ 10 Kallelse  
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
årsstämma och extra stämma. Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se.  
  
§ 11 Ärenden på årsstämma  
Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På 
årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.  
  

1. Stämmans öppnande.  
2. Val av ordförande och sekreterare.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Val av en eller två justerare.  
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Godkännande av dagordning.  
7. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, 
revisionsberättelsen.  
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
9. Beslut om följande.  

a. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i 
förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning.   
b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.  
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande 
direktören när sådan förekommer.  

10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, revisorssuppleant 
och lekmannarevisorer med suppleanter.  
11. Rapport om Kommunfullmäktiges i Härryda kommun val av 
styrelseledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande.  
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.  
13. Rapport om Kommunfullmäktiges i Härryda kommun val av 
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.  
14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen eller ägardirektiv.  

  
§ 11 Räkenskapsår  
Räkenskapsår ska vara 1 jan–31 dec.  
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§ 12 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av dem styrelsen utser bland styrelsens 
ledamöter eller suppleanter alternativt den verkställande direktören. Bemyndigandet får 
inte avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande 
direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.  
  
§ 13 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Härryda kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.  
  
§ 14 Handlingars offentlighet  
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller  
för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen samt  
offentlighets- och sekretesslagen.  
  
§ 15 Likvidation  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Härryda kommun.  
  
§ 16 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i 
Härryda kommun.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 146        Dnr 2019KS628 

Utvidgning av verksamhetsområde VA – dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten för allmän va-anläggning 2019  

  
Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för tre olika 
tjänster; dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) ska kommunfullmäktige besluta om en allmän vatten- och avloppsanläggnings 
verksamhetsområde och vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. Kommunens 
VA-verksamhet har i sitt kvalitetsarbete identifierat flera områden där verksamhetsområdet 
behöver utökas eller ändras. Förändringen innebär att fastigheter inom verksamhetsområdet 
har rätt till anslutning till kommunalt VA. Fastigheterna debiteras enligt kommunens VA-
taxa. 
 
Verksamhetsområdet för VA i Härryda kommun har inte utvidgats sedan 2017. Kommunen 
har därefter exploaterat områden för nya bostäder och företag i Mölnlycke, Landvetter och 
Rävlanda. Förvaltningen har tagit fram förslag på utökning av verksamhetsområden för VA 
inom Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utvidga verksamhetsområde för VA – dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten enligt föreliggande förslag. 
 

---------------------- 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Lisbeth Högström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-14 2019KS628  300 
  
 

Utvidgning av verksamhetsområde VA – dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten för allmän va-anläggning 2019  

Sammanfattning  
Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet 
att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för tre olika 
tjänster; dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) ska kommunfullmäktige besluta om en allmän vatten- och 
avloppsanläggnings verksamhetsområde och vilka fastigheter som verksamhetsområdet 
omfattar. Kommunens VA-verksamhet har i sitt kvalitetsarbete identifierat flera områden 
där verksamhetsområdet behöver utökas eller ändras. Förändringen innebär att fastigheter 
inom verksamhetsområdet har rätt till anslutning till kommunalt VA. Fastigheterna 
debiteras enligt kommunens VA-taxa. 
 
Verksamhetsområdet för VA i Härryda kommun har inte utvidgats sedan 2017. 
Kommunen har därefter exploaterat områden för nya bostäder och företag i Mölnlycke, 
Landvetter och Rävlanda. Förvaltningen har tagit fram förslag på utökning av 
verksamhetsområden för VA inom Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. Förslagen 
redovisas i bilagor till denna tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utvidga verksamhetsområde för VA – dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten enligt föreliggande förslag. 

 
 
 
Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef  Jessica Sténhoff 
               Vatten- och avfallschef 
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Bilagor: 

Bilaga 1 - Föreslagna verksamhetsområden VO Mölnlycke dricksvatten 2019 

Bilaga 2 - Föreslagna verksamhetsområden VO Mölnlycke spillvatten 2019 

Bilaga 3 - Föreslagna verksamhetsområden VO Mölnlycke dagvatten 2019 

Bilaga 4 - Föreslagna verksamhetsområden Landvetter dricksvatten 2019 

Bilaga 5 - Föreslagna verksamhetsområden Landvetter spillvatten 2019 

Bilaga 6 - Föreslagna verksamhetsområden Landvetter dagvatten 2019 

Bilaga 7 - Föreslagna verksamhetsområden Rävlanda dricksvatten 2019 

Bilaga 8 - Föreslagna verksamhetsområden Rävlanda spillvatten 2019 

Bilaga 9 - Föreslagna verksamhetsområden Rävlanda dagvatten 2019 

Bilaga 10 - Föreslagna VA-områden 2019
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Bilaga 1 

 

UTVIDGNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE AVSEENDE 
DRICKSVATTEN I MÖLNLYCKE 2019, ENLIGT DET SKRAFFERADE 
OMRÅDET PÅ KARTA 2019-10-15. 

 

Bråta 

Bråta 2:143 

Bråta 2:144 

Bråta 2:145 

Bråta 2:150 

 

Kobackavägen 

Hårskeröd 1:30 

Kullbäckstorp 1:11 

Kullbäckstorp 1:63 

Kullbäckstorp 1:64 

Kullbäckstorp 1:65 

Kullbäckstorp 1:66 

Kullbäckstorp 1:67 

Kullbäckstorp 1:68 

Kullbäckstorp 1:70 

Kullbäckstorp 1:170 

Kullbäckstorp 1:171 

Kullbäckstorp 1:172 

Kullbäckstorp 1:173 

  

Vällkullevägen 

Kullbäckstorp 2:2  

Kullbäckstorp 2:467 

Kullbäckstorp 2:471 

Kullbäckstorp 2:472 

Kullbäckstorp 2:473 

Kullbäckstorp 2:474 

Kullbäckstorp 2:475 
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Wendelsberg 

Wendelsberg 1:20 

Wendelsberg 1:22 

Wendelsberg 1:23 

Wendelsberg 1:31 
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Bilaga 2  

 

UTVIDGNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE AVSEENDE 
SPILLVATTEN I MÖLNLYCKE 2019, ENLIGT DET SKRAFFERADE 
OMRÅDET PÅ KARTA 2019-10-15. 

 

Bråta 

Bråta 2:143 

Bråta 2:144 

Bråta 2:145 

Bråta 2:150 

 

Kobackavägen 

Hårskeröd 1:30 

Kullbäckstorp 1:11 

Kullbäckstorp 1:63 

Kullbäckstorp 1:64 

Kullbäckstorp 1:65 

Kullbäckstorp 1:66 

Kullbäckstorp 1:67 

Kullbäckstorp 1:68 

Kullbäckstorp 1:70 

Kullbäckstorp 1:170 

Kullbäckstorp 1:171 

Kullbäckstorp 1:172 

Kullbäckstorp 1:173 

  

Vällkullevägen 

Kullbäckstorp 2:2  

Kullbäckstorp 2:467 

Kullbäckstorp 2:471 

Kullbäckstorp 2:472 

Kullbäckstorp 2:473 

Kullbäckstorp 2:474 

Kullbäckstorp 2:475 
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Wendelsberg 

Wendelsberg 1:20 

Wendelsberg 1:22 

Wendelsberg 1:23 

Wendelsberg 1:31 
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Bilaga 3 

 

UTVIDGNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE AVSEENDE 
DAGVATTEN LOD I MÖLNLYCKE 2019, ENLIGT DET 
SKRAFFERADE OMRÅDET PÅ KARTA 2019-10-15. 

 

Bråta 

Bråta 2:150 

 

Kobackavägen 

Hårskeröd 1:30 

Kullbäckstorp 1:11 

Kullbäckstorp 1:63 

Kullbäckstorp 1:64 

Kullbäckstorp 1:65 

Kullbäckstorp 1:66 

Kullbäckstorp 1:67 

Kullbäckstorp 1:68 

Kullbäckstorp 1:70 

Kullbäckstorp 1:170 

Kullbäckstorp 1:171 

Kullbäckstorp 1:172 

Kullbäckstorp 1:173 

 

Vällkullevägen 

Kullbäckstorp 2:2  

Kullbäckstorp 2:467 

Kullbäckstorp 2:471 

Kullbäckstorp 2:472 

Kullbäckstorp 2:473 

Kullbäckstorp 2:474 

Kullbäckstorp 2:475 
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Bilaga 4  

 

UTVIDGNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE AVSEENDE 
DRICKSVATTEN I LANDVETTER 2019, ENLIGT DET 
SKRAFFERADE OMRÅDET PÅ KARTA 2019-10-15. 

 

Fläskebovägen 

Bårhult 1:113 

Bårhult 1:114 

Bårhult 1:115 

Bårhult 1:116 

Bårhult 1:118 

Bårhult 1:119 

Bårhult 1:120 

Bårhult 1:121 

Bårhult 1:122 

Bårhult 1:123 

Bårhult 1:124 

Bårhult 1:125 

Bårhult 1:126 

Bårhult 1:127 

Bårhult 1:128 

 

Landvetters-Backa 

Björröd 1:201  

Björröd 1:202  

Landvetters-Backa 1:4 Del av, enligt karta 

Landvetters-Backa 1:5 Del av, enligt karta 

Landvetters-Backa 1:7  

Landvetters-Backa 1:11 

Landvetters-Backa 1:12 

Landvetters-Backa 1:14 

Landvetters-Backa 1:26 

Landvetters-Backa 1:30 

Landvetters-Backa 1:37 Del av, enligt karta  
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Landvetters-Backa 1:38 

Landvetters-Backa 1:39 

Landvetters-Backa 1:40 

Landvetters-Backa 1:41 

Landvetters-Backa 1:42 

Landvetters-Backa 1:44 

Landvetters-Backa 1:45 

Landvetters-Backa 1:50 

Landvetters-Backa 1:52 

Landvetters-Backa 1:53 

Landvetters-Backa 1:64 

Landvetters-Backa 1:70 

Landvetters-Backa 1:71 

Landvetters-Backa 1:77 

Landvetters-Backa 1:78 

Landvetters-Backa 1:79 

Landvetters-Backa 1:80 

Landvetters-Backa 1:81 

Landvetters-Backa 1:82 

Landvetters-Backa 1:90 

Landvetters-Backa 1:93 

Landvetters-Backa 1:94 

Landvetters-Backa 1:97  

Landvetters-Backa 1:99 

Landvetters-Backa 1:100 

Landvetters-Backa 1:101 

Landvetters-Backa 1:102 

Landvetters-Backa 1:103 

Landvetters-Backa 1:108 

Landvetters-Backa 1:124 

Landvetters-Backa 1:125 

Landvetters-Backa 1:143 

Landvetters-Backa 1:146 

Landvetters-Backa 1:156  
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Landvetters-Backa 1:160  

Landvetters-Backa 1:161 

Landvetters-Backa 1:165 

Landvetters-Backa 1:167 

Landvetters-Backa 1:168 

Landvetters-Backa 1:171 

Landvetters-Backa 1:173  

Landvetters-Backa 1:174  

Landvetters-Backa 1:175  

Landvetters-Backa 1:176  

Landvetters-Backa 1:177  

Landvetters-Backa 1:178  

Landvetters-Backa 1:179  

Landvetters-Backa 1:180  

Landvetters-Backa 1:181  

Landvetters-Backa 1:182  

Landvetters-Backa 1:183  

Landvetters-Backa 1:184  

Landvetters-Backa 1:185  

Landvetters-Backa 1:186  

Landvetters-Backa 1:187  

Landvetters-Backa 1:188  

Landvetters-Backa 1:189  

Landvetters-Backa 1:190  

Landvetters-Backa 1:191  

Landvetters-Backa 1:192  

Landvetters-Backa 1:193  

Landvetters-Backa 1:194  

Landvetters-Backa 1:195  

Landvetters-Backa 1:196  

Landvetters-Backa 1:197  

Landvetters-Backa 1:198  

Landvetters-Backa 1:199  

Landvetters-Backa 1:200  
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Landvetters-Backa 1:201 

Landvetters-Backa 1:202  

Landvetters-Backa 1:203  

Landvetters-Backa 1:204  

Landvetters-Backa 1:205  

Landvetters-Backa 1:206  

Landvetters-Backa 1:207  

Landvetters-Backa 1:208  

Landvetters-Backa 1:209  

Landvetters-Backa 1:210  

Landvetters-Backa 1:211  

Landvetters-Backa 1:212  

Landvetters-Backa 1:213  

Landvetters-Backa 1:214  

Landvetters-Backa 1:215  
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Bilaga 5 

 

UTVIDGNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE AVSEENDE 
SPILLVATTEN I LANDVETTER 2019, ENLIGT DET SKRAFFERADE 
OMRÅDET PÅ KARTA 2019-10-15. 

 

Fläskebovägen 

Bårhult 1:113 

Bårhult 1:114 

Bårhult 1:115 

Bårhult 1:116 

Bårhult 1:118 

Bårhult 1:119 

Bårhult 1:120 

Bårhult 1:121 

Bårhult 1:122 

Bårhult 1:123 

Bårhult 1:124 

Bårhult 1:125 

Bårhult 1:126 

Bårhult 1:127 

Bårhult 1:128 

 

Landvetters-Backa 

Björröd 1:201  

Björröd 1:202  

Landvetters-Backa 1:4 Del av, enligt karta  

Landvetters-Backa 1:5 Del av, enligt karta  

Landvetters-Backa 1:7  

Landvetters-Backa 1:11  

Landvetters-Backa 1:12  

Landvetters-Backa 1:14  

Landvetters-Backa 1:26  

Landvetters-Backa 1:30  

Landvetters-Backa 1:37 Del av, enligt karta 
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Landvetters-Backa 1:38 

Landvetters-Backa 1:39  

Landvetters-Backa 1:40  

Landvetters-Backa 1:41  

Landvetters-Backa 1:42  

Landvetters-Backa 1:44  

Landvetters-Backa 1:45  

Landvetters-Backa 1:50  

Landvetters-Backa 1:52  

Landvetters-Backa 1:53  

Landvetters-Backa 1:64  

Landvetters-Backa 1:70  

Landvetters-Backa 1:71  

Landvetters-Backa 1:77  

Landvetters-Backa 1:78  

Landvetters-Backa 1:79  

Landvetters-Backa 1:80  

Landvetters-Backa 1:81  

Landvetters-Backa 1:82  

Landvetters-Backa 1:83  

Landvetters-Backa 1:84  

Landvetters-Backa 1:85  

Landvetters-Backa 1:86  

Landvetters-Backa 1:90  

Landvetters-Backa 1:92  

Landvetters-Backa 1:93  

Landvetters-Backa 1:94  

Landvetters-Backa 1:97  

Landvetters-Backa 1:99  

Landvetters-Backa 1:100  

Landvetters-Backa 1:101  

Landvetters-Backa 1:102  

Landvetters-Backa 1:103  

Landvetters-Backa 1:108  
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Landvetters-Backa 1:124  

Landvetters-Backa 1:125  

Landvetters-Backa 1:143  

Landvetters-Backa 1:146  

Landvetters-Backa 1:156  

Landvetters-Backa 1:160  

Landvetters-Backa 1:161  

Landvetters-Backa 1:165  

Landvetters-Backa 1:167  

Landvetters-Backa 1:168  

Landvetters-Backa 1:171  

Landvetters-Backa 1:173  

Landvetters-Backa 1:174  

Landvetters-Backa 1:175  

Landvetters-Backa 1:176  

Landvetters-Backa 1:177  

Landvetters-Backa 1:178  

Landvetters-Backa 1:179  

Landvetters-Backa 1:180  

Landvetters-Backa 1:181  

Landvetters-Backa 1:182  

Landvetters-Backa 1:183  

Landvetters-Backa 1:184  

Landvetters-Backa 1:185  

Landvetters-Backa 1:186  

Landvetters-Backa 1:187  

Landvetters-Backa 1:188  

Landvetters-Backa 1:189  

Landvetters-Backa 1:190  

Landvetters-Backa 1:191  

Landvetters-Backa 1:192  

Landvetters-Backa 1:193  

Landvetters-Backa 1:194  

Landvetters-Backa 1:195  
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Landvetters-Backa 1:196  

Landvetters-Backa 1:197  

Landvetters-Backa 1:198  

Landvetters-Backa 1:199  

Landvetters-Backa 1:200  

Landvetters-Backa 1:201  

Landvetters-Backa 1:202  

Landvetters-Backa 1:203  

Landvetters-Backa 1:204  

Landvetters-Backa 1:205  

Landvetters-Backa 1:206  

Landvetters-Backa 1:207  

Landvetters-Backa 1:208  

Landvetters-Backa 1:209  

Landvetters-Backa 1:210  

Landvetters-Backa 1:211  

Landvetters-Backa 1:212  

Landvetters-Backa 1:213  

Landvetters-Backa 1:214  

Landvetters-Backa 1:215  
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Bilaga 6  

 

UTVIDGNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE AVSEENDE 
DAGVATTEN LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN 
(LOD) I LANDVETTER 2019, ENLIGT DET SKRAFFERADE 
OMRÅDET PÅ KARTA 2019-10-15. 

 

Fläskebovägen 

Bårhult 1:113 

Bårhult 1:114 

Bårhult 1:115 

Bårhult 1:116 

Bårhult 1:118 

Bårhult 1:119 

Bårhult 1:120 

Bårhult 1:121 

Bårhult 1:122 

Bårhult 1:123 

Bårhult 1:124 

Bårhult 1:125 

Bårhult 1:126 

Bårhult 1:127 

Bårhult 1:128 

 

Landvetters-Backa 

Björröd 1:201  

Björröd 1:202  

Landvetters-Backa 1:4 Del av, enligt karta 

Landvetters-Backa 1:5 Del av, enligt karta 

Landvetters-Backa 1:11 

Landvetters-Backa 1:12 

Landvetters-Backa 1:26 

Landvetters-Backa 1:30 

Landvetters-Backa 1:41 

Landvetters-Backa 1:44 
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Landvetters-Backa 1:70 

Landvetters-Backa 1:92 

Landvetters-Backa 1:125 

Landvetters-Backa 1:156 

Landvetters-Backa 1:160 

Landvetters-Backa 1:165 

Landvetters-Backa 1:168 

Landvetters-Backa 1:173 

Landvetters-Backa 1:174 

Landvetters-Backa 1:175 

Landvetters-Backa 1:176 

Landvetters-Backa 1:177 

Landvetters-Backa 1:178 

Landvetters-Backa 1:179 

Landvetters-Backa 1:180 

Landvetters-Backa 1:181 

Landvetters-Backa 1:182 

Landvetters-Backa 1:183 

Landvetters-Backa 1:184 

Landvetters-Backa 1:185 

Landvetters-Backa 1:186 

Landvetters-Backa 1:187 

Landvetters-Backa 1:188 

Landvetters-Backa 1:189 

Landvetters-Backa 1:190 

Landvetters-Backa 1:191 

Landvetters-Backa 1:192 

Landvetters-Backa 1:193 

Landvetters-Backa 1:194 

Landvetters-Backa 1:195 

Landvetters-Backa 1:196 

Landvetters-Backa 1:197 

Landvetters-Backa 1:198 

Landvetters-Backa 1:199 
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Landvetters-Backa 1:200 

Landvetters-Backa 1:201 

Landvetters-Backa 1:202 

Landvetters-Backa 1:203 

Landvetters-Backa 1:204 

Landvetters-Backa 1:205 

Landvetters-Backa 1:206 

Landvetters-Backa 1:207 

Landvetters-Backa 1:208 

Landvetters-Backa 1:209 

Landvetters-Backa 1:210 

Landvetters-Backa 1:211 

Landvetters-Backa 1:212 

Landvetters-Backa 1:213 

Landvetters-Backa 1:214 

Landvetters-Backa 1:215 
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Bilaga 7 

 

UTVIDGNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE AVSEENDE 
DRICKSVATTEN I RÄVLANDA 2019, ENLIGT DET SKRAFFERADE 
OMRÅDET PÅ KARTA 2019-10-15. 

 

Rävlanda 4:253  
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Bilaga 8 

 

UTVIDGNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE AVSEENDE 
SPILLVATTEN I MÖLNLYCKE 2019, ENLIGT DET SKRAFFERADE 
OMRÅDET PÅ KARTA 2019-10-15. 

 

Rävlanda 4:253  
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Bilaga 9 

 

UTVIDGNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE AVSEENDE 
DAGVATTEN LOD I RÄVLANDA 2019, ENLIGT DET 
SKRAFFERADE OMRÅDET PÅ KARTA 2019-10-15. 

 

Rävlanda 4:253  
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Teckenförklaring
Befintligt LOD-område
Föreslaget LOD-område

Föreslagna verksamhetsområdena Mölnlycke
- Dagvatten LOD 2019 ±

0 500 1 000250 Meter1:18 0002019-10-15

Bilaga 10
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Föreslagna verksamhetsområdena Mölnlycke
- Spillvatten 2019 ±

0 500 1 000250 Meter1:18 0002019-10-15

Teckenförklaring
Befintligt Spillvatten
Föreslaget Spillvatten
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Föreslagna verksamhetsområdena Mölnlycke
- Dricksvatten 2019 ±

0 500 1 000250 Meter1:18 0002019-10-15

Teckenförklaring
Föreslagen Dricksvatten
Befintligt Dricksvatten
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Föreslagna verksamhetsområdena Landvetter
- LOD 2019 ±

0 500 1 000250 Meter1:20 0002019-10-15

Teckenförklaring
Befintligt LOD-område
Föreslaget LOD-område
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Föreslagna verksamhetsområdena Landvetter
- Spillvatten 2019 ±
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 143        Dnr 2019KS189 

Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2019 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka 
hos Trafikverket om övertagande av del av väg 540, Boråsvägen, i anslutning till 
detaljplaneringen av Bråta 2:139, Wendelstrand, samt att ta fram erforderliga avtal för 
genomförande av övertagandet. 
 
Förvaltningen har ansökt hos Trafikverket om övertagande och tagit fram förslag på avtal till 
förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar. 
 
Trafikverket är huvudman och väghållare för väg 540, Boråsvägen, mellan Bråta 
företagsparks östra del till Slamby. Detta innebär att myndigheten har ansvar och rådighet för 
vägen avseende dess utformning samt drift och underhåll. Kommunalt övertagande av den ca 
halvkilometer långa sträckan skulle innebära att kommunen själv kan besluta om utformning, 
reglering och nivå för skötsel m.m. Övertagandet är till fördel för planprocessen för detaljplan 
för Bråta 2:139. 
 
Ett förändrat huvudmannaskap medför en högre driftskostnad för kommunen om cirka 75 000 
kronor per år i 2018 års kostnadsnivå. Driftkostnadsökningen är ofinansierad i förvaltningens 
budget. Kostnader för vägens ombyggnad som uppstår till följd av detaljplanering av Bråta 
2:139 hanteras i processen för den exploatörsdrivna detaljplanen där exploatören bekostar 
åtgärder som förknippas med exploateringen av privatägd mark. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 19 november 2019. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
- Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan kommunen och Trafikverket enligt 
föreliggande förslag. 
- Kommunfullmäktige uppdrar åt verksamhetschef för trafikverksamheten att underteckna 
avtalet. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz (S) 
att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att "utreda och förtydliga 
möjligheterna och de juridiska förutsättningarna och konsekvenserna för att reglera 
kostnaderna i kommande avtal med byggherren för detaljplaner." 
 
Propositionsordning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Patrik Lindes återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista. 
  
Per Vorbergs yrkanden 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan kommunen och Trafikverket enligt föreliggande 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt verksamhetschef för trafikverksamheten att underteckna 
avtalet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-02  

 

Voteringslista: § 12 
Ärende: Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen,  2019KS189 
 
Bilaga 4. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Boris Leimar (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 

Page 3 of 3Page 88 of 545



Sektorn för samhällsbyggnad  
Oscar Kauffeldt 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-11-19 2019KS189  510 
  
 

Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2019 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ansöka hos Trafikverket om övertagande av del av väg 540, Boråsvägen, i anslutning till 
detaljplaneringen av Bråta 2:139, Wendelstrand, samt att ta fram erforderliga avtal för 
genomförande av övertagandet.  
 
Förvaltningen har ansökt hos Trafikverket om övertagande och tagit fram förslag på avtal 
till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar, se bilagor. 
 
Trafikverket är huvudman och väghållare för väg 540, Boråsvägen, mellan Bråta 
företagsparks östra del till Slamby. Detta innebär att myndigheten har ansvar och rådighet 
för vägen avseende dess utformning samt drift och underhåll. Kommunalt övertagande av 
den ca halvkilometer långa sträckan skulle innebära att kommunen själv kan besluta om 
utformning, reglering och nivå för skötsel m.m. Övertagandet är till fördel för 
planprocessen för detaljplan för Bråta 2:139. 
  
Ett förändrat huvudmannaskap medför en högre driftskostnad för kommunen om cirka 75 
000 kronor per år i 2018 års kostnadsnivå. Driftkostnadsökningen är ofinansierad i 
förvaltningens budget. Kostnader för vägens ombyggnad som uppstår till följd av 
detaljplanering av Bråta 2:139 hanteras i processen för den exploatörsdrivna detaljplanen 
där exploatören bekostar åtgärder som förknippas med exploateringen av privatägd mark. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan kommunen och Trafikverket enligt 
föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt verksamhetschef för trafikverksamheten att underteckna 
avtalet. 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2019 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ansöka hos Trafikverket om övertagande av del av väg 540, Boråsvägen, i anslutning till 
detaljplaneringen av Bråta 2:139, Wendelstrand, samt att ta fram erforderliga avtal för 
genomförande av övertagandet.  
 
Förvaltningen har ansökt hos Trafikverket om övertagande och tagit fram förslag på avtal 
till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar, se bilagor. 
 
Trafikverket är huvudman och väghållare för väg 540, Boråsvägen, mellan Bråta 
företagsparks östra del till Slamby. Detta innebär att myndigheten har ansvar och rådighet 
för vägen avseende dess utformning samt drift och underhåll. Kommunalt övertagande av 
den ca halvkilometer långa sträckan skulle innebära att kommunen själv kan besluta om 
utformning, reglering och nivå för skötsel m.m.  
 
I syfte att förbättra bullermiljön och trafiksäkerheten i anslutning till Boråsvägen i 
detaljplan för Bråta 2:139, föreslås skyltad hastighet omregleras från nuvarande 70 
km/tim till 40 km/tim förbi planområdet. Kommunen kan genomföra sådan omreglering 
inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare. Utan fysisk 
anpassning av vägens utformning bedöms omreglering av vägens skyltade hastighet 
medföra endast begränsad påverkan på motortrafikens faktiska fart. För säkerställande av 
efterlevnad av skyltad hastighet bör därför vägens utformning ändras inför omreglering 
av skyltad hastighet. Övertagande av sträckan krävs för att få rådighet över vägens 
utformning. 
 
Om huvudmannaskapet förblir statligt måste anpassningar istället göras i detaljplanering 
av Bråta 2:139 innan dess antagande för att besvara problematik kring bullermiljö och 
trafiksäkerhet på annat sätt. Dessa anpassningar skulle innebära förseningar för 
detaljplanens tidsplan, och försämrar förutsättningarna för bostäder i delar av 
planområdet angränsande Boråsvägen. 
 
Ett förändrat huvudmannaskap medför en högre driftskostnad för kommunen om cirka 75 
000 kronor per år i 2018 års kostnadsnivå. Kostnadsökningen är ofinansierad i 
förvaltningens budget. Kostnader för vägens ombyggnad som uppstår till följd av 
detaljplanering av Bråta 2:139 hanteras i processen för den exploatörsdrivna detaljplanen 
där exploatören bekostar åtgärder som förknippas med exploateringen av privatägd mark. 
 
Avtalet innebär att övertagande av vägsträckan sker innan detaljplanens antagande. 
Avtalet medför därmed en risk för att vägsträckans huvudmannaskap, inklusive ökade 
driftskostnader, övergår till kommunen även om detaljplanen inte får laga kraft. För att 
undgå denna risk har sektorn för samhällsbyggnad undersökt möjligheten om vägsträckan 
kan övertas samtidigt som detaljplanen får laga kraft. Trafikverket avböjer införandet av 
ett sådant villkor i avtalet. Risken för att detaljplan för Bråta 2:139 inte får laga kraft 
bedöms vara liten, därför rekommenderar sektorn för samhällsbyggnad att övertagandet 
av väg 540 sker innan detaljplanens antagande, snarare än efter planen fått laga kraft. 
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Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef   Fredrik Wejrot 
     Trafikchef 

 

Bilagor: 
1. Utdrag ur sammanträdesprotokoll för kommunstyrelsen den 2 maj 2019 § 142 
2. Avtal om utökning av väghållningsområde för Mölnlycke 
Bilagor till avtal om utökning av väghållningsområde: 
Bilaga 1. Karta översikt befintligt väghållningsområde 
Bilaga 2. Karta utökning av väghållningsområde vid Bråta 2:132 
Bilaga 3a. Utdrag från detaljplan för Bråta 2:139, vändplansmöjlighet. 
Bilaga 3b. Utdrag från kommunens ansökan om ändrat väghållarskap. 

Page 91 of 545



Page 92 of 545



Page 93 of 545



Page 94 of 545



Ärendenummer Dokumentdatum  
TRV 2019/59817 2019-11-14 
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Trafikverket 
405 33 Göteborg 
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Vänersborg 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Lena Kammefors 
Planering Utredning 
Direkt: 010-123 69 58 
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Kopia till: Härryda Kommun 
 
435 80 Mölnlycke 

Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 

Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar 
genom att genomföra en mindre utökning åt östra delen av Mölnlycke i 
Härryda kommun 

Nuvarande väg 540 går mellan Mölnlycke och Landvetter. I östra delen strax utanför det befintliga 
kommunala väghållningsområdet, kartor bilaga 1 och 2, samt norr om Landvettersjön planerar en privat 
exploatör i detaljplan ”Detaljplan för Bråta 2:139 Bostäder vid Landvettersjön, i Mölnlycke Härryda kommun” 
även kallad ”Wendelstrand” för ca 850 nya bostäder, utdrag bilaga 3 a,b, kommunen har då ansökt om att få 
ta över väghållningen för denna del då det ingår en del förändringar/anpassningar av vägen. Det innebär att 
delen från det befintliga väghållningsområdes gräns till korsning med enskild väg föreslås övergå till 
kommunal väghållning via en utökning av det befintliga väghållningsområdet i Mölnlycke, karta bilaga 1. I 
denna plan ingår även byggande av en vändplats för rationell väghållning samt med vändmöjlighet för 
väghållarna som där möts. Kommunen kallar även denna nu aktuella väg 540 för Boråsvägen och den är i stort 
sett parallell söder om väg 40 samt norr om, bredvid Landvettersjön. Härryda är sedan tidigare kommunala 
väghållare inom Mölnlycke tätort samt med ett satellit område i Landvetters tätort. Trafikverket har sedan 
tidigare föreslagit att väg 540 mellan Mölnlycke och Landvetter ingår i kommunal väghållning, kommunen är 
dock endast intresserade av denna kortare del i östra delen av Mölnlycke och västra delen av väg 540. 

 Beslut om ändrad väghållning enligt 6 § vägkungörelsen (1971:954) fattas av Trafikverket, Juridik och 
Planprövning i Borlänge. 

 Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan 
av att Kommunfullmäktige i Härryda kommun har godkänt avtalet.  

 Mellan väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst (org. nr 202100-6297), nedan kallat 
Trafikverket och Härryda kommun (org. nr 212000-1264), nedan kallat Kommunen, har följande avtal 
träffats. 

Avtalets omfattning   
I avtalet regleras 

 Förslag till ändrat väghållningsområde genom att utöka det åt öst för Kommunen framgår av karta bilaga 
1 och 2. 

 Tidpunkt för kommunens övertagande av väghållningsansvaret är den dag Trafikverkets beslut erhåller 
laga kraft. 

  

Page 95 of 545



Ärendenummer Dokumentdatum  
TRV 2019/59817 2019-11-14 
Ert ärendenummer Sidor 
2019KS189 2(3) 

Trafikverket 
405 33 Göteborg 
Besöksadress: Vassbotteng. 14, 
Vänersborg 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Lena Kammefors 
Planering Utredning 
Direkt: 010-123 69 58 
lena.kammefors@trafikverket.se 

TD
O

K 
20

10
:2

6 
M

al
l_

Br
ev

 v
.3

 (F
as

ts
tä

lld
 a

v 
Tr

af
ik

ve
rk

et
)

Trafikverkets åtagande  
Normalt sett utför Trafikverket iståndsättning om det behövs som innebär att vägen skall ha ett skick för allmän 
samfärdsel för liknande vägar i området. Då ses beläggning över (inga sprickor eller hål), rensar diken och 
trummor, ser över linjer och skyltar samt övriga väganordningar som kan finnas, så som GC/trottoar, belysning, 
räcken, broar osv. Det utförs dock inga/aldrig standardhöjande åtgärder.  

Kommunens åtagande 
Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll för: 

 Väg 540, del av vid Härryda Bråta 2:138, detaljplan ”Wendelstrand”, ca 420 meter, BK 1 och belagd. 

Övertagandet omfattar totalt ca 420 m väg i enlighet med förslag till utökning av väghållningsområdet för 
Kommunen, vilket framgår av bilaga 1 och 2. 

Övertagande jämte väghållningsansvar och väghållningsområde för drift 
och underhåll samt förbättring 

Förslag till justerat väghållningsområde för Kommunen genom att utöka vid östra sidan av Mölnlycke, bilaga 1 och 
2, kommer att översändas till kommunen för yttrande och antagande av Kommunfullmäktige. Varefter materialet 
sänds till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län för yttrande. Slutligen sänds det till Trafikverkets Juridik och 
Planprövning för beslut. 

 I övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC/trottoarer och 
belysning, för den väg som kommunen övertar inom väghållningsområdet. Väg 540, del av övergår till kommunen 
när beslutet om förändrad väghållning erhåller laga kraft. 

Ansvarsbegränsning 
Kommunen övertar helt ansvaret för den aktuella vägen och kan inte rikta ytterligare krav mot Trafikverket under 
förutsättning att: 

 Avtalet om förändrad väghållning undertecknas av bägge parter och godkänns av kommunfullmäktige i 
Härryda kommun. 

 Beslut om förändrad väghållning erhåller laga kraft.  

Ikraftträdande 
För åtgärder som kommunen vidtar på berörda statliga vägar före beslutet om ändrad väghållning får laga kraft 
ska särskilt avtal tecknas med Trafikverket. 
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Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av Kommunfullmäktige i Härryda kommun. 

 

Av detta avtal är två (2) exemplar upprättade och utväxlade. 

 

Göteborg 2020- Härryda 2020- 

  

__________________________ ___________________________ 

För Trafikverket Region Väst 

Jörgen Einarsson 

Regional Direktör 

För Härryda Kommun 

Fredrik Wejrot 

Verksamhetschef trafik 

 

  

  

 

  

 

  

Bilaga 1  Karta som redovisar befintligt väghållningsområde för Härryda Kommun. 

Bilaga 2 Karta som redovisar ny utökning åt den östra sidan. 

Bilaga 3a Utdrag från kommunens detaljplan Wendelsstrand 

Bilaga 3b Förslag från kommunen gällande övertag av väg 540, del av 
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Bilaga 1 - Härryda kommuns befintliga kommunala
väghållningsområde, Härryda kommun, Västra Götalands län
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Bilaga 2, utökning av Härryda kommuns Väghållnningsområde vid Bråta,
utökning i turkos och svart färg samt utökning av väg 540, del av
markerade med svarta prickar, Västra Götalands län
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Fastställande av taxa och avgift för förskola, 
familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb 
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2019KS776 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 148        Dnr 2019KS776 

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

  
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån budgetram 
för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa och avgift, 
förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”. 
  
Enligt nuvarande regler är Härryda kommuns avgifter för förskola och pedagogisk omsorg 
indelad i 2 taxor. Taxa 1 avser barn i ålder 1-2 år där full avgift enligt maxtaxan utgår oavsett 
barnets vistelsetid. Taxa 2 avser barn i ålder 3-5 år där avgift enligt maxtaxa reduceras med 
16,8 % för barn med en vistelsetid på mer än 15 timmar per vecka. Reduceringen med 16,8 % 
motsvarar den avgiftsfria delen för allmän förskola. 
  
Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars avgiftsfri 
förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. 525 timmar motsvaras av 15 
timmar per veckan under skolans terminer förutom under skollov. Idag utgår ingen avgift för 
de barn i åldern 3-5 år som går 15 timmar per vecka även under skollov. 
  
Förvaltningen föreslår att en ny taxekategori införs. Denna taxa avser barn i åldern 3-5 år med 
en vistelsetid på 15 timmar i veckan som även önskar nyttja omsorg under skollov. Skolloven 
utgör cirka 3 månader av kalenderåret. Förvaltningen föreslår att Taxa 3 medför en avgift som 
motsvarar 3 månader och att denna fördelas över hela året. 
  
Den nya taxan avser avgift för barn mellan 3-5 år som har behov av omsorg 15 timmar per 
vecka under skollov. Avgiften för den föreslagna taxan blir högst för hushåll med en 
sammanlagd inkomst på minst 49 280 kronor per månad vilket motsvarar 2020 års 
maxbelopp. För dessa hushåll skulle införandet av en ny taxa innebära en avgift på 308 kr per 
barn och månad vilket motsvarar full avgift för 3 månader (totalt 3 696 kronor per år). 
Avgiften för hushåll med barn i åldern 1-2 år eller hushåll med barn i åldern 3-5 år med en 
vistelsetid på 16 timmar eller mer per vecka påverkas inte. 
  
Den föreslagna taxan beräknas generera en ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 400 
000 kronor per år givet nuvarande barnunderlag. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 27 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 4 mars 2020 § 53. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
  
Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb” antagna den 14 november 2019 § 151. 
 
Kommunfullmäktige fastställer ”Taxa och avgift, förskola, familjedaghem, fritidshem och 
fritidsklubb” enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 augusti 2020. 
  
 

---------------------- 
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Sektorn för utbildning och kulturutbildning och kultur  

Agnesa Kasapolli 

 

 

 

 Kommunstyrelsen 

 

 
  

Datum     Dnr 

2020-01-27 2019KS776  003 

  

 

 

 

Revidering av regler för taxa och avgift för förskola och pedagogisk 

omsorg, fritidshem och fritidsklubb   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån 

budgetram för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa 

och avgift, förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”.  

Enligt nuvarande regler är Härryda kommuns avgifter för förskola och pedagogisk 

omsorg indelad i 2 taxor. Taxa 1 avser barn i ålder 1-2 år där full avgift enligt maxtaxan 

utgår oavsett barnets vistelsetid. Taxa 2 avser barn i ålder 3-5 år där avgift enligt maxtaxa 

reduceras med 16,8 % för barn med en vistelsetid på mer än 15 timmar per vecka. 

Reduceringen med 16,8 % motsvarar den avgiftsfria delen för allmän förskola.  

Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars 

avgiftsfri förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. 525 timmar 

motsvaras av 15 timmar per veckan under skolans terminer förutom under skollov. Idag 

utgår ingen avgift för de barn i åldern 3-5 år som går 15 timmar per vecka även under 

skollov.  

Förvaltningen föreslår att en ny taxekategori införs. Denna taxa avser barn i åldern 3-5 år 

med en vistelsetid på 15 timmar i veckan som även önskar nyttja omsorg under skollov. 

Skolloven utgör cirka 3 månader av kalenderåret. Förvaltningen föreslår att Taxa 3 

medför en avgift som motsvarar 3 månader och att denna fördelas över hela året.  

Den nya taxan avser avgift för barn mellan 3-5 år som har behov av omsorg 15 timmar 

per vecka under skollov. Avgiften för den föreslagna taxan blir högst för hushåll med en 

sammanlagd inkomst på minst 49 280 kronor per månad vilket motsvarar 2020 års 

maxbelopp. För dessa hushåll skulle införandet av en ny taxa innebära en avgift på 308 kr 

per barn och månad vilket motsvarar full avgift för 3 månader (totalt 3 696 kronor per år). 

Avgiften för hushåll med barn i åldern 1-2 år eller hushåll med barn i åldern 3-5 år med 

en vistelsetid på 16 timmar eller mer per vecka påverkas inte. 

Den föreslagna taxan beräknas generera en ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 

400 000 kronor per år givet nuvarande barnunderlag. 

Page 107 of 545



Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Regler för taxa och avgift, förskola och 

pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb” antagna den 14 november 2019 § 151. 

 

Kommunfullmäktige fastställer ”Taxa och avgift, förskola, familjedaghem, fritidshem 

och fritidsklubb” enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 augusti 2020.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån 

budgetram för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa 

och avgifter, förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb”. Revideringen 

avser införandet av en ny taxekategori för förskola och familjedaghem. Vidare har 

disposition och språk setts över för att reglerna ska bli tydligare ur ett brukarperspektiv. I 

och med detta byts i det nya regeldokumentet begreppet pedagogisk omsorg ut mot 

familjedaghem då det endast är denna form av pedagogisk omsorg som vårdnadshavare 

betalar avgift för.     

Nuvarande ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem och 

fritidsklubb” antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2019 § 151. Reglerna är 

framtagna i linje med skollagen (2010:800) samt förordning (2001:160) om statsbidrag 

till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.  

Enligt nuvarande regler är Härryda kommuns avgifter för förskola och pedagogisk 

omsorg indelad i 2 taxor: 

 Taxa 1 avser barn i ålder 1-2 år där full avgift enligt maxtaxan utgår oavsett 

barnets vistelsetid.  

 Taxa 2 avser barn i ålder 3-5 år med en vistelsetid på mer än 15 timmar i veckan. 

Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år reduceras avgiften enligt 

maxtaxa med 16,8 %. Reduceringen motsvarar avgiftsfri allmän förskola.  

Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars 

avgiftsfri förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. 525 timmar 

motsvarar 15 timmar per vecka förutom under skollov. Idag tas ingen avgift ut för barn i 

åldern 3-5 år som går 15 timmar per vecka även under skollov. Den avgiftsfria allmänna 

förskolan i Härryda kommun omfattar i dagsläget därmed mer än de lagstadgade 525 

timmarna.  

Förvaltningen föreslår att en ny taxekategori införs. Denna taxa avser barn i åldern 3-5 år 

med en vistelsetid på 15 timmar i veckan som även önskar nyttja omsorg under skollov. 

Skolloven utgör cirka 3 månader av kalenderåret. I andra kommuner (exempelvis Lerum, 

Mölndal och Kungälv) tas avgift ut under juni-augusti eller för respektive skollov för 

familjer med behov av 15 timmars omsorg per vecka under skollov.  

Förvaltningen föreslår att Taxa 3 medför en avgift som motsvarar 3 månader och att 

denna fördelas över hela året.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
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Den nya taxan avser avgift för barn mellan 3-5 år som har behov av omsorg 15 timmar 

per vecka under skollov. Avgiften för den föreslagna taxan blir högst för hushåll med en 

sammanlagd inkomst på minst 49 280 kronor per månad vilket motsvarar 2020 års 

maxbelopp. För dessa hushåll skulle införandet av en ny taxa innebära en avgift på 308 kr 

per barn och månad, vilket motsvarar full avgift för 3 månader (totalt 3 696 kronor per 

år). Avgiften för hushåll med barn i åldern 1-2 år eller hushåll med barn i åldern 3-5 år 

med en vistelsetid på 16 timmar eller mer per vecka påverkas inte. 

Antalet hushåll som i dagsläget skulle kunna välja att nyttja taxa 3 är cirka 150.  

 

Exempel 1 

Hushåll med en vårdnadshavare och två barn 3-5 år, inkomst 20 000 kr/månaden 

 
Ny månadskostnad 

Barn 1 125 

Barn 2 83 

 

Exempel 2 

Hushåll med två vårdnadshavare och två barn 3-5 år, inkomst 49 280 kr/månaden eller mer 

 
Ny månadskostnad 

Barn 1 308 

Barn 2 205 

 

Den föreslagna taxan beräknas generera en ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 

400 000 kronor per år givet nuvarande barnunderlag.  

 

  

Päivi Malmsten 

Sektorschef  Marie Fremle 

  Verksamhetschef 

 

 

Bilaga 

Taxa och avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. 
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Regler för taxa och avgift 
Förskola, familjedaghem, fritidshem och 
fritidsklubb  
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Inledning  
Reglerna för taxa och avgift reglerar Härryda kommuns taxor och avgifter för 
förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Reglerna är framtagna i 
enlighet med skollagen (2010:800). Taxorna för förskola, familjedaghem och 
fritidshem är även framtagna i enlighet med förordningen om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet (2001:160). 
Fritidsklubben omfattas inte av förordningen om maxtaxa. 

Avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem 
Avgiftens storlek bestäms utifrån den sammanlagda inkomsten för ett hushåll. 
Hushållets sammanlagda avgifter påverkas också av antalet barn som hushållet 
har inskrivna på kommunala eller fristående förskolor, familjedaghem eller 
fritidshem belägna i Härryda kommun. Avgiften beräknas i procent på hushållets 
avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp. Maxbeloppet 
är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför även att den maximala 
avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år. Avgiften betalas 12 månader om året 
oavsett i vilken omfattning barnet är närvarande i verksamheten.  

För barn som byter verksamhet från förskola eller familjedaghem till fritidshem 
övergår avgiften till fritidshemstaxa från och med 1 augusti.  

Taxor för förskola och familjedaghem  

För förskola och familjedaghem finns det tre olika taxor. Avgiften beräknas i 
procent på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett 
maxbelopp. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför 
även att den maximala avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år. Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år är platsen avgiftsfri om barnet endast nyttjar 
rätten till allmän förskola (525 timmar om året, det vill säga 15 timmar i veckan, 
dock inte under skollov).  

Taxa 1 (barn 1-2 år): Till och med höstterminen ett barn fyller tre år utgår full 
avgift för ett barns plats oavsett i vilken omfattning barnet är i verksamheten.  

Taxa 2 (barn 3-5 år, mer än 15 timmar i veckan): Från och med höstterminen det 
år ett barn fyller tre år reduceras avgiften med 16,8 procent. Reduktionen 
motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan.  

Taxa 3 (barn 3-5 år, 15 timmar i veckan inklusive skollov): Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år debiteras en avgift motsvarande 3 månader för 
barn som är på förskola eller familjedaghem 15 timmar i veckan även under 
skollov. Avgiften delas upp och debiteras under 12 månader per år.  

Allmän förskola: Från och med höstterminen ett barn fyller tre år är platsen 
avgiftsfri om barnet endast nyttjar rätten till allmän förskola (525 timmar om året, 
det vill säga 15 timmar i veckan, dock inte under skollov). 
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Taxa för fritidshem  

För fritidshem finns endast en taxa oavsett hur gammal barnet är eller i vilken 
omfattning barnet använder sin fritidshemsplats. Avgiften beräknas i procent på 
hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp. 
Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför även att den 
maximala avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år. 

Hushåll 

Med hushåll menas de som är folkbokförda i samma bostad. Den/de vuxna i 
hushållet kan vara ensamstående, gifta eller sambor. Avgiften baseras på den 
sammanlagda inkomsten för de vuxna i hushållet oavsett om de har gemensamma 
barn eller inte.  

Syskon och syskonrabatt 

Med syskon menas de barn som är folkbokförda i samma bostad. Barnen behöver 
inte ha samma vårdnadshavare eller föräldrar för att anses vara syskon. De som 
bor i bostaden måste dock leva tillsammans som en familj. Om flera familjer bor i 
samma bostad räknas barnen i de olika familjerna inte som syskon.  

Om det finns flera barn i hushållet som har plats på kommunala eller fristående 
förskolor, familjedaghem eller fritidshem belägna i kommunen tillämpas 
syskonrabatt i enlighet med förordningen om maxtaxa. Om det finns två eller flera 
barn i hushållet som har en placering debiteras högsta avgiften för det yngsta 
barnet. För äldre syskon debiteras rabatterad syskonavgift. Från och med det 
fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. 

Delad avgift  

Om barnet/barnen har två vårdnadshavare som inte bor tillsammans kan 
vårdnadshavarna ansöka om delad avgift. Båda vårdnadshavarna betalar då varsin 
del av avgiften. Varje vårdnadshavares del av avgiften baseras på den 
sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.  Den sammanlagda 
avgiften som vårdnadshavarna betalar tillsammans får dock inte överstiga den 
maximala avgiften för en plats.   

Det räcker med att en av vårdnadshavarna gör en ansökan för att avgiften ska 
delas. Det krävs dock att båda vårdnadshavarna har behov av platsen på för att 
avgiften ska delas. Om endast en vårdnadshavare har behov av platsen ska den 
vårdnadshavaren betala hela avgiften. 

Inkomstuppgift  

Ett barns vårdnadshavare är skyldig att lämna in aktuella uppgifter om hushållets 
inkomst. Om hushållets inkomst förändras ska de registrerade inkomstuppgifterna 
uppdateras. Härryda kommun kan kontrollera inlämnade inkomstuppgifter med 
arbetsgivare, skattemyndighet, försäkringskassa samt övriga eventuella 
bidragsgivare. Om felaktiga inkomstuppgifter lämnats in kan fakturamottagaren 
bli återbetalningsskyldig. Då inkomstuppgifter inte lämnats in betalas den högsta 
avgiften.  
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Avgiftsgrundande inkomst  

Avgiften för plats på förskola, familjedaghem och fritidshem baseras på hushållets 
samlade bruttoinkomst per månad samt överskott från näringsverksamhet. Till 
samlad bruttoinkomst räknas: 

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

repetitionsutbildning för värnpliktiga. 

För barn som är placerade i familjehem baseras avgiften på 
familjehemsföräldrarnas inkomster.  

Debitering  

Avgiften betalas för innevarande månad under 12 månader om året oavsett i 
vilken utsträckning barnet är närvarande i verksamheten. Avgiften räknas från 
första dagen ett barn har en placering, det vill säga även under eventuell 
inskolningstid. 

Härryda kommun kan kontrollera inlämnade inkomstuppgifter som ligger till 
grund för avgiften. Om felaktiga inkomstuppgifter lämnats in kan 
fakturamottagaren bli återbetalningsskyldig. Då inkomstuppgifter inte lämnats in 
betalas den högsta avgiften. 

Avdrag och avgiftsreducering  

För barn som har plats i förskola och är i behov av särskilt stöd i enlighet med 8 
kap. 7 § skollagen debiteras ingen avgift om vistelsetiden är upp till 15 timmar per 
vecka. Avgift debiteras endast om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka 
eller 525 timmar per år. Då reduceras avgiften med 16,8 procent.  

För barn som har en fritidshemsplats och tillhör LSS personkrets debiteras ingen 
avgift från och med höstterminen det år barnet fyller 13 år. 

Om Härryda kommun oplanerat stänger verksamheten under minst en dag och inte 
kan erbjuda alternativ placering för barnet/barnen kan avgiften reduceras med 
1/30. Vid planerade stängningsdagar görs ingen avgiftsreducering.  

Avdrag på avgiften görs inte när vårdnadshavarna frivilligt hållit borta barnet från 
verksamheten exempelvis vid semester.  

Avdrag på avgiften kan göras om ett barn har sammanhängande frånvaro på grund 
av sjukdom i minst 30 dagar. Barnets sjukdom ska då styrkas med läkarintyg. 
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Uppsägning av plats  

Uppsägning av plats görs via Härryda kommuns e-tjänster eller skriftligen. 
Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om 
platsen nyttjas eller inte.  

Om barnets vårdnadshavare inte betalar avgiften för förskola, familjedaghem eller 
fritidshem kan Härryda kommun säga upp barnets plats. Härryda kommun får 
göra ett varsel om uppsägning av plats efter två obetalda fakturor. Om skulden 
inte betalas inom den tid som framgår av varslet, har kommunen rätt att säga upp 
platsen. Om barnets plats sägs upp på grund av obetald faktura får barnets 
vårdnadshavare göra en ny ansökan om plats. Barnet kan dock inte få en ny plats 
före skulden från tidigare avgifter är betald.  

Avgift för fritidsklubb 
Avgiften för fritidsklubb är en fast terminsavgift som delas upp och betalas under 
sex månader per termin. För fritidsklubb finns två olika taxor beroende på om 
eleven går på fritidsklubb endast på skoldagar eller skoldagar och lov. 
Fritidsklubben omfattas inte av förordningen om maxtaxa. 

Taxa för fritidsklubb efter skoldagar 

Fast terminsavgift för fritidsklubb som nyttjas på skoldagar efter skoldagens slut. 
Avgiften inkluderar mellanmål.   

Taxa: 1000 kr per termin 

Taxa för fritidsklubb efter skoldagar samt lovdagar 

Fast avgift för fritidsklubb som nyttjas på skoldagar efter skoldagens slut samt på 
lovdagar. Avgiften inkluderar mellanmål. På lovdagar inkluderar avgiften även 
lunch.  

Taxa: 1900 kr per termin 

Debitering 

Avgiften för fritidsklubb är en fast terminsavgift. Avgiften har dock delats upp 
och debiteras en gång i månaden under sex månader per termin. 

För elever som börjar på fritidsklubben efter den 30 september på höstterminen 
eller efter den 31 mars på vårterminen debiteras en halv terminsavgift. För elever 
som börjar på fritidsklubben innan något av dessa datum debiteras en hel avgift 
för aktuell termin.  

Om barnets vårdnadshavare inte bor tillsammans kan vårdnadshavarna delas på 
avgiften. Vårdnadshavarna betalar då halva avgiften var. Det räcker med att en 
vårdnadshavare ansöker om delad avgift för att avgiften ska delas.  

Uppsägning av plats 

Uppsägning av plats ska göras via Härryda kommuns e-tjänster eller skriftligen. 
Vid uppsägning och avslutad placering senast den 30 september på höstterminen 
eller senast den 31 mars på vårterminen debiteras halv terminsavgift. Om 
uppsägningen görs senare under terminen betalas hela terminsavgiften. Vid 
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uppsägning och avslutad placering senast den 31 december inför kommande 
vårtermin eller senast den 30 juni inför kommande hösttermin debiteras ingen 
terminsavgift för kommande termin.  

Om en elevs vårdnadshavare inte betalar avgiften kan Härryda kommun säga upp 
elevens plats på fritidsklubb. Härryda kommun får göra ett varsel om uppsägning 
av plats efter två obetalda fakturor. Om skulden inte betalas inom den tid som 
framgår av varslet, har kommunen rätt att säga upp platsen. Om barnets plats sägs 
upp på grund av obetald faktura får barnets vårdnadshavare gör en ny ansökan om 
plats. Barnet kan dock inte få en ny plats före skulden från tidigare avgifter är 
betald.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 151        Dnr 2020KS178 

Medlemskap i nätverk och organisationer  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119, i samband med att budget/plan för 
åren 2019-2021 antogs, att ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka samman-slutningar 
och/eller organisationer Härryda kommun är medlem i samt om syftet med medlemskapet 
stämmer överens med dagens behov och/eller syfte samt kommunens mål. 
 
En genomlysning för 2019 har därför gjorts. Resultatet visar att fem medlemskap står för 
cirka 90 procent av de totala kostnaderna för medlemsavgifter. Majoriteten av medlemskapen 
anses vara betydelsefulla för kommunen. Förvaltningen föreslår att medlemskapen i dialog 
med politiken prövas i samband med budgetarbetet 2021-2023. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 2 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen och anser att uppdraget är avslutat.  
 

---------------------- 
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Ekonomi och upphandling  
Eva-Maria Smith 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-02 2020KS178  040 
  
 

Medlemskap i nätverk och organisationer  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119, i samband med att budget/plan 
för åren 2019-2021 antogs, att ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka samman-
slutningar och/eller organisationer Härryda kommun är medlem i samt om syftet med 
medlemskapet stämmer överens med dagens behov och/eller syfte samt kommunens mål.  

En genomlysning för 2019 har därför gjorts. Resultatet visar att fem medlemskap står för 
cirka 90 procent av de totala kostnaderna för medlemsavgifter. Majoriteten av 
medlemskapen anses vara betydelsefulla för kommunen. Förvaltningen föreslår att 
medlemskapen i dialog med politiken prövas i samband med budgetarbetet 2021-2023.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen och anser att uppdraget är avslutat.  

Ärendet 
En genomlysning av vilka sammanslutningar och organisationer kommunen är medlem i 
för 2019 har gjorts. Genomlysningen visar att kommunen betalade medlemsavgift till 80 
olika sammanslutningar och/eller organisationer under år 2019. Den totala kostnaden för 
dessa uppgick till 5,6 miljoner kronor.  

Fem medlemskap står för cirka 90 procent av de totala kostnaderna för medlemsavgifter. 
Dessa fem är i storleksordning Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), Samordningsförbundet Insjöriket, Svenskt Vatten AB 
samt Göteborgs Universitet.  

Av genomlysningen framgår att majoriteten av medlemskapen anses vara av sådan 
karaktär att de är betydelsefulla för kommunen. Syften som framhålls är kunskapsutbyte, 
stöttning i olika typer av frågor, kurser och konferenser, informationsmaterial, 
utvecklingsprojekt och övriga samarbeten.  

Beslut om utträde har fattats för två av de sammanslutningar/organisationer som 
kommunen betalade medlemsavgift till under 2019. I samband med budget/plan 2020-
2022 beslutades om utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket. Ärendet kommer att 
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behandlas i Välfärdsnämnden under våren 2020. Kommunstyrelsen beslutade om utträde 
ur Europakorridoren den 5 december 2019 § 374.  

Utöver ovan nämnda medlemsavgifter betalar kommunen årligen en medlemsavgift till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Denna kostnad uppgick 2019 till 25,2 miljoner 
kronor. I egenskap av fastighetsägare betalade kommunen vägavgifter till vägföreningar 
motsvarande 140 000 kronor under 2019.   

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att medlemskapen i dialog med politiken ska prövas i samband 
med budgetarbetet 2021-2023.  

 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Förteckning över kommunens medlemskap i nätverk och organisationer år 2019 
med medlemsavgifter om som lägst 2 000 kronor per år.  
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Bilaga 1. Medlemskap år 2019, medlemsavgifter 2 000 kr/ år

Organisation (beskrivning) Verksamhet Kronor
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND, GR Kommunövergripande 2 939 584
SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, SKR Kommunövergripande 1 024 182
SAMORDNINGSFÖRBUNDET INSJÖRIKET (arbetslivsinriktad rehabilitering) Socialtjänst 608 400
SVENSKT VATTEN AB (branschorganisation vatten och avlopp) Vatten och avlopp 154 611
GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunövergripande 151 208
AVFALL SVERIGE AB (branschorganisation avfall) Avfall 105 195
AIRPORT REGIONS COUNCIL, ARC Näringsliv 79 941
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Vattenvårdsförbund 64 409
SVENSKA FN-FÖRBUNDET (Hulebäcksgymnasiet FN-skola) Gymnasiet 55 000
LYGNERNS VATTENRÅD Vattenvårdsförbund 50 000
BYGGSAMVERKAN VÄSTRA GÖTALAND (bygglovsprocessen) Plan och bygglov 40 000
INNOVATUM AB (kommunnätverk för hållbar utveckling) Kommunövergripande 39 000
KUNGSBACKAÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Vattenvårdsförbund 34 000
KOMMUNFORSKNING I VÄSTSVERIGE, KFI Kommunövergripande 33 639
AVLOPPSGUIDEN AB Vatten och avlopp 27 412
EUROPAKORRIDOREN AB (höghastighetsbanor) Kommunövergripande 23 653
VIS, VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN Vuxenutbildning 15 000
KULTURSKOLERÅDET Kultur 11 221
FÖRETAGARNA I LANDVETTER Näringsliv 10 500
GREAT IT (förening för IT-infrastruktur) Trafik 10 000
YRKESHÖGSKOLEFÖRBUNDET I SVERIGE Vuxenutbildning 8 900
FÖRENINGEN FRAMTIDSFRÖN (förening för entreprenöriellt förhållningssätt) Grundskola 8 000
PARTNER GÖTEBORG (företagsnätverk) Vuxenutbildning 8 000
GEOFORUM SVERIGE (branschorganisation geodata) Mark och exploatering 7 100
SVENSKA PALLIATIVREGISTRET Socialtjänst 6 000
BILDUPPHOVSRÄTT I SVERIGE (återgivning av konstverk) Kultur 5 300
YH VÄST IDEELL FÖRENING Vuxenutbildning 5 000
SVENSKA SETTLEMENTFÖRBUNDET (idéaktör för civil- och lokalsamhälle) Fritid 4 995
MARKNADSFÖRENINGEN I GÖTEBORG, MIG Vuxenutbildning 4 951
LANDVETTER-RÅDA ROTARYKLUBB Näringsliv 4 200
SVERIGES OFFENTLIGA INKÖPARE Ekonomi och upphandling 4 200
SSTT, SCANDINAVIAN SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY (schaktfri teknik) Vatten och avlopp 4 119
MÖLNLYCKE CENTRUMFÖRENING Näringsliv 3 831
FISKEVATTENÄGARNAS SERVICE AB Mark och exploatering 3 000
FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE, FFFF Socialtjänst + Förskola 3 000
DEMOKRATIAKADEMIN (nätverk för samverkan kring demokrati) Fritid 3 000
RIKSFÖRBUNDET FÖR FÄLTARBETARE Socialtjänst 2 800
SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET Grundskola 2 800
GOTHIA FORTBILDNING (tidskrifter, utbildningar m.m. inom pedagogik) Grundskola 2 667
NORDISKA JURISTAKADEMIEN AB (Skol-SM i juridik m.m.) Gymnasiet 2 500
SAMARBETSORGANISATION FÖR FLYKTING- OCH INTEGRATIONSFRÅGOR, SOFI Socialtjänst 2 500
ANVÄNDARFÖRENINGEN RAINDANCE (ekonomisystem) Ekonomi och upphandling 2 000
SKL KOMMENTUS INKÖPSCENTRAL AB Ekonomi och upphandling 2 000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 147        Dnr 2020KS15 

Uppdrag att utreda möjligheterna att vårda naturskyddsområdet kring 
Rådasjön och utveckla Råda säteri  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med budget/plan för 2019-
2021 att en utredning av möjligheten att vårda naturskyddsområde kring Rådasjön för att 
utveckla Råda säteri ska genomföras. Uppdraget innebär bland annat att se över hur en 
förändring av delar av naturreservatet för Rådasjöns naturreservat kan göras i syfte att göra 
parken kring Råda säteri mer tillgänglig och funktionell för medborgarna. I uppdraget nämns 
en bro mellan Råda säteri och Gunneboområdet samt att möjliggöra etablering av ett 
roddcenter mellan Råda säteri och Mölnlycke entré. 
 
Naturreservatets syfte är att bevara och utveckla områdets biologiska värden, den 
kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön samt områdets stora värden för friluftslivet och 
allmänhetens möjligheter till naturupplevelser. För att ändra reservatets avgränsning eller 
bestämmelser krävs att det finns synnerliga skäl samt att nytt beslut fattas av både 
kommunfullmäktige i Härryda och i Mölndal. Förvaltningen gör bedömningen att ett beslut 
om upphävande eller begränsning av reservatet kan komma att överklagas till länsstyrelsen. 
Det finns risk att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut. En möjlighet för att få till stånd 
ändringar, utan att behöva ändra naturreservatsföreskrifter, är att söka dispenser och tillstånd. 
Miljö- och bygglovsnämnden prövar och beslutar om dispenser från strandskydd och 
naturreservatsföreskrifter. Nämnden kan bevilja dispens om särskilda skäl finns för 
åtgärderna. 
 
Ett upphävande av naturreservatet i sig räcker inte för att möjliggöra till exempel en bro över 
sjön eller en större föreningsanläggning vid strandkanten. Detta eftersom det finns en rad 
andra bestämmelser utöver naturreservatsföreskrifterna som begränsar vilken typ av 
anläggningar som kan uppföras inom området och placeringen av dessa. 
 
Förvaltningens bedömning är att naturreservatets syfte inte står i strid med 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för Råda säteri samt att ändringar av 
naturreservatsföreskrifterna inte är nödvändiga. Inom ramen för det utvecklingsarbete som 
bedrivs kring Råda säteri finns inget konkret som pekar på konflikter med naturreservatet eller 
dess bestämmelser. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 28 februari 2020. 
 

Page 1 of 2Page 122 of 545



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser uppdraget att utreda möjligheterna att vårda naturskyddsområdet 
kring Rådasjön och utveckla Råda säteri genomfört och därmed avslutat. 
 

---------------------- 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-28 2020KS15  330 
  
 

Uppdrag om att utreda möjligheterna att vårda naturskyddsområdet 
kring Rådasjön och utveckla Råda säteri 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med budget/plan för 
2019-2021 att en utredning av möjligheten att vårda naturskyddsområde kring Rådasjön 
för att utveckla Råda säteri ska genomföras. Uppdraget innebär bland annat att se över 
hur en förändring av delar av naturreservatet för Rådasjöns naturreservat kan göras i syfte 
att göra parken kring Råda säteri mer tillgänglig och funktionell för medborgarna. I 
uppdraget nämns en bro mellan Råda säteri och Gunneboområdet samt att möjliggöra 
etablering av ett roddcenter mellan Råda säteri och Mölnlycke entré. 

Naturreservatets syfte är att bevara och utveckla områdets biologiska värden, den 
kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön samt områdets stora värden för friluftslivet och 
allmänhetens möjligheter till naturupplevelser. För att ändra reservatets avgränsning eller 
bestämmelser krävs att det finns synnerliga skäl samt att nytt beslut fattas av både 
kommunfullmäktige i Härryda och i Mölndal. Förvaltningen gör bedömningen att ett 
beslut om upphävande eller begränsning av reservatet kan komma att överklagas till 
länsstyrelsen. Det finns risk att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut. En möjlighet 
för att få till stånd ändringar, utan att behöva ändra naturreservatsföreskrifter, är att söka 
dispenser och tillstånd. Miljö- och bygglovsnämnden prövar och beslutar om dispenser 
från strandskydd och naturreservatsföreskrifter. Nämnden kan bevilja dispens om 
särskilda skäl finns för åtgärderna.   

Ett upphävande av naturreservatet i sig räcker inte för att möjliggöra till exempel en bro 
över sjön eller en större föreningsanläggning vid strandkanten. Detta eftersom det finns 
en rad andra bestämmelser utöver naturreservatsföreskrifterna som begränsar vilken typ 
av anläggningar som kan uppföras inom området och placeringen av dessa.  

Förvaltningens bedömning är att naturreservatets syfte inte står i strid med 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för Råda säteri samt att ändringar av 
naturreservatsföreskrifterna inte är nödvändiga. Inom ramen för det utvecklingsarbete 
som bedrivs kring Råda säteri finns inget konkret som pekar på konflikter med 
naturreservatet eller dess bestämmelser. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser uppdraget att utreda möjligheterna att vårda 
naturskyddsområdet kring Rådasjön och utveckla Råda säteri genomfört och därmed 
avslutat. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med budget/plan för 
2019-2021 att en utredning av möjligheten att vårda naturskyddsområde kring Rådasjön 
för att utveckla Råda säteri ska genomföras. Uppdraget innebär att se över hur en 
förändring av delar av naturreservatet för Rådasjöns naturreservat kan göras i syfte att 
göra parken kring Råda säteri mer tillgänglig och funktionell för medborgarna. I 
uppdraget nämns en bro mellan Råda säteri och Gunneboområdet samt att möjliggöra 
etablering av ett roddcenter mellan Råda säteri och Mölnlycke entré. 

Förvaltningen har utrett vilka möjligheter en förändring av naturreservatet skulle kunna 
leda till. 

 
Rådasjöns naturreservat och andra skyddsbestämmelser 
Rådasjöns naturreservat inom Härryda kommun bildades 2004 och inom Mölndals stad 
2006. Rådasjöns naturreservat är 351 hektar stort. Syftet med reservatet är att bevara och 
utveckla områdets biologiska värden, den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön samt 
områdets stora värden för friluftslivet och allmänhetens möjligheter till naturupplevelser. 
Det är enligt föreskrifterna för naturreservatet förbjudet att uppföra byggnad. En ansökan 
om dispens kan formellt lämnas för prövning till miljö och bygglovsnämnden. Reservatet 
förvaltas av Härryda kommun och Mölndals stad. 

Utöver de bestämmelser och föreskrifter som regleras i naturreservatsföreskrifterna, 
omfattas området kring Rådasjön av olika typer av andra skydd, se bilaga 1. Strandskydd 
på en stor del av arealen, generellt biotopskydd för alléer och stengärdesgårdar i öppet 
odlingslandskap. Rådasjön med omgivningar är av riksintresse för friluftslivet. Större 
delen av halvön Labbera är utpekad som Natura 2000-område främst för sin ek- och 
bokskog och många rödlistade arter. Själva bebyggelsen på Råda säteri är 
byggnadsminne. Inom området finns ett flertal lagskyddade fornlämningar. Rådasjön är 
dricksvattentäkt för Mölndals kommun och reservvattentäkt för Göteborg. Här pågår en 
översyn av vattentäktens skyddsområde med föreskrifter i syfte att utöka och ytterliga 
stärka skyddet av vattentäkten. 

 
Ändring eller upphävande av naturreservat 
I förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45, del 2 s. 75) anges bland annat att 
avsikten med ett beslut om inrättande av naturreservat ska vara att skapa ett definitivt 
skydd. Endast undantagsvis ska avsteg från skyddet kunna göras. Enligt 7 kap. 7 § första 
stycket miljöbalken får länsstyrelsen eller kommunen helt eller delvis upphäva beslut som 
den har meddelat enligt 7 kap. 4-6 §§ endast om det finns synnerliga skäl. Ett beslut som 
innebär en ändring av syftet eller en mildring av någon föreskrift t.ex. genom att införa ett 
undantag från den, betraktas som ett upphävande, helt eller delvis, och förutsätter 
följaktligen att synnerliga skäl finns. Synnerliga skäl kan anses föreligga om 
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bevarandevärden som beslutet syftade till att bevara inte längre finns kvar, och 
förutsättningarna för att dessa värden ska kunna återkomma är obefintliga eller mycket 
små. Synnerliga skäl kan också anses finnas om beslutet ersätts av ett annat beslut som 
innebär ett motsvarande eller starkare områdesskydd, eller om en föreskrift inte längre 
behövs för att tillgodose syftet med reservatet.  

För att ändra Rådasjöns naturreservats avgränsning eller bestämmelser, i de fall 
kommunen anser att det finns synnerliga skäl, måste ett nytt beslut fattas av 
kommunfullmäktige i både Härryda kommun och Mölndals stad. Innan beslutet får laga 
kraft måste ärendet skickas ut på remiss till länsstyrelsen, föreningar, andra myndigheter 
och organisationer. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen som och länsstyrelsen kan 
komma att upphäva kommunens beslut. 

I stället för att ändra eller upphäva naturreservatet eller delar av det, är det möjligt att 
ansöka om dispens från reservatsföreskrifterna. Enligt 7 kap. 7 § andra stycket 
miljöbalken får kommunen meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl. 
Intrånget i naturvärdet ska i så fall kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet 
eller på något annat område. Det är miljö- och bygglovsnämnden som prövar och beslutar 
i ärenden gällande dispenser från naturreservatsföreskrifterna. 

 
Inriktningsbeslut för Råda säteri 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 121 att fastställa en inriktning 
för fortsatt utveckling av Råda säteri. Enligt strategin är det övergripande målet att öka 
områdets attraktionskraft och stärka Råda säteri som besöksmål. Visionen för Råda säteri 
är att det ska vara en levande och modern säterimiljö, kommuninvånarnas självklara 
mötesplats oavsett generation, bakgrund eller tid på året. Råda säteri ska utvecklas utifrån 
värdeorden tillgängligt, relevant och dynamiskt. Arbetet med att genomföra inriktningen 
och att förverkliga visionen utgår ifrån att lyfta det som redan finns på området och 
förstärka samarbetet med alla aktörer. Det blir även viktigt att återuppbygga varumärket 
och kommunicera om allt som redan finns på platsen. Fler aktiviteter ska anordnas 
kopplade till matupplevelser, park och trädgård, barn och familj, natur, hantverk, kultur 
och historia. Inriktningen ska även möjliggöra för nya verksamheter inom matupplevelser 
och trädgård. 

 
Tidigare ställningstaganden 
I samarbete med Tuve Bygg AB, Wingårdhs Arkitektkontor AB, Tellstedt Göteborg AB, 
Bengt Dahlgren Göteborg AB samt Probeko AB utvecklade arkitekten Ola Torrång under 
2003 en idé om hur området kring Rådasjön kunde utvecklas. Förslaget, som kallades 
Mölnlycke Lake Resort eller SIM-City, innehöll en turistanläggning med hotell, simhall, 
camping med mera på Rådasjöns norra strand nära Mölnlyckemotet. Förslaget innehöll 
bland annat en bro mellan halvön Labbera och Gunnebo. Kommunfullmäktige beslutade i 
december 2004 om naturreservat kring Rådasjön och förslaget föll.  

Under 2016 besvarade kommunfullmäktige en motion från Calle Johansson (SD) och 
Boris Leimar (SD) angående hotell och camping vid Rådasjön i syfte att kommunen 
skulle satsa mer på att utveckla turismen avseende övernattningsmöjligheter. Motionen 
avslogs med hänvisning till att föreslagen lokalisering delvis låg inom Rådasjöns 
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naturreservat vars syfte är att området ska vara tillgängligt för allmänheten för att kunna 
ta del av dess natur- och kulturvärden och att det enligt naturreservatets föreskrifter är 
förbjudet att uppföra byggnad eller därmed jämförbar anläggning.  

 

Mölndals roddklubb 
Inom Rådasjöns naturreservat önskar Mölndals roddklubb utveckla sin verksamhet med 
en byggnad som innehåller ett träningscenter med en anpassad träningslokal, en 
vattentank för inomhusträning, rodd- och följebåtar, roddmaskiner, samlingslokal, ett 
gym samt övernattningsrum. Visionen har presenterats för kommunstyrelsen i februari 
2018. Förvaltningen har sedan dess inte fört vidare diskussioner med roddklubben om en 
etablering vid Råda säteri. 

 
Broförbindelse till Gunnebo 
Idén om en bro mellan Råda säteri och Gunnebo har kommit upp i olika sammanhang. 
Som det har beskrivits ovan är dock Rådasjön liksom områdena kring Råda säteri, inte 
minst halvön Labbera, och även Gunnebo belagda med omfattande skyddsbestämmelser. 
Labbera och Rådasjöns naturreservat är även en av Västsveriges artrikaste 
fladdermuslokaler vilket utifrån artskyddsförordningen påverkar eventuella möjligheter 
till belysning av stigar i området. Det kommer att krävas betydligt mer än förändrade 
reservatsbestämmelser för att möjliggöra projektet och utöver ett flertal tillstånd en vilja 
att finansiera och ansvara för drift av anläggningen.  

 

Förvaltningens bedömning 
Vid förändringar av naturreservat är det vanligast att området för reservatet utökas 
alternativt att skyddet stärkts istället för tvärtom men enligt 7 kap. 7 § första stycket 
miljöbalken, får länsstyrelsen eller som i detta fall med kommunalt naturreservat, 
kommunen helt eller delvis upphäva beslut om naturreservat om det finns synnerliga skäl 
för detta. Det krävs att ett nytt beslut fattas av både kommunfullmäktige i Härryda och i 
Mölndal samt att beslutet skickas ut på remiss till myndigheter och organisationer. 
Utifrån Naturvårdsverkets vägledning om hantering av gällande beslut, som bygger på 
rättspraxis, samt efter samtal med länsstyrelsen, gör förvaltningen bedömningen att 
synnerliga skäl inte finns i aktuellt fall, varför ett beslut om upphävande eller begränsning 
av reservatet kan komma att överklagas till länsstyrelsen.  

Utöver de restriktioner som Rådasjöns naturreservat innebär, finns det en rad andra 
bestämmelser som begränsar vilken typ av anläggningar som kan uppföras inom området 
och placeringen av dessa. Ett upphävande av naturreservatet skulle i sig inte öppna upp 
för vare sig en bro över sjön eller en större föreningsanläggning vid strandkanten.  

Naturreservatets syfte är att bevara och utveckla områdets biologiska värden, den 
kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön samt områdets stora värden för friluftslivet och 
allmänhetens möjligheter till naturupplevelser. Förvaltningen gör bedömningen att 
naturreservatets syfte inte står i strid med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för Råda 
säteri samt att ändringar av naturreservatsföreskrifterna inte är nödvändiga. Inom ramen 
för det utvecklingsarbete som bedrivs kring Råda säteri finns inget konkret som pekar på 
konflikter med naturreservatet eller dess bestämmelser. Den inriktning för utvecklingen 
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av Råda säteri som kommunfullmäktige beslutat om, är fullgott för att sörja för en 
gynnsam utveckling av området. 

Förvaltningen gör bedömningen att det kan vara svårt att få igenom beslut om 
upphävande av delar eller förändringar av naturreservatsföreskrifterna. En möjlighet för 
att få till stånd ändringar som inte är tillåtna enligt reservatsföreskrifterna är att söka 
dispens från miljö- och bygglovsnämnden som prövar om det finns särskilda skäl för att 
bevilja dispens för åtgärderna.  

Reservatet har begränsade driftsresurser idag. Nyttan och behovet av de olika åtgärderna 
behöver utredas och ställas mot andra behov av satsningar inom naturreservatet. 
Förvaltningen ser andra åtgärder som skulle vara till nytta för allmänheten och besökare. 
Att utveckla platsen vid bryggan vid gamla RÅSS, nedanför Råda rum, för att öka 
möjligheterna till bad och friluftsliv är ett exempel på sådan åtgärd som skulle gynna 
många besökare och koppla samman området med de kommande dagvattendammarna 
och därmed bidra till utvecklingen av Mölnlycke entrén. 

 

  

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  
 

 

Bilagor: 

1. Kartbilaga - skyddsbestämmelser inom området  
2. Uppdrag i budget 2019 
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Kartbilaga 

Naturreservat 

Riksintresse för friluftsliv 
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Strandskydd 

Natura 2000 område 
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Byggnadsminne 

Vattenskyddsområde 
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Fornminnen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 149        Dnr 2020KS124 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck  

  
I välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan för 2019–2021 fick sektorn för 
utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst ett gemensamt uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
I handlingsplanen finns fyra delmål som alla syftar till att upptäcka, förebygga och 
åtgärda risker med hedersrelaterat våld och förtryck med ett särskilt fokus på barn och 
unga. 
 
Vissa delar i handlingsplanen riktar sig till samtliga sektorer inom kommunen medan 
andra delar har ett större fokus på sektorn för utbildning och kultur och sektorn för 
socialtjänst. 
  
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 12 december 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet och antog handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck den 4 mars 2020 § 67. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

---------------------- 
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Sektorn för   
Johanna Almqvist-Larsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 

2020-02-19 2019VFN663  759 
  
 

 

 

 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Sammanfattning  
I välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan för 2019–2021 fick sektorn för 
utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst ett gemensamt uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
I handlingsplanen finns fyra delmål som alla syftar till att upptäcka, förebygga och 
åtgärda risker med hedersrelaterat våld och förtryck med ett särskilt fokus på barn och 
unga. Utöver de fyra delmålen ska Härryda kommun även delta vid eventuell uppstart av 
regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, som 
samordnas via GR. 
 
Vissa delar i handlingsplanen riktar sig till samtliga sektorer inom kommunen medan 
andra 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämden antar handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 

Ärendet 
I välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan för 2019–2021 fick sektorn för 
utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst ett gemensamt uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Handlingsplanen ska stärka kommunens förmåga att tidigt upptäcka, förebygga och 
åtgärda insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom hedersrelaterade 
normer. 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag för en handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck, innehållande bland annat en kunskapsöversikt, definitioner av 
hedersrelaterat våld, förslag till rutiner och resultatmål. I handlingsplanen finns fyra 
delmål som alla syftar till att upptäcka, förebygga och åtgärda risker med hedersrelaterat 
våld och förtryck. Delmålen handlar om att öka kompetensen hos medarbetare, att skapa 
struktur och rutiner, att arbeta fram tydlig information om stödinsatser samt en ökad 
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samverkan. Utöver de fyra delmålen ska Härryda kommun även delta vid eventuell 
uppstart av regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck, som samordnas via GR. 

Handlingsplanen avses gälla för år 2020–2021. Vissa delar i handlingsplanen riktar sig 
till samtliga sektorer inom kommunen medan andra delar har ett större fokus på sektorn 
för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst. 

  

Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 

 

 

 

Bilaga 1: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 
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1. Inledning 

Förvaltningen i Härryda kommun fick i välfärdsnämndens budget och 
verksamhetsplan för 2019–2021 i uppdrag att gemensamt sektorn för 
socialtjänst och sektorn för utbildning och kultur ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Handlingsplanen har ett särskilt fokus på barn och unga i syfte att tidigt 
upptäcka och förebygga problematiken.  

En handlingsplan för våld i nära relation finns sedan tidigare för sektorn för 
socialtjänst, men har inte ett genomgripande fokus på hedersrelaterat våld 
och förtryck.  

En av Härryda kommuns prioriteringar är arbetet med Agenda 2030. Inom 
Agenda 2030 är ett av målen jämställdhet och ett annat är minskad 
ojämlikhet, därför utgör handlingsplanen även en del av det arbetet.  

Under hösten 2019 har Härryda kommun arbetat fram och antagit en vision: 
Härryda - här vågar vi! 

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag 
möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som 
håller för kommande generationer. 

De tre ledorden för visionen är mod, nytänkande och handlingskraft.  

Med visionen om att människor ska ha möjlighet att växa och med 
kommande generationer i fokus är handlingskraft och mod viktiga 
hörnstenar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.  
 

1.1 Bakgrund             
                                                         

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt 
och omfattande folkhälsoproblem såväl i Sverige som i resten av världen. 
Förenta Nationerna (FN) och dess medlemsstater tar tydligt avstånd från allt 
våld mot kvinnor och barn genom konventionerna om mänskliga rättigheter 
(1948), om all slags diskriminering mot kvinnor (1979) och om barns 
rättigheter (1989). Sverige har som en av FN:s medlemsstater ratificerat 
samtliga nämnda konventioner. Även barnkonventionen är från den förste 
januari 2020 svensk lag. 

Vid FN-toppmötet 2015 antogs 17 globala mål för hållbar framtid, kallad 
Agenda 2030. Även dessa mål belyser mäns våld mot kvinnor och mål 5 
som har rubriken jämställdhet lyder:  

”Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som 
samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala 
normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor 
och flickor måste förändras.” 
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För att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har delmål 5.3 
specificerats ytterligare:  

”Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap 
och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.” 

Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 
genomsyrar även svensk politik. Regeringen presenterade år 2016 den 10-
åriga strategin Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en 
jämställd framtid. I strategin ryms regeringens nationella strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som började att gälla 1 
januari 2017. I den statueras mäns våld mot kvinnor som den yttersta 
konsekvensen av den maktobalans som råder mellan män och kvinnor. 
Strategin utmynnar i mål om att kartlägga och stärka kompetensen kring 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Som stöd för arbetet för mänskliga rättigheter och mot hedersrelaterat våld 
och förtryck finns förutom ovan nämnda konventioner och strategier 
ytterligare föräldrabalken som genom 6 kap. 1 och 11 §§ stärker att: 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska 
behandlas med aktning och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets 
stigande ålder och utveckling ta större hänsyn till barnets egna synpunkter. 

Med denna bakgrund som underlag, och med ett särskilt fokus på 
konventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, har 
handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck utformats.  
 

1.2 Kvalitetssäkring och uppföljning 
 

För att säkerställa att kommunens samtliga sektorer uppfyller de mål som 
handlingsplanen satt upp är kvalitetssäkringsarbetet viktigt. Kvalitetssäkring 
av denna handlingsplan sker genom att:  

• Handlingsplanens innehåll integreras i sektorernas styrnings- och 
ledningssystem i samband med verksamhetsplanering.  

• Handlingsplanen följs upp årligen av styrgruppen för folkhälsa.  

 

1.3 Syfte 

Handlingsplanens syfte är att stärka Härryda kommuns förmåga att 
upptäcka, förebygga och åtgärda risker för medborgare, med ett särskilt 
fokus på barn och ungas risk, att utsättas för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Ytterligare syftar handlingsplanen till att konkretisera de politiska 
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intentionerna för kommunens arbete med frågan. Att leva ett liv i frihet och 
fritt från våld och förtryck i hederns namn är en mänsklig rättighet.  

Handlingsplanen riktar sig till alla anställda i Härryda kommun med ett 
särskilt fokus på sektorn för utbildning och kultur och sektorn för 
socialtjänst.  
 

2. Definitioner 
2.1 Våld 

Härryda kommun utgår ifrån följande definition av begreppet våld myntad 
av Isdal: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att 
denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person 
att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”  
 

2.2 Nära relationer 

Handlingsplanen omfattar ”närstående” i enlighet med Socialstyrelsens 
definition som anges i samband med den så kallade brottsofferparagrafen 5 
kap. 11 § socialtjänstlagen (SoL). Socialstyrelsen anger att utgångspunkten 
för om någon ska betraktas som närstående eller inte, är om det finns en 
nära och förtroendefull relation mellan den som utövat våldet och den som 
utsatts för brottet. Exempelvis omfattas makar, sambor, pojk- och 
flickvänner, föräldrar, styvföräldrar, fosterföräldrar, syskon, barn, mor- och 
farföräldrar eller andra personer som personen har en nära och 
förtroendefull relation med.  

Vid hedersrelaterat våld kan kretsen av ”nära” utvidgas till andra personer 
som mer avlägsna släktingar eller andra personer i eller från hemlandet med 
stort inflytande i den enskildes liv.  

Bedömningen av vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån 
familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet. 

 

2.3 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck är: 

”Hedersrelaterat våld och förtryck liksom mäns våld mot kvinnor generellt, 
har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I 
hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och 
familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors 
faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från 
begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge och 
rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Det 
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är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld och våld och ibland 
dödligt våld. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med 
könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas.” 
    

3. Ansvar och samverkan 

3.1 Kommunens ansvar 
 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp och det 
stöd som hen behöver. Ansvaret regleras i socialtjänstlagen och det är den 
politiskt tillsatta Välfärdsnämnden som ansvarar för Härryda Kommuns 
socialtjänst.  
 
Enligt 14 kap. 1 § SoL har alla myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.  
 

3.1.1 Sektor för utbildning och kulturs ansvar 
 
Med skola menas all form av pedagogisk verksamhet, så som förskola, 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning som alla har sin grund i 
skollagen och FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.  
 
Kultur avser alla de aktörer som möter barn och unga på deras fritid. 
Personal som arbetar inom fritidsgårdar, bibliotek, kulturskola och med 
föreningsliv har alla ett stort ansvar i att möta individer, skapa tillitsfulla 
relationer samt iaktta sin anmälningsplikt till socialtjänsten vid oro för barn 
och unga. 
 
Skolan har enligt skollagen och läroplan två uppdrag; ett kunskapsuppdrag 
och ett värdegrundsuppdrag. Skolans värdegrundsuppdrag utgår från det 
svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar.  
Enligt 1 kap. 5 § skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling. 
 
Skolan har som ansvar att på socialnämndens initiativ samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, i frågor som rör barn 
som far illa eller riskerar att fara illa. (29 kap. 13 § skollagen). 
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 
behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § SoL. Uppföljning sker i samråd 
mellan socialtjänst och rektor/elevhälsa.  
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3.1.2 Sektor för socialtjänsts ansvar 
 
Enligt socialtjänstlagens så kallade portalparagraf i 1 kap. 1 § SoL ska 
samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja 
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 
aktiva deltagande i samhället. Vidare ska socialtjänsten, med hänsyn till den 
enskildes ansvar för sin och andras sociala situation, inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga 
på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet.  
 
Den så kallade brottsofferparagrafen i 5 kap. 11 § SoL klargör 
socialtjänstens ansvar för att brottsoffer och deras närstående får stöd och 
hjälp. Här poängteras särskilt det ansvar socialtjänsten har för våldsutsatta 
kvinnor och barn som har bevittnat våld av eller mot närstående. Likaså har 
socialtjänsten även ansvar för att erbjuda personer med egen 
våldsproblematik det stöd de behöver. 
 
Välfärdsnämnden ansvarar för att barn, som utsatts för brott, och deras 
närstående får det stöd och den hjälp som de behöver (5 kap. 11 § tredje 
stycket SoL). Välfärdsnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som 
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott 
och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver (5 
kap. 11 § fjärde stycket SoL).  
 
Välfärdsnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som, genom 
ansökan eller på annat sätt, kommit till nämndens kännedom och som kan 
föranleda någon åtgärd av nämnden, enligt 11 kap. 1 § SoL. Om 
socialtjänsten mottar information om att en kvinna utsatts för våld och hon 
är positiv till att få stöd eller hjälp ska en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
inledas. Välfärdsnämnden får inte inleda utredning utan personens samtycke 
om personen är över 18 år. 

Välfärdsnämndens ansvar för den som utövar våld 

I de allmänna råden (7 kap. SOSFS 2014:4) framlyfts vikten av insatser som 
riktar sig till våldsutövare och är en viktig del i arbetet för att bekämpa och 
förebygga våld. Insatser mot våldsutövaren har en avgörande betydelse för 
att förebygga att våldet upprepas. Vidare lyfts fram att socialtjänsten i detta 
sammanhang har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp om frågan och se till 
att hela familjen får den hjälp och det stöd som respektive person behöver. I 
de allmänna råden framkommer att socialnämnden, med utgångspunkt i 
barnets behov, bör kunna erbjuda insatser dels till våldsutövande föräldrar, 
dels till andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn. 
Nämnden bör vidare, utöver detta, kunna erbjuda våldsutövare insatser som 
syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör att utöva våld. 
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3.1.3 Övriga sektorer och extern samverkan 

För att få ett helhetsgrepp om problematiken med hedersrelaterat våld och 
förtryck krävs att samtliga sektorer i kommunen är inblandade och delaktiga 
i arbetet.  

Det är av stor vikt att formalisera samverkan med externa aktörer såsom 
hälso- och sjukvård, polis, frivilliga organisationer, åklagare osv. För en 
enskild som har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården ska en individuell plan upprättas enligt 2 kap. 7 § SoL. 
 

4. Resultatmål 
I handlingsplanen har fyra stycken delmål definierats som alla syftar till att 
upptäcka, förebygga och åtgärda risker med hedersrelaterat våld och 
förtryck: att öka kompetensen hos medarbetare, att skapa struktur och 
rutiner, att arbeta fram tydlig information om stödinsatser samt en ökad 
samverkan. 
Utöver de fyra delmålen ska Härryda kommun även delta vid eventuell 
uppstart av regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck, som samordnas via GR. 
Insatserna ska rymmas inom befintlig budget hos respektive verksamhet. 
Förkortningar: 
SOC = Sektorn för socialtjänst 
UTK = Sektorn för utbildning och kultur 
TOF = Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
SC = Sektorchef 
EC = Enhetschef 
PL ViNR = Planeringsledare våld i nära relation på Utvecklings- och 
Uppföljningsenheten inom socialtjänsten 

Sektorsledning, PL ViNR och övriga planeringsledare på Utvecklings- och 
uppföljningsenheten utgör verksamhetsstöd i arbetet med att uppfylla målen 
i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Delmål 1:  
Att öka kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck bland anställda i 
Härryda kommun 

Resultatmål Aktiviteter Ansvarig Tidsram Uppföljni
ng 

All personal ska ha 
grundläggande 
baskunskap om samt veta 
vart de ska hänvisa 

En nanolearning ska 
arbetas fram och skickas 
ut till all personal 

Arbetas fram av 
PL ViNR 
Alla sektorer 
genomförande 

2020 PL ViNR 
följer upp 
via 
statistik 
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personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och 
förtryck 

vid årsslut 
2020 

Handlingsplanen ska 
implementeras i samtliga 
sektorer 

SC ansvarar för att 
implementera 
handlingsplanen utifrån 
verksamhetens specifika 
förutsättningar och behov 

Alla sektorer 2020 PL ViNR 
följer upp 
med SC 
vid årsslut 
2020  

Webbutbildning (ca 2 h) UTK 
SOC  
TOF: 
Kontaktcenter 

2020 Personal som möter barn 
och unga ska ha god 
kompetens gällande 
hedersrelaterat våld och 
förtryck Dialogas grundutbildning 

(en halvdag) 
 

UTK: 
Elevhälsoteam, 
chefer 
SOC 
TOF: 
Kontaktcenter 

2020-
2021 

PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020 samt 
2021 

 

Delmål 2: 
Att skapa struktur och rutiner kring arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Resultatmål Aktiviteter Ansvarig Tidsram Uppföljni
ng 

Det finns upprättade 
rutiner för hur enheten ska 
arbeta med frågan 

Enhetsspecifika rutiner 
ska framarbetas 

SOC 
UTK 
Övriga 
sektorer vid 
behov 

2020 PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020 

All personal ska känna till 
den enhetsspecifika 
rutinen 

EC ansvarar för att 
rutinen gås igenom på 
APT 

SOC 
UTK 
Övriga 
sektorer vid 
behov 

2020 PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020 

Standardiserade 
bedömningsmodeller ska 
användas vid utredning av 
utsatthet för 
hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Personal som utreder 
utsatthet ska utbildas i 
metoden Patriark eller 
andra för klienten 
anpassade 
bedömningsmodeller  

SOC 2020-2021 PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020 och 
2021 
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Delmål 3:  
Att tydlig information ska finnas lättillgänglig för medborgare i Härryda 
kommun om vilka stödinsatser som finns i kommunen 

Resultatmål/ Mål Aktiviteter  Ansvarig Tidsram  

Befintligt 
informationsmaterial om 
stödinsatser från Härryda 
kommun ska anpassas till 
att inkludera 
hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Berörda 
sektorer 

2020-2021 PL ViNR 
följer upp 
med EC 
vid årsslut 
2020 och 
2021 

Informationsmaterial ska 
spridas och finnas 
tillgänglig inom den egna 
verksamheten 

Alla sektorer  Kontinuerligt  

Information om 
hedersrelaterat våld och 
förtryck ska finnas på 
allmänna platser i 
Härryda kommun.  

 

Nationellt 
informationsmaterial ska 
beställas och finnas 
synligt i verksamheter 
som berör målgruppen 

Berörda 
sektorer 

Kontinuerligt  

 

Delmål 4: 
Att öka samverkan  

Resultatmål Aktiviteter  Ansvarig Tidsram  

Hedersrelaterat våld och 
förtryck ska lyftas in i 
ViNR- organisationen 

Hedersrelaterat våld och 
förtryck är en stående 
punkt på alla möten  

PL ViNR Kontinuerligt PL ViNR 

Hedersrelaterat våld och 
förtryck ska lyftas in i 
redan befintlig 
samverkansgrupp mellan 
SOC och UTK  
 

Frågan behandlas och 
beslutas om av 
verksamhetschefer.  

Frågan implementeras i 
utsedd samverkansgrupp 

VIS-gruppen 2020 därefter 
kontinuerligt 

PL ViNR 
följer upp 
med VIS-
gruppen 

Arbeta för att öka extern 
samverkan 

Utforma samverkansavtal PL UU 2020 - 2021 PL ViNR 
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5. Bilagor 
Bilaga 1: Kunskapsöversikt 

Bilaga 2: Observationspunkter 

Bilaga 3: Webbutbildningar 

Bilaga 4: Telefonnummer/länkar 

Bilaga 5: Litteratur och informationsmaterial 

Bilaga 6: Förslag på lokala rutiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Page 148 of 545



 

11 

Bilaga 1 - Kunskapsöversikt 
 
1. Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor 
Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta och förövaren har en 
nära, och ibland intim relation, samt starka och ofta känslomässiga band 
mellan sig. Detta gör det svårare för den utsatta att göra motstånd och lämna 
förövaren. Våld i nära relation utövas till största del inomhus i den egna 
bostaden och upprepas och stegras med tiden i omfattning och intensitet. I 
takt med att våldet byggs upp och ökar, sker en normaliseringsprocess som 
gör att den utsatta ser våldet som någonting som mer eller mindre en 
förväntad del av vardagen.  
 
Våld i nära relation kan drabba vem som helst och såväl kvinnor som män 
utsätts. Våld förekommer också i samkönade relationer. Enligt 
Brottsförebyggande rådet (Brå) uppger knappt 7 procent av befolkningen (7 
procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen) att de utsattes för våld i en 
nära relation under 2012. Det innefattar både fysiskt och psykiskt våld. 
Även om utsattheten verkar ungefär jämnt fördelad mellan könen finns det 
betydande skillnader. Enligt en kartläggning från Brå utsätts kvinnor för 
grövre våld än män. Under år 2012 var det tio gånger vanligare att 
våldsutsatta kvinnor uppsökte läkare, sjuksköterska eller tandläkare för sina 
skador. Förutom att våldet mot kvinnorna är grövre, så är det också i högre 
grad upprepat. Brås kartläggning visar även att det är betydligt vanligare att 
kvinnor utsätts för sexuellt våld. Enligt NCK har var femte kvinna och var 
tjugonde man någon gång i sitt liv utsatts för sexuellt våld. När det gäller 
dödligt våld i nära relationer är könsskillnaden tydlig. Det är fyra till fem 
gånger vanligare att kvinnor blir mördade av en partner, eller före detta 
partner, än att män blir det. Detta bekräftas av en rapport från 
Socialstyrelsen. Varje år misshandlas 75 000 kvinnor i en nära relation och 
200 000 barn bevittnar våld i hemmet. Men under samma period genomgår 
endast 1 500 män behandling för sin våldsproblematik. Mörkertalet är stort, 
Brå uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära 
relationer aldrig polisanmäls. Enligt statistisk från Brå mördades under år 
2018 22 stycken kvinnor av en partner eller före detta partner.  
 
Våld mot kvinnor definieras av FN som ”varje könsrelaterad våldshandling 
som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller 
psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor, innefattande hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det 
offentliga eller privata livet”. Amnesty menar att de olika typerna av våld 
överlappar varandra och att våldet sker kontinuerligt över tid.  
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Som figuren nedan visar utgör mäns våld mot kvinnor en betydande del att 
det totala våldet som utövas av män. Figuren visar även att mäns våld mot 
kvinnor inrymmer den största delen av hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i nära relationer. Utöver det hedersrelaterade våldet och våld i 
nära relationer utsätts kvinnor för våld i andra sammanhang av såväl 
närstående män som manliga bekanta eller, för kvinnan, helt okända män. 
Som exempelvis i skolan, på arbetet, på krogen, på gatan, på internet, på 
olika typer av boenden så som äldreboenden etc. Inom dessa miljöer utsätter 
även män andra män för våld. När det gäller det hedersrelaterat våld och 
förtryck ryms det inte enbart inom våld i nära relationer, utan utövas på ett 
kollektivt plan och inte sällan av flera släktningar, såväl kvinnliga som 
manliga, och är inte begränsat till en enskild förövare. Såväl mäns våld mot 
kvinnor som hedersrelaterat våld och förtryck är orsakat av ojämställdhet 
och könsmaktsordning. 
 

 
 

 

  

2. Hedersrelaterat våld och förtryck – teoretiska perspektiv 
Heder är ett begrepp som kan ha flera olika innebörder beroende på kontext, 
men som generellt sett kan beskrivas som att man utgår från och anpassar 
sitt liv efter andras syn på en, framförallt den egna familjen och släkten. Det 
som särskiljer hedersrelaterat våld och förtryck är dess kollektiva art och att 
det ofta är ett flertal släktningar, eller andra närstående, som är inblandade i 
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planerna och i själva våldsutövandet. Inom kollektivet med hedersnormer är 
familjens heder beroende av familjemedlemmarnas, speciellt döttrarnas 
oskuld och renhet. Därför kontrolleras flickor och kvinnor inom en 
hederskultur av familjen och samhället. Våldet sker i en bred kontext 
exempelvis i skolan, i bostadsområde och över landsgränser. Följaktligen 
kan den utsattas hela liv bli involverat. Att utsättas för hedersrelaterat våld 
och förtryck kan innebära ett flertal olika saker. Det kan exempelvis 
innebära att ens liv kontrolleras och övervakas, att därmed inte få välja 
kläder, umgänge, partner, utbildning själv och att inte ha tillåtelse att röra 
sig fritt. Eller att bli utsatt för olika typer av fysiskt våld. Det kan dels även 
innebära att bli tvungen att kontrollera andra släktningar eller närstående. 
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket har sin grund i starka och extrema 
patriarkala och heteronormativa strukturer, vars syfte är att bevara familjens 
heder, rykte och anseende.  
 

2.1 Våldets olika uttrycksformer 
Hedersrelaterat våld och förtryck utgörs av flera olika typer av våld, så som 
exempelvis fysiskt, psykiskt och socialt. Detta våld går ofta in i våld i nära 
relationer och även mäns våld mot kvinnor. Det är svårt att göra några 
tydliga gränsdragningar mellan de olika typerna av våld och det psykiska 
våldet kan vara vanligare än det fysiska, men hoten, kontrollen, 
begränsningarna kan göra att en ständigt är rädd för att bli utsatt för fysiskt 
våld.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan delas upp i fem uttrycksformer: 
Fysiskt våld som kan ta i sig uttryck i form av exempelvis misshandel, 
könsstympning, påtvingat självmord och mord.  
Socialt våld i form av exempelvis isolering, förbud mot deltagande i viss 
typ av undervisning i skolan, tvång till viss typ av klädsel, tvång till att ingå 
äktenskap med en viss person.  
Psykiskt våld så som exempelvis förödmjukelser, nedvärdering, skuld- och 
skambeläggning, utfrysning, förföljelse och hot. 
Sexuellt våld som innefattar till exempel våldtäkt, omvändelseförsök eller 
att tvingas att ingå i en relation eller äktenskap mot sin vilja. Homosexuella 
personer och i vissa fall bisexuella personer kan tvingas in i relationer med 
personer av motsatt kön vilket innebär att man förvägras rätten till sin 
sexualitet.  
Ekonomiskt våld kan exempelvis handla om att flickor och kvinnor inte får 
tillgång till utbildning, hamnar utanför arbetsmarknaden, får rätten till 
utbildning men förvägras rätten att arbeta eller inte får tillgång till sin egen 
ekonomi eller inkomst. 
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2.1.1 Vardagsheder 
Vardagsheder kan beskrivas som dagliga återkommande begränsningar och 
kränkningar vars syfte är att kontrollera unga personers vardagsliv. TRIS 
skriver: ”Kärnan i vardagsheder är att barn och unga förväntas följa normer 
som krockar med majoritetssamhällets normer. Det kan förklaras som 
inskränkningar i livsutrymmet med ett tydligt inslag av ett föräktenskapligt 
kärleksförbud och oskuldskrav.”  
 
Vardagsheder kan exempelvis vara övervakning, begränsning och kontroll 
av en persons umgänge, kläder, skol- och fritidsaktiviteter, vad hen gör på 
sociala medier. Vardagsheder inbegriper också när manliga syskon eller 
närstående tvingas övervaka systrar/flickor för att sedan avrapportera till 
föräldrar. Det omfattar oftast en tyst förväntan från familj och nätverk att 
barn och unga ska kontrollera varandras uppförande och rapportera 
olämpligt beteende. Kontrollen sker ofta genom att den utsatta blir hotad 
med tvångsäktenskap eller ett ännu mindre livsutrymme. Det är inte ovanligt 
att de utsatta försöker anpassa sig med hjälp av olika strategier. En strategi 
kan vara att följa påtryckningarna och normerna och göra det som förväntas 
från familjen, med förhoppningen att deras liv ska få mer utrymme och tid 
för det som de vill göra som att till exempel studera. En rapport från Varken 
hora eller kuvad visar att hedersrelaterat våld och förtryck är ett utbrett 
problem i samhället och att såväl ungdomar som vuxna upplever att deras 
liv begränsas och kontrolleras. Familjen och dess omgivning med 
exempelvis släktningar, grannar, religiösa samfund etc. är inom 
hederskulturer viktigare än sin egen och andras frihet.  
 
2.1.2 Könsstympning 
Könsstympning innebär att delar av de yttre könsorganen skärs bort. 
Ingreppet ser olika ut i olika traditioner beroende på hur mycket som skärs 
bort, orsaken till varför det görs och även i vilken ålder som ingreppet 
utförs. Enligt lag är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet i 
Sverige. För bosatta i Sverige gäller förbudet även om ingreppet sker i ett 
annat land. WHO har gjort en uppskattning att 100–140 miljoner flickor och 
kvinnor över världen är könsstympade. Socialstyrelsen uppskattar att 
omkring 38 000 flickor och kvinnor i Sverige är detsamma. Könsstympning 
som tradition är vanligast i några afrikanska länder och i Mellanöstern. 
 
2.1.3 Barn- och tvångsäktenskap 
Tvångsäktenskap innebär att tvingas ingå äktenskap med en person som inte 
är självvald. Äktenskapet kan vara direkt och uttryckligt påtvingat, men det 
kan även ske genom att en person blir utsatt för pådrivningar och 
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övertalning. Enligt lag är detta förbjudet i Sverige, såväl att tvinga eller 
försöka pressa eller lura någon till att ingå äktenskap med någon mot sin 
egen vilja som att gifta bort barn. Äktenskapstvång drabbar både pojkar som 
flickor, män som kvinnor. Särskilt hög risk att drabbas är personer som är 
homo- eller bisexuella och intellektuellt funktionsnedsatta. 
 
2.1.4 Hedersmord 
Den mest extrema formen av hedersvåld är hedersmord. 
Nationalencyklopedin beskriver hedersmord som ”en form 
av hedersvåld där skälet anges vara att återupprätta familjens eller släktens 
heder”. Offren för hedersmord är oftast en flicka eller kvinna som blir 
mördad av en manlig släktning eller närstående, detta efter att hon på något 
sätt dragit vanära över familjen, exempelvis genom att gifta sig mot 
familjens vilja. Hedersmord är följaktligen ett mycket extremt sätt skydda 
sin familj mot skam. Det finns ett stort mörkertal när det gäller hedersmord. 
 
 
3. Särskilt utsatta grupper 
Vid tal om hedersrelaterat våld och förtryck finns det en risk för 
generaliseringar, fördomar och stereotypa bilder av vem offret och 
förövaren är och ser ut och inom vilka specifika grupper som hedersnormer 
finns. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan förkomma i många 
olika typer av familjer eller grupper och är inte beroende av exempelvis 
etnisk bakgrund eller religion. Det krävs därför kunskap och en förståelse 
för omfattningen av problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Finns det exempelvis en föreställning om att det enbart är flickor och 
kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kommer det vara 
lättare att upptäcka våldet inom den specifika gruppen, medan andra utsatta 
grupper eventuellt missas. Pojkar och män kan också vara utsatta genom att 
exempelvis tvingas ta på sig rollen som övervakare. Den som utsätter någon 
kan följaktligen också vara utsatt.  
 
3.2 HBTQ och heder 
HBTQ-personer är en grupp som brukar benämnas som särskilt utsatt. Detta 
då man inom en hederskultur har ett heteronormativt syn- och 
förhållningssätt, som krävs att man följer, är HBTQ-personer ofta extra hårt 
drabbade av våldet och förtrycket. Om en person inte håller sig till 
heteronormerna kan hen exempelvis bli utsatt för fysiskt våld eller bli 
tvingad till omvändelseförsök. Att försöka omvända någon innebär att få en 
person att följa heteronormerna genom att, till exempel, bli skickad till ett 
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annat land för att en religiös person ska få personen att omvändas eller 
genom tvångsäktenskap. Det kan även vara viktigt att se att det finns flera 
faktorer som samspelar och som påverkar en persons utsatthet, exempelvis 
kön, sexuell läggning och klass.  
 
3.3 Hedersvåld och intellektuell funktionsnedsättning 
En person med en intellektuell funktionsnedsättning, löper en ökad risk att 
hamna i en utsatt position där hen riskerar att utnyttjas. Det här beror på att 
personer med intellektuell funktionsnedsättning kan sakna den kognitiva 
förmågan att bedöma huruvida en situation potentiellt sätt kan vara riskfylld, 
men även att personen kan vara helt beroende av människorna runt omkring. 
Att ett barn har en intellektuell funktionsnedsättning kan anses skamligt av 
familjen och det kan också vara en av orsakerna till att de gifter bort 
personen. Det saknas dock forskning kring hedersvåld och personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, i nuläget finns endast en studie utförd 
kring omfattningen och karaktären av våldet i Sverige. En rapport från TRIS 
visar och synliggör att framförallt flickor med utländsk bakgrund och en 
intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Men att även pojkar 
med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext löper en 
högre risk att utsättas för våld och förtryck.  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Page 154 of 545



 

17 

Bilaga 2 – Observationspunkter 
 

En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa elever som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck är att någon på skolan ser och förstår 
vad som händer. Att upptäcka elever utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck är således en viktig uppgift för skolan. Det är nödvändigt att 
skolans personal har en grundläggande kunskap om hederskulturens 
mekanismer. 
 
Utifrån nedanstående observationspunkter kan ett mönster framträda 
som ger en övergripande bild av elevens livssituation. Det är viktigt att 
vara medveten om att framför allt flickors liv begränsas successivt med 
stigande ålder och således kan en utförlig dokumentation över tid bidra 
till uppmärksammande av hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Observationspunkter för att upptäcka elever utsatta för 
hedersförtryck enligt Länsstyrelsen Östergötlands handbok ”Om 
våld i hederns namn”. 
 
Flicka: 
• Får hon delta i all undervisning, inklusive idrott och sex & samlevnad? 
• Får hon vara med på skolresor och lägerskolor? 
• Finns det ett krav på att hon ska ta ett stort ansvar för hemarbete och 
småsyskon? 
• Måste hon ljuga om pojkvän/flickvän, vilka hon umgås med, 
fritidsvanor och dylikt? 
• Hur ser hennes studiemotivation och koncentration ut över tid? 
• Är hon tidvis (oförklarligt) ledsen, orolig eller uppgiven? 
• Uppvisar hon psykosomatiska symptom (till exempel huvudvärk eller 
magont)? 
• Har hon sömnsvårigheter? 
• Begränsas hon i sitt privatliv (kontroll av mobiltelefon, dagbok, kläder, 
väskor osv.)? 
• Är hon utsatt för någon form av bevakning, till exempel från en 
bror/släkting på skolan? 
• Verkar hon oförklarligt rädd för något/någon? 
• Talar hon om problem hemma eller sin ofrihet i termer av ”vår kultur 
kräver”? 
• Talar hon om att förlova sig eller gifta sig trots att hon är ung och inte 
är klar med skolan? Är partnern någon som hon rimligen inte kan känna 
särskilt väl? 
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Pojke: 
• Måste han ljuga om pojkvän/flickvän? 
• Hur ser hans studiemotivation och koncentration ut över tid? 
• Är han tidvis (oförklarligt) ledsen, orolig eller uppgiven? 
• Uppvisar han psykosomatiska symptom (till exempel huvudvärk eller 
magont)? 
• Har han sömnsvårigheter? 
• Tvingas han bevaka en syster/släkting på skolan? 
• Verkar han oförklarligt rädd för något/någon? 
• Talar han om problem hemma eller sin ofrihet i termer av ”vår kultur 
kräver”? 
• Talar han om att förlova sig eller gifta sig trots att han är ung och inte 
är klar med skolan? Är partnern någon som han rimligen inte kan känna 
särskilt väl? 
 
Om du ser några av ovanstående tecken måste du som skolpersonal våga 
samtala med eleven om dennes allmänna situation. Våga fråga vilka 
krav som föräldrarna ställer samt vad som skulle hända om eleven bröt 
mot dessa krav. Det är svårt för barn och unga att göra en fullständig 
analys av sitt liv, ställ därför korta, enkla och raka frågor. Undvik 
ledande frågor, låt istället eleven beskriva med egna ord. 
 
Exempel på frågor: 
–Vad är det du vill göra som du inte får?  
–Vad är det du måste göra som du inte vill? 
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Bilaga 3 - Webbutbildningar 
 
Webbaserad kurs om hedersrelaterat våld och förtryck 
www.webbkursheder.se  
 

Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor 
www.webbkursomvald.se  
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Bilaga 4 - Telefonnummer/länkar 
 
Polisen 
114 14 
 
Kvinnofridslinjen 
020-50 50 50 
 
Nationellt kompetensteam  
http://www.hedersfortryck.se/ 
010-223 57 60 
 
Kommunens växel i Härryda kommun 
031-724 61 00 
 
Länk till Våld och hot i nära relationer på IDA 
https://ida.harryda.se/huvudmeny1/socialtjanst/valdochhotinararelation.4
.58950f9a14b8b70061710215.html 
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Bilaga 5 – Litteratur och informationsmaterial 
 
Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskolan. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c5692/1526
067994809/Handlingsplan_grundskola_webb.pdf 
 
 
Hedersrelaterat våld – handbok. 
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/handbocker/handbok-
hedersrelaterat-vald-uppd-2014.pdf 
 
 
TRIS Ingen ska bli gömd och glömd. Bok på lättläst svenska om 
hedersrelaterat våld och förtryck och personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 
https://www.tris.se/publikationer/lista/2019/7/18/ingen-ska-bli-gomd-och-
glomd-boken 
 
 
Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor 
som är eller riskerar att bli könsstympade. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c5287/1526
068007750/V%C3%A5ga%20Se%20-%20KSv%C3%A4gledning.pdf 
 
 
Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c2e57a/152
6068071255/vaga-sta-kvar.pdf 
 
 

Våld i hederns namn – Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten 
att se och hjälpa utsatta. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c2ff28/152
6067829632/V%C3%A5ldHedernsNamn2014.pdf 

 

Allmänt informationsmaterial kring hedersrelaterat våld och förtryck 

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/publikationer/ 
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Bilaga 6 – Förslag på lokala rutiner  
 
Förslag på innehåll i lokal rutin för sektorer som kommer i kontakt 
med barn och unga  

Målgrupp och syfte:  
Samtliga enheter inom Härryda kommun ska ta fram lokalt anpassade 
rutiner utifrån ovanstående riktlinjer.  
 

Handläggning/arbetsbeskrivning  
Att diskutera i verksamheten;  

1. Hur kan vuxna med erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck 
(våldsutsatt/våldsutövare) samt barn som far illa/riskerar att fara illa 
inkl. barn som bevittnat/upplevt våld identifieras i vår verksamhet? 

2. Tillfrågas alltid enskilda vid misstanke om 
våldsutsatthet/våldsutövande? 

3. När och hur ställer vi rutinmässiga frågor om våld i vår verksamhet? 
T.ex. vid nybesök?  

4. Hur förebygger och uppmärksammar vi könsstympning/ tvångsgifte? 
5. Vilka i personalgruppen ställer rutinmässiga frågor om våld? Ska 

alla professioner fråga? Är några professioner mer lämpade att 
fråga?  

6. Hur kan vi hänvisa till adekvat hjälp internt eller externt?  
7. Hur gör vi en riskbedömning, handläggning?  
8. Hur följer vi upp den enskilde?  

 
Dokumentation Hur sker dokumentation?  

 
Anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
Hur sker eventuell konsultation internt/externt – internt: andra verksamheter 
inom kommunen, externt: polis, åklagare, hälso- och sjukvård. 
Skyddsbedömning av barnet. Rutin vid akut anmälningssituation. Vem/vilka 
skriver under anmälan. Rutin för stöd till personal som gör anmälan enligt 
14 kap. 1 § SoL. Rutin vid hot om våld mot personal vid 
anmälningssituationer.  

Telefonnummer och kontaktuppgifter till lokala stödinstanser  
Lokala kontaktlistor för personalen Informationsmaterial till enskilda 
 
Verksamhetschefens ansvar/uppföljning  
Kvalitetssäkring i arbetet. Personalens kompetens inom området. 
Personalens kunskap om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap.1 § SoL. 
Dokumentation. Utarbeta samverkansrutiner internt samt externt. Rutiner 
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ska finnas för stödinsatser till personal vid anmälningssituationer enligt 14 
kap.1 § SoL. 

  

 

Förslag på innehåll i lokal rutin övriga sektorer 

Målgrupp och syfte:  
Samtliga enheter inom Härryda kommun ska ta fram lokalt anpassade 
rutiner utifrån ovanstående riktlinjer.  
 

Handläggning/arbetsbeskrivning  
Att diskutera i verksamheten;  

1. Tillfrågas alltid enskilda vid misstanke om 
våldsutsatthet/våldsutövande? 

2. Hur kan vi hänvisa till adekvat hjälp internt eller externt?  
 
Anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
Hur sker eventuell konsultation internt/externt – internt: andra verksamheter 
inom kommunen, externt: polis, åklagare, hälso- och sjukvård. 
Skyddsbedömning av barnet. Rutin vid akut anmälningssituation. Vem/vilka 
skriver under anmälan. Rutin för stöd till personal som gör anmälan enligt 
14 kap. 1 § SoL. Rutin vid hot om våld mot personal vid 
anmälningssituationer.  
 

Telefonnummer och kontaktuppgifter till lokala stödinstanser  
Lokala kontaktlistor för personalen Informationsmaterial till enskilda  

 
Verksamhetschefens ansvar/uppföljning  
Kvalitetssäkring i arbetet. Personalens kompetens inom området. 
Personalens kunskap om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap.1 § SoL. 
Dokumentation. Utarbeta samverkansrutiner internt samt externt. Rutiner 
ska finnas för stödinsatser till personal vid anmälningssituationer enligt 14 
kap.1 § SoL. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 138        Dnr 2020KS39 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020  

  
Prognosen för Härryda kommun för februari 2020 redovisar ett positivt resultat om 85,7 mnkr 
och med ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 31,4 
mnkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från exploateringsverksamheten. I relation till 
det lagstadgade balanskravet är resultatet 68,6 mnkr. Måluppfyllelsen för de finansiella målen 
för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. Prognosen innebär att endast 
ett av de två finansiella målen uppnås. Det är förändringen av soliditeten som inte nås på 
grund av höga investerings-volymer, samtidigt som den beräknas uppnå budgeterad nivå. 
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 19 mnkr, kommunstyrelsen 4,4 
mnkr, välfärdsnämnden 8,2 mnkr och politisk verksamhet -0,2 mnkr. 
 
Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär 
att sektorernas prognos ligger utanför ramen för godkända nivåer. Förvaltningen följer 
utvecklingen av investeringarna och kan komma att återkomma till kommunstyrelsen med en 
bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige beslut 
avseende investeringsvolymen. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr. Sektor 
samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 3,1 mnkr varav den avgiftsfinansierade 
verksamheten bidrar med 1,3 mnkr. Samhällsbyggnads överskott beror till största delen på att 
ledning och administration inte kommer att ianspråkta det utökade anslaget för 
systemförvaltning samt att va-verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat. 
 
Sektor teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr men det finns 
större avvikelser inom sektorn. Fastighet redovisar ett överskott om 4 mnkr vilket 
huvudsakligen beror på lägre bokförda driftskostnader för planerat underhåll. Måltidsservice 
och IT visar underskott. 
 
Måltidsservice underskott förklaras av lägre intäkter på grund av färre förskoleavdelningar 
och IT-verksamheten har högre licenskostnader som delvis är av engångskaraktär. Till följd 
av vakanta tjänster, visar kommunledningen ett överskott. 
 
I ”Månadsprognos per februari 2020” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 februari 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att 
- Kommunstyrelsen noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
- Kommunstyrelsen noterar att månadsuppföljningen per februari 2020 är framarbetad före 
konsekvenserna av Coronaviruset och kommer följa utvecklingen och konsekvenserna av 
densamma, samt delger kommunfullmäktige denna information. 
- Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen noterar att månadsuppföljningen per februari 2020 är framarbetad före 
konsekvenserna av Coronaviruset och kommer följa utvecklingen och konsekvenserna av 
densamma, samt delger kommunfullmäktige denna information. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 

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

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-13 2020KS39  042 
  
 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020 

Sammanfattning  
Prognos för kommunen 
Prognosen för Härryda kommun för februari 2020 redovisar ett positivt resultat om 85,7 
mnkr och med ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv 
budgetavvikelse om 31,4 mnkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från 
exploateringsverksamheten. I relation till det lagstadgade balanskravet är resultatet 68,6 
mnkr. Måluppfyllelsen för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i 
rullande fyraårsperioder. Prognosen innebär att endast ett av de två finansiella målen 
uppnås. Det är förändringen av soliditeten som inte nås på grund av höga investerings-
volymer, samtidigt som den beräknas uppnå budgeterad nivå.  
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 19 mnkr, kommunstyrelsen 
4,4 mnkr, välfärdsnämnden 8,2 mnkr och politisk verksamhet -0,2 mnkr.  
 
Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det 
innebär att sektorernas prognos ligger utanför ramen för godkända nivåer. Förvaltningen 
följer utvecklingen av investeringarna och kan komma att återkomma till 
kommunstyrelsen med en bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige 
beslut avseende investeringsvolymen. 
  
Prognos för kommunstyrelsens verksamheter 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr. Sektor 
samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 3,1 mnkr varav den avgiftsfinansierade 
verksamheten bidrar med 1,3 mnkr. Samhällsbyggnads överskott beror till största delen 
på att ledning och administration inte kommer att ianspråkta det utökade anslaget för 
systemförvaltning samt att va-verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat. 
 
Sektor teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr men det 
finns större avvikelser inom sektorn. Fastighet redovisar ett överskott om 4 mnkr vilket 
huvudsakligen beror på lägre bokförda driftskostnader för planerat underhåll. 
Måltidsservice och IT visar underskott.  
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Måltidsservice underskott förklaras av lägre intäkter på grund av färre 
förskoleavdelningar och IT-verksamheten har högre licenskostnader som delvis är av 
engångskaraktär. Till följd av vakanta tjänster, visar kommunledningen ett överskott. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per februari 2020” redovisas prognoser, avvikelser och 
vidtagna åtgärder. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 

 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör   Bo Ekström 
  Ekonomichef 

Bilaga 

Månadsprognos per februari 2020
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Prognosen i korthet 

Driftredovisning 
Resultatutveckling åren 2013-2019 och prognos för 2020 

 
Totalt prognostiseras ett resultat om 86 mnkr. Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner 
enligt fullfondsmodell. Enligt lag ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen 
gjorts sjunker resultatet med drygt 17 mnkr från 86 mkr till 69 mnkr. Detta resultat kallas för 
balanskravsresultatet. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från exploateringsverksamheten. 

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

Budgetavvikelser 

 
Prognosen för 2020 pekar mot ett överskott om 85,7 mnkr och med ett budgeterat resultat om 54,3 
mnkr betyder det ett överskott jämfört med budget om 31,4 mnkr. I prognosen ingår inte eventuella 
slutredovisningar av exploateringsprojekt. Sektorernas budgetavvikelse prognostiseras till 12,6 mnkr, 
varav välfärdsnämndens överskott är 8,2 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott om 19 
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mnkr och den politiska verksamheten -0,2 mnkr. 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr och det beror till största 
delen på att några grundskoleenheter har svårt att hålla sin budget. Även kostnader för skolskjuts är 
högre än budgeterat. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett överskott om 10 mnkr vilket beror på 
försening av nya särskilda boendet i Säteriet. 

Sektorn för samhällsbyggnad visar överskott inom både den skattefinansierade och avgiftsfinansierade 
verksamheten. Det utökade anslaget för systemförvaltning kommer inte att ianspråktas och va-
verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat. 

Inom teknik- och förvaltningsstöd återfinns underskotten hos måltidsservice och IT-verksamheten. 
Måltidsservice omställning till minskad produktion av förskolemåltider pågår men en anpassning fullt 
ut är svår att nå då en viss grundbemanning per enhet måste upprätthållas. Ökade licenskostnader 
förklarar IT-verksamhetens underskott. Detta balanseras upp av överskott inom fastighet vilket 
huvudsakligen beror på lägre bokförda driftskostnader för planerat underhåll. 

Kommunledningens överskott beror till största delen av vakanser. 

Inom finansförvaltningen finns större såväl över- som underskott. Skatteintäkterna är högre än 
budgeterat då tillskottet för nya välfärdsmiljarder räknas in och anslaget för lönerevision och pensioner 
inte beräknas användas fullt ut. Samtidigt påverkar den, jämfört med plan, låga investeringsvolymen 
internränteintäkten från verksamheterna negativt. 

Åtgärder 
Utbildning och kultur gör en översyn av taxor och avgifter inom fritid och för- och grundskolan 
fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter barn- och elevantal. 

Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa sitt 
kostnadsläge till budgeterade nivåer. Under 2020 prognostiseras däremot ett överskott. Inom hälsa och 
bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning samt om placeringar av vuxna med missbruk i 
större utsträckning kan göras i egen regi. Samtidigt arbetar försörjningsstödsenheten enligt modellen 
Härryda framtid. Även omförhandlingar av dygnspris för befintliga placeringar av barn och unga 
fortsätter. 

 

Investeringsredovisning 
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Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 507 mnkr vilket innebär ett sammanlagt överskott 
om 291 mnkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 227 mnkr och sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 62 mnkr. Avvikelserna förklaras främst av 
tidsförskjutningar. Exempel på projekt med överskott 2020 är nytt vattenverk i Hindås med tillhörande 
överföringsledningar, Wallenstam arena samt Fagerhultsskolan. 

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär att 
sektorernas prognos ligger utanför ramen för godkända nivåer. Förvaltningen följer utvecklingen av 
investeringarna och kan komma att återkomma till kommunstyrelsen med en bedömning av behovet 
av att underställa kommunfullmäktige beslut avseende investeringsvolymen. 

Finansförvaltning 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning -2 281 945 -2 277 745 4 200 -2 209 581 

Pensioner enl fullfond, exklusive finansiella kostnader 90 938 106 638 15 700 80 106 

Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell 
kostnad för pensioner 18 449 21 449 3 000 27 431 

Kalkylerad internränta, intern po (inkl pensionsdelen), 
arbetsgivaravg -135 850 -142 050 -6 200 -136 946 

Kalkylerad lönerevision 35 677 38 677 3 000 0 

Övriga verksamhetskostnader 3 400 2 700 -700 4 178 

Nettokostnad -2 269 331 -2 250 331 19 000 -2 234 812 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 19 mnkr, men det finns både positiva 
som negativa avvikelser. Skatter och bidrag visar överskott tack vare aviserade extra välfärdsmiljarder 
(se nedan) och senaste pensionsprognosen från KPA (december) visar också överskott jämfört med 
budgeterade anslag. 

Till följd av låg investeringsvolym 2019, jämfört med budgeterat, är räntekostnader för lån lägre än 
förväntat medan ränteintäkten från verksamheterna avseende internränta inte når budgeterade nivåer. 

-varav skatter och bidrag 

Verksamhet, tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Skatter och inkomstutjämning -2 092 677 -2 105 642 -12 965 -2 062 890 

Slutavräkningar 8 835 0 -8 835 15 349 

Regleringsbidrag -38 869 -42 529 -3 660 -26 507 

Övrig utjämning -140 234 -129 574 10 660 -135 533 

Nya välfärdsmiljarder -19 000 0 19 000 0 

Nettokostnad -2 281 945 -2 277 745 4 200 -2 209 581 

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 20:08 (februari) från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
visar på en negativ budgetavvikelse om 14,8 mnkr (exklusive extra välfärdsmiljarder). Inklusive 
välfärdsmiljarderna är avvikelsen positiv om 4,2 mnkr. Jämfört med tidigare prognoser är 
skatteunderlagets tillväxt för 2019 och 2020 något svagare vilket beror på att löneökningarna väntas 
bli något lägre än tidigare prognostiserats. Både slutavräkning för 2019 och 2020 prognostiseras att bli 
negativa, tillsammans nästan 9 mnkr. Detta beror på att uppräkningsfaktorerna för åren är lägre än 
tidigare. 

I skatteunderlagsprognosen från SKR ingår inte de för 2020 aviserade välfärdsmiljarderna. Förslaget 
om tillskott med 5 miljarder, varav 3,5 till kommunsektorn, förväntas ingå i regeringens 
vårändringsbudget som presenteras den 15 april. Tillskottet motsvarar 339 kr/invånare. Utöver detta 
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har M, Kd och V med stöd av Sd nått en överenskommelse om ytterligare 2,5 miljarder till välfärden 
varav 0,5 miljarder finansieras av slopat statsbidrag för lärarassistenter. Om 70 procent av tillskottet 
om 2,5 miljarder skulle tillfalla kommunsektorn innebär det ca 169 kr/invånare. Totalt (både 
regeringens och oppositionens tillskott) skulle detta innebära ca 19 mnkr till Härryda kommun. I 
februariprognosen ingår aviserade välfärdsmiljarder som för Härrydas del uppgår till ca 19 mnkr även 
om SKR valt att vänta med att ta med dem tills vårändringsbudgeten är antagen. 

Politisk organisation 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Politisk organisation 13 124 12 974 -150 14 813 

Nettokostnad 13 124 12 974 -150 14 813 

För den politiska organisationen beräknas ett underskott på knappt 0,2 mnkr till följd av högre 
kostnader för partistöd än budgeterat. 
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Kommunstyrelsen 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Samhällsbyggnad 87 620 90 720 3 100 40 724 

Teknik- och förvaltningsstöd 19 879 20 172 293 20 269 

Kommunledning och stödfunktioner 115 579 116 579 1 000 106 724 

Nettokostnad 223 078 227 471 4 393 167 717 

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr. Samhällsbyggnad 
redovisar ett överskott om 3,1 mnkr varav den avgiftsfinansierade verksamheten bidrar med 1,3 mnkr. 
Samhällsbyggnads överskott beror till största delen på att ledning och administration inte kommer att 
ianspråkta det utökade anslaget för systemförvaltning samt att va-verksamheten har lägre 
personalkostnader än budgeterat. 

Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr men det finns större avvikelser 
inom sektorn. Fastighets redovisar ett överskott om 4 mnkr vilket huvudsakligen beror på lägre 
bokförda driftskostnader för planerat underhåll. Måltidsservice och IT visar underskott. Måltidsservice 
underskott förklaras av lägre intäkter på grund av färre förskoleavdelningar och IT-verksamheten har 
högre licenskostnader som delvis är av engångskaraktär. 

Till följd av vakanta tjänster, visar kommunledningen ett överskott. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Samhällsbyggnad 249 575 476 062 226 487 121 449 

Teknik- och förvaltningsstöd 232 796 295 095 62 299 77 921 

Kommunledning och stödfunktioner 4 400 4 400 0 0 

Nettoutgift 486 771 775 557 288 786 199 370 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om drygt 289 mnkr avseende investeringar vilket beror 
på tidsförskjutningar av projekt. Trafik- och va-verksamheten visar överskott om 226 mnkr och 
fastighetsfunktionen med 58 mkr. 
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Kommunledning och stödfunktioner 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 36 031 35 531 -500 37 512 

Ekonomi- och upphandling 16 773 17 773 1 000 16 783 

Personal 30 499 30 499 0 23 631 

Utveckling 32 276 32 776 500 28 799 

Nettokostnad 115 579 116 579 1 000 106 725 

Prognosen innebär ett överskott på 1,0 mnkr vilket förklaras av vakanta tjänster inom ekonomi och 
upphandling (+1,0 mnkr) samt utveckling (+0,5 mnkr). För ledning beräknas ett underskott på 0,5 
mnkr, bland annat till följd av högre avgifter än budgeterat till Sveriges Kommuner och Regioner samt 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Budgeten kommer att justeras för detta från och med 2021. 
Underskottet beror också på högre kostnader för utredningar, exempelvis genomlysning av vissa 
verksamheter samt bolagisering av VA-verksamheten. 

Åtgärder 
Inga specifika åtgärder är planerade eller vidtagna. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 4 300 4 300 0 0 

Ekonomi- och upphandling 0 0 0 0 

Utvecklingsfunktionen 100 100 0 0 

Nettoutgift 4 400 4 400 0 0 

Inga avvikelser prognostiseras. 
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Sektor för samhällsbyggnad 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning och administration inkl kommunekolog 10 174 11 974 1 800 10 030 

Miljö- och hälsoskydd 4 168 4 168 0 5 266 

Trafik 68 972 68 972 0 64 058 

Mark- och exploateringsverksamhet 4 273 4 273 0 -35 235 

Plan- och bygglov 1 333 1 333 0 -3 482 

Vatten -1 500 0 1 500 -1 936 

Avfall 200 0 -200 2 023 

Nettokostnad 87 620 90 720 3 100 40 724 

-varav avvikelse avseende affärsdrivande verksamhet 1,3 mnkr. 
- I bokslut 2019 ingår + 39,7 mnkr för slutredovisningar. 

Sektorns februariprognos för 2020 är 87,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse mot budget om 3,1 mnkr. 
I ovanstående prognos ingår inte kommande slutredovisningar för Björkås och Björkelid på 12,0 mnkr 
samt exploateringsbidrag från Wallenstam på 27,1 mnkr. 

Skattefinansierat 

Ledning och administration beräknar ett överskott på 1,8 mnkr. Överskottet beror mestadels på att 1,6 
mnkr för budgeterade systemförvaltare, vilket inte kommer anställas i dagsläget. 

Plan och Bygglov prognostiserar en budget i balans. Dock kan det fluktuera en del inom 
verksamheten. Årets planerade driftbudget för översiktsplanen är 2,5 mnkr men enligt prognos 3,5 
mnkr. Verksamheten kommer i dagsläget att täcka upp för detta inom budget. 

Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Avfall beräknar avvika negativt mot budget på -0,2 mnkr. Det beror mestadels på högre kostnader än 
budgeterat för hämtning av hushållsavfall. Vatten och Avlopp prognostiserar ett överskott på 1,5 
mnkr.  Verksamheten har två långtidssjukskrivna och kommer troligtvis inte hinna med alla byten för 
vattenmätare, som var planerade under året. 

Åtgärder 
Åtgärder  

Exklusive exploatering visar sektorn ett överskott, inga nya åtgärder är planerade eller vidtagna. 
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Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning och administration, inkl kommunekolog 60 60 0 0 

Miljö- och hälsoskydd 500 500 0 0 

Trafik 55 075 126 911 71 836 27 955 

Mark- och exploateringsverksamhet 1 000 1 000 0 802 

Plan- och bygglov 500 500 0 0 

Avfall 1 019 1 019 0 1 261 

Vatten 191 421 346 072 154 651 91 431 

Nettoutgift 249 575 476 062 226 487 121 449 

-varav avvikelse avseende affärsdrivande verksamhet 154,7 mnkr 

Sektorns februariprognos  är 250 mnkr jämfört mot budgeterade 476 mnkr, vilket främst beror på 
tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar. 

Trafik prognostiserar utgifter om 55 mnkr. De största projekten som pågår är dagvattenparken och 
fabrikerna båda i Mölnlycke det förstnämnda är påbörjat under 2019 och dagvattenparken väntas sättas 
i produktion under 2020. Det är inom ramen för samma projekt som de största avvikelserna finns i och 
med tidigare förseningar. Totalt överskott för året på projekt avseende Mölnlycke fabriker är ca 41 
mnkr. Startbesked finns för en första etapp i dagvattenparken men sektorn prognostiserar ett överskott 
om ca 25 mnkr. Cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda kan eventuellt byggstarta under året men 
troligtvis inte förrän till hösten och sektorn prognostiserar ett överskott om 35 mkr. Trafik har i budget 
5 mnkr för åtgärder kring Mölnlyckemotet i samband med ny detaljplan, planen är ej antagen och 
byggnation under 2020 är inte trolig. 

Projektet nytt Vattenverk i Västra Nedsjön med tillhörande överföringsledningar förväntas totalt 148 
mnkr att förbrukas, vilket är en avvikelse på 75 mnkr. Denna siffra kommer sannolikt att justeras 
beroende på i vilken takt och hur arbetet fortlöper under året. Projektet har en tidsplan som är snäv 
men överskottet i budget innebär inte att tidsplanen spricker utan snarare hur budgeten är fördelad över 
åren. Arbetet med överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, högreservoar och intagsstation 
i Hindås är påbörjat och detaljprojektering för vattenverket inleds under våren. 
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Sektor för teknik och förvaltningsstöd 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 2 552 2 552 0 4 627 

Service 6 855 6 855 0 5 861 

Fastighet -3 915 78 3 993 1 815 

Städservice 993 1 393 400 -791 

Måltidsservice 2 249 479 -1 770 517 

IT 7 679 5 879 -1 800 5 242 

Säkerhet 3 466 2 936 -530 2 998 

Nettokostnad 19 879 20 172 293 20 269 

Sektorn prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr vilket bland annat beror på att en större del av det 
planerade underhållet av kommunens fastigheter bokförs som investering i form av komponentutbyte. 
Detta är också den huvudsakliga förklaringen till det beräknade överskottet på 4,0 mnkr inom 
fastighet. Lägre kostnad för skadestånd till leverantör än vad som bokades upp i ett tidigare bokslut 
samt ett hittills mildare klimat än ett normalår som ger lägre elkostnader, bidrar också till den positiva 
budgetavvikelsen. Den positiva prognosen för städservice (+0,4 mnkr) beror på effektivare 
städmetoder. 

För måltidsservice beräknas ett underskott på 1,8 mnkr vilket beror på förväntade uteblivna intäkter 
till följd av färre förskoleavdelningar från och med höstterminen. Huvuddelen av köken har inte fler än 
en årsarbetare och eftersom en viss grundbemanning krävs beräknas ingen sänkning av 
personalkostnaderna. Även hyreskostnaderna förblir oförändrade. Även IT väntas redovisa ett 
underskott motsvarande 1,8 mnkr. Orsaken är högre kostnader för Microsoftlicenser samt Officepaket 
där verksamheten inte faktureras motsvarande belopp. Kostnadsökningen beror också på en revision 
av Microsoftlicenser som innebär en tilläggsfakturering på 0,5 mnkr som är en kostnad av 
engångskaraktär. Prognosen för säkerhet innebär ett underskott på 0,5 mnkr vilket framför allt är en 
följd av förnyat, dyrare avtal för bevakningstjänster. 

Åtgärder 
Inga specifika åtgärder är planerade eller vidtagna. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 100 2 700 2 600 97 

Service 7 093 8 093 1 000 8 177 

Fastighet 215 883 274 282 58 399 66 410 

Städservice 500 500 0 249 

Måltidsservice 500 500 0 0 

IT 8 720 9 020 300 2 989 

Nettoutgift 232 796 295 095 62 299 77 922 

Sektorns investeringsprognos innebär ett överskott på 62,3 mnkr. Det handlar framför allt om 
tidsförskjutningar av projekt jämfört med budget inom fastighet där 58,4 mnkr inte beräknas användas 
i år. Exempel på sådana projekt är Wallenstam arena och Fagerhultsskolan. Nybyggnad av gymnastik- 
och trampolinhall har lagts ned till följd av KS beslut. En sådan hall kommer istället att köpas av 
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Wallenstam. Vidare har startbesked avslagits i KS för två mindre projekt. 

Överskottet inom ledning beror på att de projekt som lagts på is enligt KS beslut, t.ex. Härryda 
idrottshall, budgeterats där. För service beräknas ett överskott på 1,0 mnkr då anslaget för inventarier i 
Wallenstam arena till viss del förskjuts till nästa år. Budgeten för uppgradering av kommunens 
televäxel bedöms inte användas i år vilket innebär ett överskott på 0,3 mnkr för IT. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 75        Dnr 2020KS30 

Delgivning av välfärdsnämndens yttrande över granskning av det 
systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola  

  
Den 28 oktober 2019 överlämnade revisorerna en granskningsrapport till välfärdsnämnden 
om det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan. Syftet med 
granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. Granskningen visar att 
välfärdsnämnden delvis har tillsett detta och att det finns utvecklingsområden. Förvaltningen 
redovisar åtgärder i skrivelse daterad den 16 januari 2020 och välfärdsnämnden beslutade att 
godkänna redovisade åtgärder.  
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 7.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Sammanträdesdatum
2020-01-08

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 7      Dnr 2019VFN510

Yttrande över kommunrevisionens rapport "Granskning av det 
systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan" 

 
Under 2019 gav kommunens revisorer uppdrag till revisionsföretaget EY att granska det 
systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan. Kommunens revisorer 
beslutade den 28 oktober 2019 att överlämna granskningsrapporten till välfärdsnämnden. 
Syftet med granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. Granskningen visar att 
välfärdsnämnden delvis har tillsett detta och att det finns utvecklingsområden.

Utifrån granskningen lämnar revisorerna två rekommendationer till välfärdsnämnden:
 Tillse att det finns strukturer på huvudmannanivå för ett systematiskt och kontinuerligt 

kvalitetsarbete.
 Säkerställ att åtgärder vidtas vid avvikelser och att uppföljning sker av de vidtagna 

åtgärderna.

Förvaltningen har i dialog med välfärdsnämnden under hösten 2019 tagit fram en årsplan för 
systematisk och kontinuerlig uppföljning inom välfärdsnämndens område. Årsplanen för 2020 
behandlades vid välfärdsnämndens sammanträde den 18 december 2019. Årsplanen ska 
säkerställa att välfärdsnämnden följer upp berörda verksamheter bland annat 
yrkesprogrammen. Förvaltningen kommer, inom ramen för denna uppföljning, även 
informera välfärdsnämnden om eventuella avvikelser inom respektive yrkesprogram så att 
åtgärder kan vidtas. Olika yrkesprogram har olika förutsättningar och åtgärderna behöver 
följaktligen vara specifika utifrån de förutsättningar som gäller för varje aktuellt program. Det 
ingår i förvaltningens systematiska rapportering till välfärdsnämnden att informera om 
vidtagna åtgärder och effekterna av desamma.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 26 november 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande och godkänner av förvaltningen redovisade 
åtgärder.

Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunfullmäktige beslutet.

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

Page 1 of 1Page 181 of 545



Sektorn för utbildning och kultur  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-16 2020KS30  615 
  
 

Yttrande över kommunrevisionens rapport "Granskning av det 
systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan" 

Sammanfattning  
Under 2019 gav kommunens revisorer uppdrag till revisionsföretaget EY att granska det 
systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan. Kommunens 
revisorer beslutade den 28 oktober 2019 att överlämna granskningsrapporten till 
välfärdsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid 
gymnasieskolan. Granskningen visar att välfärdsnämnden delvis har tillsett detta och att 
det finns utvecklingsområden.  
 
Utifrån granskningen lämnar revisorerna två rekommendationer till välfärdsnämnden:  

- Tillse att det finns strukturer på huvudmannanivå för ett systematiskt och kontinuerligt 
kvalitetsarbete.  

- Säkerställ att åtgärder vidtas vid avvikelser och att uppföljning sker av de vidtagna 
åtgärderna.  

Förvaltningen har i dialog med välfärdsnämnden under hösten 2019 tagit fram en årsplan 
för systematisk och kontinuerlig uppföljning inom välfärdsnämndens område. Årsplanen 
för 2020 behandlades vid välfärdsnämndens sammanträde den 18 december 2019. 
Årsplanen ska säkerställa att välfärdsnämnden följer upp berörda verksamheter bland 
annat yrkesprogrammen. Förvaltningen kommer, inom ramen för denna uppföljning, 
även informera välfärdsnämnden om eventuella avvikelser inom respektive yrkesprogram 
så att åtgärder kan vidtas. Olika yrkesprogram har olika förutsättningar och åtgärderna 
behöver följaktligen vara specifika utifrån de förutsättningar som gäller för varje aktuellt 
program. Det ingår i förvaltningens systematiska rapportering till välfärdsnämnden att 
informera om vidtagna åtgärder och effekterna av desamma.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande och godkänner av förvaltningen 
redovisade åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunfullmäktige beslutet. 
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Päivi Malmsten  
Sektorschef  Camilla Ahlin 
  Verksamhetschef 
 
Bilagor 

1. Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 
gymnasieskolan, följebrev. 

2. Revisionsrapport 2019 Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för 
yrkesprogram vid gymnasieskolan. 
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Revisionsrapport 2019 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Oktober 2019 

0 
 

 

  

Härryda kommun 
Granskning av det systematiska 
kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 
gymnasieskolan 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun granskat det 

systematiska kvalitetsarbetet avseende yrkesprogram inom gymnasieskolan. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning 

och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. 

 

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att: 

► Välfärdsnämnden har ännu inte beslutat om strukturer för en systematisk och 

kontinuerlig uppföljning. Nämnden har trots detta följt upp de områden som Skolverket 

rekommenderar. 

► Det finns ett känt och etablerat systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskolan. 

► Orsaken till yrkesprogrammens förhållandevis låga resultat uppges bero på frånvaro, 

psykisk ohälsa, bristfälliga överlämningar mellan grundskola och gymnasium samt att 

elever får arbete innan examen. 

► Nämnden har beslutat om ny organisatorisk indelning inom gymnasieskolan i syfte att 

bland annat öka kunskapsresultaten. Nämnden har inte beslutat om andra åtgärder 

kopplat till yrkesprogrammen. 

  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att välfärdsnämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. 

 

Vi rekommenderar välfärdsnämnden att: 

► Tillse att det finns strukturer på huvudmannanivå för ett systematiskt och kontinuerligt 

kvalitetsarbete. 

► Säkerställa att åtgärder vidtas vid avvikelser och att uppföljning sker av de vidtagna 

åtgärderna.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Bakgrunden till granskningen samt aktuella ansvarsgrunder framgår av bilaga 1. 

 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. Granskningen inriktas 

på att besvara följande revisionsfrågor: 

► Har välfärdsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå och enhetsnivå inom gymnasieskolan? 

► Vad är orsaken till yrkesprogrammens låga resultat? 

► Har välfärdsnämnden beslutat om nödvändiga och tillräckliga åtgärder för att öka 

andelen som tar examen? 

 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används som utgångspunkt för analys, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 

interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar 

praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av: 

► 4 kap skollag (2010:800) som reglerar det systematiska kvalitetsarbetet. 

► 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) som reglerar nämnders ansvar. 

► Skolverkets allmänna råd – Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (SKOLFS 

2012:98). 

► Välfärdsnämndens reglemente. 

 

2.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning framgår 

av bilaga 2. Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 

 

2.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avser välfärdsnämnden och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

Vidare avgränsas granskningen till att omfatta revisionsår 2019. 
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3. Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå 
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen.1 Sådan planering, uppföljning och utveckling ska 

genomföras även på skolenhetsnivå. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 

att de nationella målen uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.  

 

Enligt välfärdsnämndens reglemente fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt lagar och 

förordningar inom utbildningsområdet. I dessa ingår bland annat gymnasieskolan. 

Välfärdsnämnden är därmed huvudman i skollagens mening.  

 

3.1. Iakttagelser på huvudmannanivå 

Systematisk styrning och uppföljning är under uppbyggnad 

Av intervjuer framgår i huvudsak följande. Välfärdsnämnden är ny nämnd i Härryda sedan 

årsskiftet. Styrande dokument och rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till 

är under uppbyggnad och har ännu inte beslutats. Under oktober kommer nämnden att arbeta 

fram ett årshjul över vilken uppföljning som ska ske. Årshjulet kommer att börja gälla från och 

med 1 januari 2020. 

 

Uppföljning har skett på huvudmannanivå 

Av intervjuer framgår i huvudsak följande. Eftersom välfärdsnämnden är ny har fokus i början 

varit att dels ge utbildning till nämnden, dels utarbeta ansvarsfördelning mellan huvudman, 

skolchef och skolenheterna. Uppföljningen har än så länge behandlat större 

uppföljningsområden som betyg, närvaro och kränkande behandling.  

 

Av protokoll och kallelser framgår att nämnden tagit del av nedanstående information 

avseende yrkesprogrammen inom gymnasieskolan. 

 

  

                                                
1 Enligt Skolverkets allmänna råd avses med systematiskt och kontinuerligt att arbetet bedrivs 
strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Vidare framgår av de allmänna råden 
att huvudmannen bör följa upp måluppfyllelse inklusive likvärdighet, enheternas arbete med att främja 
likabehandling, resursfördelning, elevgruppernas storlek samt antagning till gymnasieskolan. 
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Tabell 1 - Välfärdsnämndens uppföljning under 2019 

Månad, 2019 Uppföljning 

Januari Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling.2 

Februari Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling. 

Mars Information om verksamheten. 

Verksamhetsberättelse för 2018. 

April Patientsäkerhetsberättelse för 2018 avseende elevhälsans 

psykologiska och medicinska insats. 

Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling. 

Rätt till utbildning och närvaro. 

Maj Gymnasieantagningen för läsår 2019/2020 inklusive 

Hulebäcksgymnasiets organisation. 

Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling. 

Rutiner vid misstanke om kränkande behandling. 

Juni Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling. 

Augusti Kunskapsresultat för läsår 2018/2019. 

Statistik från Kolada. 

September Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling. 

 

Uppföljning har skett inom de flesta rekommenderade områdena 

Av Skolverkets allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet framgår exempel på 

områden som huvudmannen bör följa upp. Dokumentstudierna visar att samtliga områden 

avseende yrkesprogrammen följts upp i någon form på huvudmanannivå. 

 
Tabell 2 - Jämförelse av genomförd uppföljning mot Skolverkets rekommendationer 

Område inom gymnasieskolan Har uppföljning skett? 

Måluppfyllelse, inklusive likvärdighet JA 

Enheternas arbete med att främja likabehandling 

och förebygga kränkande behandling 

JA 

Resursfördelningens påverkan på elevers lärarande JA 

Elevgruppernas storlek JA 

Antagning JA 

 

Välfärdsnämnden har i augusti 2019 följt upp andelen elever med gymnasieexamen per 

program inklusive totalt antal avbrott på de nationella programmen3. Nämnden har inte följt 

upp kunskapsresultaten uppdelat per kurser, kön eller eventuella andra bakgrundsfaktorer 

som nämnden bedömer som relevanta.  

 

Välfärdsnämnden har kontinuerligt följt upp antal anmälningar om kränkande behandling. 

Nämnden har i maj 2019 även följt upp rutinerna för anmälningar. 

 

                                                
2 Kränkande behandling är enligt skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett 
barn eller en elevs värdighet. Skolan och huvudmannen har långtgående skyldigheter att bedriva ett 
målinriktat förebyggande arbete samt att vid misstanke utreda och vidta eventuella åtgärder. 
3 Yrkesprogrammen ingår i de nationella programmen men finns inte särskilda i statistiken. 
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Välfärdsnämnden har följt upp gymnasieskolans organisatoriska indelning.4 I augusti 2019 har 

nämnden enligt uppgift följt upp viss statistik ur Kolada5 avseende bland annat 

nettokostnadsavvikelse.  

 

Av dokumentstudier framgår att nämnden följt upp elevgruppernas storlek. Det framgår inte 

om uppföljning sker den eventuella kopplingen mellan gruppstorlek och kunskapsresultat. 

Enligt uppgift sker en dialog mellan förvaltningsledning och nämnd angående orsak till att olika 

program tar in olika många elever. Enligt uppgift följs detta även upp av rektorn för respektive 

enhet.6  

 

Välfärdsnämnden har följt upp antagning till gymnasiet i april 2019. Av handlingar och protokoll 

framgår även nämnden följt upp antagning per program. 

 

3.2. Iakttagelser på skolenhetsnivå 

Gymnasiet har en upparbetad systematisk styrning och uppföljning 

Gymnasieskolan arbetar efter ett årshjul. Årshjulet anger vad samtliga skolenheter på 

gymnasieskolan ska följa upp och vilken månad det ska vara klart. Det framgår exempelvis att 

yrkesprogrammen analyserar betygsresultaten från föregående läsår i oktober. Årshjulet 

återfinns i bilaga 3. 

 

Av intervjuer framgår att arbetslagen vid yrkesprogrammen utarbetar en 

verksamhetsberättelse som rektor färdigställer. I verksamhetsberättelsen utvärderas tidigare 

mål och nya mål sätts. I augusti startar respektive enhet inom gymnasieskolan upp arbetet 

med att revidera styrdokument som elevhälsoplanen, utifrån uppföljningen.  

  

Elevhälsan7 inom gymnasieskolan har ett årshjul för varje årskurs med aktiviteter som 

genomförs under läsåret. Ett exempel är att alla elever i årskurs 1 träffar studie- och 

yrkesvägledare i januari samt klasskonferenser i mars. 

 

Underlag inhämtas från flera källor 

Enligt uppgift inhämtas underlag för skolenheternas systematiska kvalitetsarbete från flera 

källor. Eleverna görs delaktiga genom att svara på elevenkäter (både en intern för Härryda och 

en regiongemensam), samt delta i klass-, program- och Huleråd8. Ytterligare underlag som 

                                                
4 Se även avsnitt 4 om åtgärder. 
5 Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, är ett nyckeltals- och analysverktyg som tillhandahålls av 
Rådet för främjande av kommunala analyser.  
6 Se även avsnitt 4 om orsaker till kunskapsresultaten. 
7 Enligt skollagen ska elever i gymnasieskolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande. 
8 Hulerådet är ett forum för skolövergripande frågor med elevrepresentanter från varje program. 
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följs upp är branschråd9, uppföljning av närvaro, arbetslagens betygsanalyser, utvärdering av 

plan mot kränkande behandling, elevhälsoplan samt SAMSYV10-plan. 

 

Viss återkoppling sker från huvudman tillbaka till skolenhetsnivå 

Av intervjuer framgår att välfärdsnämnden överlag varit nöjd med den uppföljning som skett 

hittills. Återkoppling från nämnden till förvaltningen är i regel muntlig. De intervjuade uppger 

att det på politisk nivå finns en stolthet över Hulebäcksgymnasiets verksamhet och en tillit till 

förvaltningens förmåga att utveckla verksamheten.  

 

3.3. Vår bedömning 

Vår bedömning är att välfärdsnämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå inom gymnasieskolan.  

 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Med systematiskt och kontinuerligt 

avses enligt Skolverkets allmänna råd att arbetet bedrivs strukturerat och uthålligt med fokus 

på långsiktig utveckling. 

 

Granskningen visar att välfärdsnämnden inte har tagit beslut om hur det systematiska 

kvalitetsarbetet ska bedrivas inom varken yrkesprogrammen generellt eller inom gymnasiet 

som helhet. Det saknas därmed beslutade strukturer för hur uppföljning ska ske kontinuerligt 

och systematiskt på huvudmannanivå. Vi noterar att nämnden vid tiden för granskningen 

arbetar med att ta fram en struktur och att denna kommer att beslutas om under hösten 2019 

för att börja gälla den första januari 2020. Även om beslutad struktur saknas visar 

granskningen att uppföljning har skett inom de områden som Skolverket rekommenderar. 

 

Granskningen visar även att det finns ett systematiskt och inarbetat kvalitetsarbete på 

skolenhetsnivå. Rektorn analyserar resultaten tillsammans med personalen, vilket är i linje 

med de allmänna råden. 

 

 

                                                
9 Med branschråd avses ett forum för dialog mellan branschen och de som utbildar presumtiva 
medarbetare till branschen. Branschrådet kan exempelvis beröra hur utbildningen kan formas (inom 
ramen för kursplanerna) för att motsvara näringslivets behov. 
10 SAMSYV var ett ESF-projekt med fokus på att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning.   
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4. Uppföljning och åtgärder kopplat till yrkesprogrammen 
Enligt skollagen ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning 

kommer fram att det finns brister i verksamheten. 

 

Enligt kommunallagen ska en nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag 

eller annan författning som gäller för verksamheten. 

 

4.1. Hulebäcksgymnasiet 

Den kommunala gymnasieskolan i Härryda är koncentrerad till Hulebäcksgymnasiet. 

Hulebäcksgymnasiet består av sex skolenheter med var sin rektor. På skolan finns nio 

nationella program11, introduktionsprogram12 samt en nationell idrottsutbildning13. Totalt går ca 

1700 elever på Hulebäcksgymnasiet.   

 

Av intervjuer och dokumentstudier framgår att välfärdsnämnden i maj 2019 fattat beslut om en 

ny organisatorisk indelning inom gymnasiet. Hulebäcksgymnasiet är indelat i sex 

skolenheter14. Till och med läsåret 2018/2019 var alla yrkesprogram organiserade inom enhet 

1. Från och med läsår 2019/2020 är respektive yrkesprogram lokaliserat tillsammans med ett 

högskoleförberedande program. Orsaken till detta är bland annat för att programmen ska 

kunna lära av varandra samt att skapa samordningsvinster. Exempelvis inordnas El- och 

energiprogrammet tillsammans med Teknikprogrammet. ’ 

 

4.2. Uppföljning av andel med examen 

Sektorn och välfärdsnämnden följer systematiskt upp andelen elever som tar examen vid 

programmen. I nedanstående diagram visas andelen elever som tagit examen från gymnasiets 

yrkesprogram.15 Diagrammet visar att det finns skillnader i utfall dels mellan programmen, dels 

över tid.  

  

                                                
11 Barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, el- och energiprogrammet, estetiska programmet, 
fordons- och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, 
naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet 
12 Introduktionsprogram ska ge obehöriga elever en möjlighet att komma in på ett nationellt program. 
13 Nationell idrottsutbildning, NIU, är ett program med nationellt intag och specialinriktning. På Hulebäck 
kan Innebandy kombineras med barn- och fritid, samhäll eller ekonomi.  
14 Med skolenhet avses en av huvudmannen organiserad enhet. Varje skolenhet leds av en rektor.  
15 För totalen används Kolada-måttet ”Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
kommunala skolor.” För programmen används enhetens resultatsammanställning. 
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Figur 1 - Andel elever som tagit examen från Hulebäcksgymnasiet 

 
 

I intervjuer framgår att antalet elever på respektive program varierar från cirka 10 till 30 elever. 

På enskilda program med färre elever kan examensresultat för ett fåtal elever få stor påverkan 

på utfallet. Statistiken per program bör därför tolkas med viss försiktighet. Vidare bör 

yrkesprogrammen ses var för sig då dessa attraherar olika elevgrupper som till viss del har 

olika mål och förutsättningar.  

 

Enligt de intervjuade är orsakerna till att elever inte får gymnasieexamen delvis olika för 

respektive program. Av intervjuer och genomförd uppföljning framkommer fyra övergripande 

områden som har påverkat studieresultaten negativt: frånvaro, psykisk ohälsa, bristande 

överlämnar och att eleverna får arbete innan examen. 

 

Frånvaro en viktig faktor  

Välfärdsnämnden följde i april 2019 upp elevnärvaron inklusive rutiner för frånvaroanmälan. 

Uppföljningen visade bland annat att samtliga yrkesprogram förutom ett hade högre frånvaro 

än de högskoleförberedande programmen under år ett. År 2 var frånvaron förhållandevis jämnt 

fördelad mellan alla program. År 3 var frånvaron generellt sett högre på yrkesprogrammen än 

de högskoleförberedande. Inom två yrkesprogram hade eleverna en genomsnittlig frånvaro 

om ca 20-25 % under läsåret. 

 

Arbetslagens resultatanalyser läsåret 2017/2018 visar att närvaro har en stark koppling till 

studieresultaten. Av analyserna framgår att elever med kursbetyget F, det vill säga icke 

godkänt, varit frånvarande så att underlag för betyg saknas. Av intervjuer och analysunderlag 

framgår att flera av dessa kurser är sådana att eleverna kan förväntas få godkänt om de 

närvarar. Orsakerna till frånvaron varierar enligt de intervjuade mellan programmen. Ett vanligt 

skäl till frånvaro är att eleverna upplever att schemat är ofördelaktigt, exempelvis med långa 

uppehåll mellan lektioner. Det kan ses genom att det är ett fåtal kurser sent på eftermiddagen 

som står för merparten av de icke godkända kursbetygen. Ett annat vanligt skäl till frånvaro är 

psykosociala skäl. Av intervjuer framgår att åtgärder vidtagits avseende frånvaro, bland annat 

har schemat setts över  för att minska längre uppehåll mellan lektioner. 
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Psykisk hälsa påverkar men behoven skiljer sig åt 

Av huvudmannens uppföljning för läsår 2017/2018 framgår att ett utvecklingsområde är det 

förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Av huvudmannens uppföljning för läsår 

2018/2019 framgår att ett utvecklingsområde är ungas psykiska hälsa. 

 

Av intervjuer framgår att ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område i Härryda. Det behövs 

dock anpassade åtgärder inom de olika programmen. En del program har utmaningar 

kopplade till motivation och den psykosociala situationen. Andra program har utmaningar 

kopplade till stress.  

 

Överlämningar påverkar förutsättningarna 

Arbetslagens resultatanalyser efter läsåret 2017/2018 visar att överlämningar är ett 

utvecklingsområde. För det första handlar det om överlämningar mellan grundskola och 

gymnasium, det vill säga att gymnasieskolan tidigt får kunskap om elevernas behov och de 

anpassningar som gjorts i grundskolan. Ett programs arbetslag framhåller exempelvis att det 

kan gå förhållandevis lång tid innan behov uppmärksammas och åtgärder vidtas. För det andra 

handlar det om överlämning mellan lärare inom gymnasiet. Ett programs arbetslag framhåller 

exempelvis att elever som riskerar att inte nå målen kan drabbas särskilt vid 

personalomsättning, om inte tillräcklig överlämning sker. 

 

Elever får arbete innan examen 

Av arbetslagens resultatanalyser för läsåret 2017/2018 och verksamhetsberättelse för 

2018/2019 framgår att eleverna inom vissa program blir anställda innan de hunnit avsluta 

studierna. Av intervjuer framgår att elever som får ett arbete under sitt tredje år i flera fall inte 

känner motivation att avsluta sina studier vilket påverkar statistiken negativt. 

 

4.3. Nämndens övriga uppföljning av verksamheten 

Tryggheten är generellt hög men studieron låg 

De 13 kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund genomför varje år en gemensam 

elevenkät riktad till årskurs 2, 5 och 8 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet. Den 

regiongemensamma elevenkäten följdes upp i september 2018 av kommunstyrelsens 

utbildningsutskott. Av enkätresultaten framgår bland annat att studieron är lägre än skolans 

snitt på tre av fyra yrkesprogram. Resultaten finns sammanställda i figuren nedan.  

 

Av uppföljningen framgår att Hulebäcksgymnasiet är en fortsatt trygg skola där elevernas trivs. 

Fortsatt arbete med mentorskap och ledarskap i klassrummet är enligt uppföljningen viktigt för 

att förbättra studieron. 
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Figur 2 - Regiongemensam elevenkät 2018, år 2 

 
 

4.4. Nämndens åtgärder 

De intervjuade har uppgett bland annat följande. Nämnden upplevs av samtliga intervjuade 

som engagerad. Såväl nämndens presidium som förvaltning beskriver en tillitsfull relation. 

Välfärdsnämndens presidium uppger att förvaltningen ofta har vidtagit vad nämnden bedömer 

är tillräckliga åtgärder när uppföljningen presenteras. Välfärdsnämnden har därför i regel inte 

fattat ytterligare beslut utan nöjt sig med att notera informationen. Exempel på sådana åtgärder 

har varit när förvaltningen omorganiserat undervisningen i matematik till halvklass inom vissa 

program i syfte att öka måluppfyllelsen. 

  

Av intervjuer framgår även att den statliga och kommunala styrningen hålls isär. Den 

kommunala styrningen återfinns bland annat i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för 2019-

2021. Det finns ingen sammanställning över alla pågående åtgärder på huvudmannanivå 

avseende den statliga styrningen. Av intervjuerna framgår att gymnasiet på skolenhetsnivå 

och gymnasieverksamheten på övergripande nivå följer upp genomförda åtgärder samt 

beslutar om nya mål och åtgärder. Tanken är att överföra denna systematik till nämnden där 

tidigare genomförda åtgärder redovisas i samband med nya resultat och utifrån denna 

samlade bild besluta om nya åtgärder.  

 

Av nämndens protokoll framgår att nämnden fattat beslut om följande: 

► Godkänt patientsäkerhetsberättelserna 

► Noterat informationen om  

► Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling inklusive 

rutiner för arbetet 

► Verksamhetsberättelse för 2018 

► Rätt till utbildning och närvaro 

► Kunskapsresultat för 2018/2019 

► Fastställt organisationen för Hulebäcksgymnasiet, det vill säga vilka program som 

inordnas inom respektive skolenhet. 
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Nämnden har utöver detta inte fattat några beslut om åtgärder för högre måluppfyllelse. 

4.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att välfärdsnämnden i huvudsak har tillsett att det har vidtagits tillräckliga 

och nödvändiga åtgärder för att öka andelen elever som tar examen.  

 

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning 

kommer fram att det finns brister i verksamheten. Av de allmänna råden framgår att det är 

viktigt att huvudmannen följer upp särskilt identifierade områden och vissa prioriterade 

utvecklingsinsatser. Vidare framgår att analysen kan ligga till grund för den kommande 

planeringen av uppdrag, resurser och ansvar. 

 

Granskningen visar att nämnden systematiskt följer upp kunskapsresultaten för 

yrkesprogrammen. Välfärdsnämnden har i april 2019 följt upp frånvaron inom gymnasieskolan. 

Uppföljningen visade att frånvaron inom vissa yrkesprogram var mellan 20 och 25 % under 

läsåret. Välfärdsnämnden har i samband med uppföljningen tagit del av åtgärder som vidtagits 

inom yrkesprogrammen i syfte att öka andelen som tar examen. Välfärdsnämnden har utifrån 

uppföljningen inte beslutat om ytterligare åtgärder på huvudmannanivå eller uppdrag till 

förvaltningen. Nämnden har fattat beslut om ny organisatorisk indelning av gymnasieskolan.  

 

Vi noterar att de åtgärder som vidtagits är anpassade till nuvarande elevgruppers behov. Det 

innebär att nämnden bör följa att åtgärderna ger effekt och, vid behov, besluta om andra 

åtgärder.  
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har välfärdsnämnden säkerställt ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå och 

enhetsnivå inom gymnasieskolan? 

Vår bedömning är att välfärdsnämnden delvis 

säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå 

inom gymnasieskolan. 

 

Granskningen visar att välfärdsnämnden har följt upp 

yrkesprogrammen men ännu inte beslutat om hur det 

systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas på ett 

systematiskt och kontinuerligt sätt. 

Granskningen visar även att det finns ett systematiskt 

och inarbetat kvalitetsarbete på skolenhetsnivå. 

Vad är orsaken till yrkesprogrammens 

låga resultat? 

Granskningen visar att fyra övergripande områden 

framhålls av skolenheternas analyser orsaker till 

underkända kurser: 

► Frånvaro 

► Psykisk ohälsa 

► Överlämningar mellan stadier och inom 

gymnasiet 

► Elever får arbete innan examen 

Har välfärdsnämnden beslutat om 

nödvändiga och tillräckliga åtgärder för 

att öka andelen som tar examen? 

Vår bedömning är att välfärdsnämnden i huvudsak 

har tillsett att det har vidtagits tillräckliga och 

nödvändiga åtgärder för att öka andelen elever som 

tar examen. 

 

Granskningen visar att nämnden utifrån uppföljningen 

fattat beslut om ny organisatorisk indelning. Utöver 

detta har nämnden inte beslutat om åtgärder, uppdrag 

eller kompletterande uppföljning. 

 

5.2. Slutsatser 

Granskningens syfte har varit att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. Vår sammanfattande 

bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

välfärdsnämnden delvis tillsett detta och att det finns utvecklingsområden. 

 

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar 

välfärdsnämnden att: 

► Tillse att det finns strukturer på huvudmannanivå för ett systematiskt och kontinuerligt 

kvalitetsarbete. 

► Säkerställa att åtgärder vidtas vid avvikelser och att uppföljning sker av de vidtagna 

åtgärderna.  
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Bilaga 1 – Bakgrund 
Under flera år har cirka 80 % eller fler tagit gymnasieexamen från den kommunala 

gymnasieskolan i Härryda kommun. Det har gjort Härryda till en av de 25 % bästa 

kommunerna i riket. Från yrkesprogrammen har dock andelen varit väsentligt lägre. År 

2017 tog 67,1 % examen inom fyra år, vilket placerar Härryda bland de 25 % sämsta 

kommunerna i riket ur detta hänseende. 

Av 4 kap 3 § skollagen (2010:800) framgår att varje huvudman inom skolväsendet ska 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Av 

välfärdsnämndens reglemente framgår bland annat att välfärdsnämnden fullgör 

kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet.  

Välfärdsnämnden ska tillse att regelmässigt rapportera hur verksamheten utvecklas och 

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovan bedömt att det är väsentligt att granska hur 

välfärdsnämnden arbetar med att styra, leda och följa upp yrkesprogrammen. I God 

revisionssed i kommunal verksamhet framgår de grunder som revisorerna använder när 

de bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är relevanta i 

denna granskning är risken för bristande styrning, ledning och uppföljning. 

 

 

  

Page 199 of 545



 

Bilaga 2 – Källförteckning 
Dokument 

► Protokoll och handlingar från samtliga välfärdsnämndens sammanträden under 2019 

► Resultat och analys av måluppfyllelse för gymnasiet för läsår 2017/2018 

► Regiongemensam enkät 

► Resultat efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn 

► Uppföljning av plan för intern kontroll 

► Resultat från LUPP16 2017 

► Verksamhetsberättelse för sektorn för utbildning och kultur 2018 

► Uppföljning av närvaro 

► Kunskapsresultat för läsår 2018/2019 

► Årshjul för gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete 

► Årshjul för elevhälsan inom enhet 1 på Hulebäcksgymnasiet (den enhet som tidigare 

hade samtliga yrkesprogram) 

► Betygssammanställning för enhet 1 för läsår 2017/2018 

► Plan mot kränkande behandling för enhet 1 

► Verksamhetsberättelse för barn- och fritidsprogrammet vårterminen 2018 och 

vårterminen 2019 

► Verksamhetsberättelse för handel- och administrationsprogrammet vårterminen 2018 

och vårterminen 2019 

► Verksamhetsberättelse för el- och energiprogrammet vårterminen 2018 och 

vårterminen 2019 

► Verksamhetsberättelse för fordons- och transportprogrammet vårterminen 2018 och 

vårterminen 2019 

► Välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2019-2021 

► Informationsmaterial om Hulebäcksgymnasiets organisation samt antagning till 

höstterminen 2019 

► Informationsmaterial om arbetet mot kränkande behandling 

► Ekonomisk uppföljning per augusti 2019 

 

 

Intervjuer 

► Välfärdsnämndens presidium 

► Sektorchef för Utbildning och kultur 

► Verksamhetschef Gymnasium 

► Rektor med ansvar för gymnasiala yrkesprogram 

                                                
16 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. En enkät som undersöker ungdomars situation. Enkäten 
samordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF. 
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Genomförd på uppdrag av revisorerna 
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Bilaga 3 - Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskolan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 129        Dnr 2020KS38 

Beslut om verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019  

  
Från förvaltningen föreligger förslag till verksamhetsberättelse för år 2019. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2019. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 

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

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-13 2020KS38  042 
  
 

Verksamhetsberättelse 2019 

Sammanfattning  
Från förvaltningen föreligger förslag till verksamhetsberättelse för år 2019.  

Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2019. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

Bilaga: Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019 
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1 Kommunstyrelsen 
1.1 Kommundirektören om bokslut 2019 
Detta år, det första i en ny mandatperiod, har präglats av den nya politiska organisationen och arbetet 
med att förändra sättet att styra samt budgetera kommunens verksamheter. 

I slutet av året antog Kommunfullmäktige en vision för kommunen. En kraftfull och framåtsyftande 
vision, som kommer att vara vägledande i våra uppdrag samt stärka oss i vårt gemensamma arbete 
med utveckling och att ta oss an utmaningarna. 

Resultaten och kvaliteten i verksamheterna är över lag god eller mycket god. Det finns utmaningar 
samt förbättringsbehov på en del håll, men vi ska bli ännu bättre och siktar på att bli bäst. En låg 
befolkningstillväxt under 2019 som förväntas bli högre de kommande åren då antalet bostäder som 
planeras och byggs nu ökar markant. 

Det ekonomiska läget är starkare med ett redovisat överskott för 2019 som uppfyller det ekonomiska 
målet och bättre än de tidigare prognoserna. Vi har därför en god ekonomisk ställning inför 2020 och 
arbetet med budget 2021-2023. 

Investeringarna ligger på en låg nivå under 2019. Många projekt har dock startats som löper över ett 
antal år. Byggnationen av det nya vattenverket samt överföringsledningar är det största projektet med 
en total investering på 547 mnkr. 

1.2 Organisation 

1.2.1 Politisk organisation 

 
Från och med 2019 gäller en ny politisk organisation i Härryda kommun. En välfärdsnämnd ansvarar 
för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen ansvarar för 
samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. De politiska beredningarna har 
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ersätts av en fast beredning som har fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling. 

Nämndens uppgifter 
Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 
ansvarar för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Kommunstyrelsen är också nämnd för 
samhällsbyggnadsfrågor och för frågor som inte ligger under någon annan nämnds ansvarsområde så 
som näringsliv, fastighet/lokaler, hållbarhetsfrågor, krisledning och arbetsgivarfrågor. 

Informationsmått 

  Plan 
2019 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Kommunstyrelsen     

Antal beslutssammanträden, per år 10 11 10 10 

Antal informationssammanträden, per år 10 10 9 9 

Antal sammanträden med genomgång av 
verksamhetsberättelse, per år 1 1 2 2 

Antal ledamöter 13 13 13 13 

Antal ersättare 13 13 13 13 

Valnämnd     

Antal ledamöter 7 7 7 7 

Antal ersättare 3 3 3 3 

Miljö- och bygglovsnämnd     

Antal ledamöter 7 7 7 7 

Antal ersättare 3 3 3 3 

Överförmyndarnämnd     

Antal ledamöter 3 3 3 3 

Antal ersättare 3 3 1 1 

Revisorer     

Antal ledamöter 7 7 7 7 

Antal ersättare 0 0 0 0 
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Ekonomi 

Politisk verksamhet, tkr Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Avvik. 
2019 

Bokslut 
2018 

Budget 
2020 

Intäkt 781 681 -100 681 0 

Kostnad 12 579 10 421 -2 158 11 920 10 011 

Nettokostnad 11 798 9 740 -2 058 11 239 10 011 

Varav      

Kommunfullmäktige 3 577 2 302 -1 275 2 748 2 508 

Kommunstyrelsen 3 822 3 416 -406 3 229 3 386 

Valnämnd 267 -176 -443 550 0 

Miljö- och bygglovsnämnd 568 382 -186 337 432 

Revisorer 1 387 1 311 -76 1 328 1 330 

Fasta beredningar 598 808 210 767 658 

Budgetavvikelser 

För den politiska organisationen redovisas ett underskott på knappt 2,1 mnkr. Detta förklaras främst av 
ej budgeterade kostnader gällande utbildningsinsatser för nyvalda politiker samt högre 
arvodeskostnader för kommunfullmäktige till följd av längre möten. Detta innebär negativa 
budgetavvikelser på 0,4 mnkr respektive 0,5 mnkr. Ej budgeterade kostnader för EU-valet genererar 
ett underskott på 0,4 mnkr. Samtidigt redovisas ett underskott på knappt 0,4 mnkr till följd av högre 
kostnader för lokaler och IT-utrustning. Högre arvodeskostnader belastar också miljö-och 
bygglovsnämnden där underskottet uppgår till knappt 0,2 mnkr. 

Jämförelse med föregående år 

Resultatförsämringen på 0,5 mnkr jämfört med föregående år beror framför allt på 
utbildningskostnader för nyvalda politiker. 
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1.2.2 Förvaltningens organisation 

 
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kärnverksamheten utbildning 
och kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad, en sektor för stöd till kärnverksamheten teknik och 
förvaltningsstöd samt tre centrala stödfunktioner ekonomi, personal och utveckling. 
Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en 
sektorschef. 

1.3 Styrmodell 

 
Sedan 2019 tillämpas en ny styrmodell som fastslogs av kommunfullmäktige 2018. Ovanstående bild 
redovisar översiktligt styrmodellen. Kommunens vision antogs i december 2019 och under 2020 
kommer förvaltningen att arbeta med förhållningssätt. Under 2019 har modellen börjat tillämpas för 
att 2020 tillämpas i sin helhet. 
Respektive verksamhet beskriver och analyserar sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning 
och kvalitetssäkring ska göras, samt kvalitetsfaktorer och indikatorer, sker i dokumentet "Sektorsplan" 
som ska redovisas för kommundirektören i januari. Samtliga delar kommer att följas upp i samband 
med ordinarie uppföljningar under 2020. 
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1.4 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

1.4.1 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för nämndens 
ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse. 

Politiskt prioriterade 
områden  Indikator/mått Utfall 

2019 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

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

 

Befolkningstillväxt, andel (%) 0,5 1,1 0,8 1,2 

Antal färdigställda lägenheter 103 197 81 140 

Andel av större 
exploateringsområden med 
alla tre upplåtelseformerna, %. 

80 60 50 66 

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

5 5 5 5 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med 
alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer 
Målet bedöms ej uppfyllt. Under 2019 har 103 bostäder färdigställts. Drygt hälften av dessa hänför sig 
till arbetet med förhandsbesked för bygglov utanför detaljplan. Antalet färdigställda bostäder är lägre 
än vad som skulle behövas för att det skulle kunna möta en Befolkningsökning på lägst 1,5%. Under 
året har det varit ovanligt låg omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet vilket delvis kan bidra till 
en lägre befolkningsökning. I pågående byggnation av bostäder kommer ett större antal bostäder att bli 
färdiga för inflytt 2020. I kommunens projektportfölj finns ett mycket stort antal byggrätter för 
bostäder i antagna och pågående detaljplaner tillsammans med projektplaner för tex Landvetter Södra, 
Bråta by, och Slamby. Befolkningsökningen sett över tid bedöms därför uppfylla det politiska målet. 

1.5 Effektiv resursanvändning 
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att 
bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och 
prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra 
kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. 
Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. 

Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt 
verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den 
kommungemensamma databasen Kolada. 

Samtliga mått är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett genomsnittligt värde är indexerat 
till 100. Det redovisade måttet nöjd medborgarindex–gator och vägar är 109,5 vilket alltså innebär att 
medborgarna är 9,5 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges kommuner, samtidigt som 
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kostnaderna är 18 procent högre. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband 
mellan kostnadsnivån och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan 
uppmätas. 

1.5.1 Samhällsbyggnad 

  Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2016 

Kostnad avfallshantering, kr/inv 141,5 126,1 138,1 

Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning 102,6  104 

Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv 121,6 117,8 106,3 

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp 98,7  101,8 

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv 118,4 128,9 128 

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar 109,5  108,1 

De avgiftsfinansierade verksamheterna Avfall och VA redovisar höga kostnader per invånare, vilket 
med största sannolikt beror på bebyggelsestrukturen med många småhus och även en högre 
nöjdhetsgrad än genomsnittet. 

Kostnaden för gator, vägar samt parkering är högre än genomsnittet, samtidigt som nöjdhetsgraden i 
senaste mätningen ökat. En förklaring till höga nettokostnader kan vara en hög ambitionsnivå vid 
utbyggnad av gator och vägar. 

1.5.2 Teknik och förvaltningsstöd 

  Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2016 

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev 87,1 88 86,9 

Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev 55,6 49,5 50,6 

Kostnad för måltider i kommunal grundskola, kr/elev 79,8 77,4 80,2 

Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev 95,6 86,4 81,1 

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv 75,8 74,3 74,4 

Inom teknik och förvaltningsstöd visar nettokostnadsavvikelsen för samtliga mått på lägre kostnader 
än genomsnittet för rikets kommuner. En trend som kan utläsas är dock ökade måltidskostander per 
elev inom gymnasiet vilket kan förklaras av färre elever på Hulebäcksgymnasiet. 

1.5.3 Administrativt stöd 

  Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2016 

Administrativ personal/befolkning, (%) 0,6 0,6 0,6 
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1.6 Kommungemensamma områden 

1.6.1 Serviceorganisation 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska gå från att vara en myndighet till en 
serviceorganisation med myndighetsansvar. Uppdraget att förbättra och utveckla servicen i 
förvaltningen är gemensamt för hela organisationen. 

Ett särskilt projekt har initierats från förvaltningsledningen och en plan för hur utvecklingen mot 
serviceorganisation ska ske har fastställts. Planen innehåller 12 olika insatser inom områdena kultur, 
struktur och kunskap. En grupp med bred representation från alla sektorer har i uppdrag att samordna 
och genomföra insatserna. En ny riktlinje för service via telefon och e-post har fastslagits och 
implementering pågår. 

Under hösten genomfördes en undersökning av hur kommunens service vid kontakter via telefon och 
e-post fungerar. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner och 
totalt ingår 126 kommuner i undersökningen. Resultatet visar att förbättringar har skett gentemot 
tidigare undersökningar och i jämförelse med övriga kommuner i undersökningen får servicen 
medelgoda resultat. Det finns fortfarande utvecklingsområden, framförallt gällande telefoni. 
Undersökningen visar att de som ringer in till Härryda kommun med en fråga oftast får bra och 
engagerade svar med tydlig och relevant information. Två av tre samtal lämnas med ett positivt 
helhetsintryck av kommunens service. 36 procent av de som ringer får inte svar på sin fråga vid den 
första kontakten med kommunen, vilket innebär ett tydligt förbättringsområde för att utveckla 
servicen. Gällande frågor över e-post så är bemötandet också bra, 80 procent besvaras inom ett dygn, 
men 7 procent fick inget svar alls inom två veckor. 

Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i 
organisationen varför de insatser som nu genomförs ses som en start på ett arbete som kommer att 
pågå under lång tid framöver. Målet är att varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i 
kommunen ska präglas av service och kvalitet. 

1.6.2 Näringsliv 
Målet är att Härryda kommun ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. I Svenskt Näringslivs 
ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnar Härryda på plats 10, en förbättring med 
fem placeringar jämfört med föregående år. 

SKR:s mätning Insikt mäter hur företag som haft kontakt med kommunen i myndighetsutövande 
ärenden uppfattar kommunen. Resultatet presenteras i form av ett index för olika områden så som 
bygg, mark, miljö, livsmedel, servering mm samt ett totalvärde för helheten. Härrydas index totalt 
ökade från 70 till 72 (skala 1-100) jämfört med föregående år. Samtliga områden visar en positiv 
utveckling, området bygg ökade mest, från 55 till 66. 

Under året har kommunfullmäktige antagit ett näringslivsstrategiskt program för perioden 2019-2035.  
Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, kommunens 
attraktionskraft, infrastruktur, markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. 

Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa 
näringslivskommun" är gemensam för hela förvaltningen och innehåller åtgärder för att målet ska 
uppnås. Planen innehåller konkreta aktiviteter och åtgärder inom sju olika nyckelområden; ledarskap, 
dialog, attityd och service, effektivare förvaltning, affärsmässig kommun, samverkan skola – 
näringsliv samt kompetensförsörjning. Planen följs upp och revideras årligen. 

Fokus på näringslivsfrågorna är förtydligat och förstärkt i förvaltningen, bland annat genom en 
tydligare styrning där delar av förvaltningsledningen utgör styrgrupp för arbetet. Alla sektorsledningar 
har deltagit i information och workshop med tema näringsliv för att förankra näringslivsfrågorna som 
ett gemensamt ansvar. Alla sektorsledningar har bidragit i arbetet med det näringslivsstrategiska 
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programmet. 

Den resursförstärkning som gjordes under 2018 med rollerna företagslots, platsutvecklare och 
besöksnäringsutvecklare har gett möjlighet att utveckla och förstärka stödet till företagare och till nya 
arbetssätt. 

Under våren genomfördes satsningen "100 företagsbesök på 100 dagar" vilket gav många bra och 
konstruktiva samtal med företagare. I mars genomfördes Näringslivskvällen med tema framtiden och 
flera utmärkelser delades ut till företagare i kommunen. Fyra företagsfrukostar med olika teman har 
genomförts och allt fler företagare deltar. Arbete pågår med att utarbeta en näringslivspolicy för 
Härryda kommun. 

1.6.3 Kommunikation 
Kommunikation och att utvecklas som en kommunikativ organisation är ett strategiskt och långsiktigt 
prioriterat område för Härryda kommun. När kommunikationen används strategiskt, effektivt och 
planerat bidrar den till att vi uppnår våra mål. För att lyckas med detta krävs en ökad medvetenhet 
kring kommunikationsfrågorna i hela organisationen och under 2019 genomfördes därför flera större 
insatser på området. 

En ny kommunikationspolicy arbetades fram och fastställdes under året. Viktiga hörnstenar i policyn 
är transparens, dialog, delaktighet samt att kommunikation ska vara proaktiv, planerad och 
sammanhållen. 

Under hösten och vintern påbörjades en satsning på utbildning kring kommunikativt ledarskap och 
kommunikationsplanering. Totalt omfattar utbildningen ca två heldagar och alla med chefsuppdrag i 
förvaltningen deltar, totalt ca 150 personer. Syftet är bland annat att ge chefer verktyg och ökade 
kunskaper kring hur de själva kan arbeta mer aktivt och strategiskt med sin kommunikation, såväl den 
interna som den externa. En målsättning är också att chefer ska få djupare förståelse för 
kommunikation som ett medel för måluppfyllelse samt att tydliggöra chefers ansvar för 
kommunikation. 

Parallellt har kommunikationsenheten utarbetat fler mallar, tydligare instruktioner och bättre verktyg 
för att stötta chefer. Stödet från kommunikationsenheten har också fått en tydligare struktur vad gäller 
ansvar och roller. Enheten har bland annat arbetat om sina sidor på intranätet, IDA för att ytterligare 
förtydliga vad man som medarbetare kan göra själv och vilket stöd man få från 
kommunikationsenheten. 

Sektorerna har utarbetade strategier och/eller övergripande planer för hur arbetet med kommunikation 
ska ske och det finns nu i allt större utsträckning kommunikationsplaner i samband med projekt, 
processer och beslut av olika slag. En modell för kommunikation i olika faser av byggprojekt har 
tagits fram som stöd för projektledare inom sektor Samhällsbyggnad. 

Kommunikationsenhetens uppdrag består i att både omvärldsbevaka, ge rådgivning och utbilda internt 
men även stötta mer operativt med till exempel kommunikationsplanering, textproduktion, artiklar, 
foto och trycksaker. Ett stort antal kommunikationsinsatser genomförs varje vecka och många av dem 
samordnas via kommunikationsenheten. Exempel på större insatser under 2019 är kommunikation 
kring Mölnlycke fabriker och Wallenstam arena, HBTQ-priset, frågan om eventuell etablering av 
Internationella Engelska skolan, kommunikation kring EU-valet, förbättrad näringslivsranking samt 
konstprojektet Artscape Saga. 

För att effektivisera och vässa kommunikationen ytterligare har ett arbete med att se över kommunens 
olika kommunikationskanaler inletts, framförallt huvudkanalen Härryda.se. Sociala medier så som 
Facebook och Linkedin används mer systematiskt och arbetet med pressmeddelanden och 
presskontakter utvärderas och utvecklas. Nya verktyg för att utveckla kommunikationen och nå nya 
målgrupper prövas, som exempel utvecklas för närvarande arbetet med rörlig bild. 

Kommunikationsenheten samarbetar med personalfunktionen i frågor kring bland annat 
arbetsgivarvarumärke med syfte att hjälpa till att öka kännedomen om kommunen som arbetsplats och 
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på sikt stärka kommunens attraktionskraft. 2019 startades Instagramkontot “jobba i Härryda” och 
jobb-sidorna på webbplatsen kompletterades med personporträtt av medarbetare i kommunen. 

1.6.4 Agenda 2030 
Process och struktur 

Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. En strategisk plan för arbetet 
fastställdes av kommunfullmäktige i juni. För att ytterligare fördjupa och konkretisera det strategiska 
arbetet med hållbarhet togs Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 fram under hösten och 
fastställdes av kommunfullmäktige i december. Planen innehåller strategier för arbetet och pekar ut 
fyra insatsområden där särskilt fokus ska läggas framöver; fossilfri kommun, fokus på psykisk hälsa, 
stärka den biologiska mångfalden samt öka ungas delaktighet. 

Under 2019 har fokus i arbetet med Agenda 2030 varit att informera och bygga kunskap om Agenda 
2030, att integrera det som en del i ordinarie styrprocesser samt att söka samverkan med andra. 

Under hösten har välfärds- och miljöbokslut tagits fram för att synliggöra hur läget i kommunen ser ut 
utifrån den sociala respektive miljömässiga dimensionen. Boksluten visar på lokala skillnader inom 
kommunen mellan olika orter och befolkningsgrupper och utgör en viktig grund i kommande 
verksamhetsplanering. 

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har utarbetat nationella indikatorer för Agenda 
2030. Härryda ligger bra till i jämförelse med andra kommuner i Sverige inom flertalet av 
mätområdena. 

Ett urval av sektorernas insatser under året 

Psykisk hälsa 

En lokal handlingsplan för psykisk hälsa har fastställts inom ramen för samverkan med hälso- och 
sjukvården. Bland annat genomförs utbildningsinsatser i metoden MHFA (Mental Health First Aid), 
”Första hjälpen till psykisk hälsa”. Inom förvaltningen finns fem utbildade MHFA-ledare som 
erbjuder utbildningar. Under 2019 deltog totalt 107 personer inom förvaltningen i MHFA-kurser. 

Inom grundskola arbetas med metoden YAM (Youth Aware of Mental Health)för att främja ungas 
psykiska hälsa. Genom YAM får elever i årskurs 8 hjälp med att lära sig känna igen om de själva eller 
någon i deras omgivning visar tecken på att må dåligt och vad de kan göra då. Ungdomarna lotsas i 
arbetet av medarbetare som gått en ledarutbildning i YAM-metoden. Arbetet har genomförts på fyra 
av sex kommunala skolor. 

I förvaltningens lokala suicidpreventiva handlingsplan ingår insatser för att höja kunskapen om 
psykisk ohälsa och suicid med syfte att minska stigma och fördomar. Den internationella 
suicidpreventiva dagen uppmärksammades med bland annat en webbaserad fortbildningsinsats och 
föreläsningar på temat. Ca 650 personer tog del av föreläsningarna. 

Under hösten uppmärksammade förvaltningen Internationella dagen mot våld av kvinnor genom 
kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare. Under hösten arbetade förvaltningen också fram en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Ungas delaktighet 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020 och därför har insatser genomförts för 
att säkerställa att förvaltningen uppfyller konventionen. Bland annat har samtliga chefer samt 225 
medarbetare i verksamheter som möter barn och unga utbildats i barnkonventionen. 15 ungdomar har 
utbildats till barnrättsambassadörer för att sprida kunskap, utbilda och skapa opinion kring barns 
rättigheter. Elevskyddsombud på skolorna har utbildats utifrån sitt uppdrag; fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö och förebyggande arbete. 

Under året har ett nytt ungdomsråd bildats vilket syftar till att ge unga möjlighet att påverka frågor 
som berör dem. Ungdomsrådet består av två representanter från varje högstadieskola och åtta 
representanter från gymnasieskolan. Under hösten påbörjade ungdomsrådet sitt arbete och fick bland 
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annat introduktion i Agenda 2030. 

Åttondeklassare från tre av kommunens skolor har i samverkan med näringslivet arbetat med projektet 
”Tillsammans för Agenda 2030”. Eleverna har fått lära sig mer om hur företagen arbetar och sedan 
fungerat som hållbarhetskonsulter till företagen. 

Internt miljöarbete 

Strukturen för det interna miljöarbetet har förändrats under året och integrerats i styrmodellen. Varje 
sektor gör årsvisa åtaganden inom miljö samt följer upp dessa. Detta kompletteras av en checklista för 
att säkerställa att alla delar inom miljöområdet hanteras. Arbetet utgår ifrån förvaltningens 
miljöpolicy. 

Sektor Teknik och förvaltningsstöd är fortsatt miljödiplomerade, vilket säkerställer ett gott miljöarbete 
och systematiskt förbättringsarbete i hela förvaltningen. 

Alla sektorers ledningsgrupper, merparten av alla chefer samt en rad medarbetare har fått information 
om hur Agenda 2030 och miljöarbetet ska fungera framöver som naturliga delar av styrmodellen. 
Ytterligare cirka 100 medarbetare har fått en djupare grundläggande miljöutbildning under året. 

Arbetet kring Giftfri kommun har fortsatt och kommer följas upp 2020. En rad kemiska produkter har 
rensats bort under året, första-hjälpen information har satts upp och riskanalyser har gjorts på flera 
arbetsplatser. Analys av den digitala listan av kemiska produkter i hela förvaltningen tyder på att det 
inte finns några produkter med ämnen som utpekas som särskilt farliga enligt EU. 

Kunskapsåret 2019: Ett urval av kunskapshöjande insatser 

Härryda kommun är en av de kommuner som ingår i Glokala Sverige, ett projekt som drivs av FN-
förbundet i samverkan med SKR för att utbilda och engagera kring Agenda 2030. I maj besökte 
företrädare för Glokala Sverige Härryda kommun och föreläste för chefer, medarbetare och allmänhet. 
Totalt deltog ca 80 personer. 

Ulrika Modéer, FN:s assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsorgan UNDP 
besökte i maj Hulebäcksgymnasiet. Där föreläste hon för skolans elever om UNDP:s arbete för en 
global hållbar utveckling som ett led i kunskapsåret för Agenda 2030. 

I september arrangerades en företagsfrukost och en lunchföreläsning med föreläsaren Gustav Stenbeck 
med temat hållbarhet. Totalt deltog ca 130 personer. 

24 oktober firades FN-dagen på Mölnlycke kulturhus. Elever från Hulebäcksgymnasiets FN-grupp 
berättade om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Kvällen avslutades med en 
föreställning av artisten och poeten Emil Jensen. Totalt deltog ca 200 personer. 

I november informerades samtliga chefer om Strategisk plan Agenda 2030 2.0 och de fyra 
fokusområdena som arbetet ska utgå ifrån framöver. 

1.6.5 Digitalisering 
Kommunstyrelsen fastställde under 2018 en digital agenda med huvudrubriken "digitalt först" för 
kommunens arbete med digitalisering. Agendan anger fyra principer; hållbart, systematiskt, förändring 
och delaktighet, som vägledande för arbetet. Det finns en årlig förvaltningsgemensam handlingsplan 
för att verkställa agendan, liksom sektorsvisa handlingsplaner för digitaliseringsarbetet. 

Arbetet inom området systematik har fortsatt med att bygga upp en organisation och struktur för hur 
förvaltningen arbetar med digitalisering. En viktig del av strukturen är Forum för digital utveckling 
(FDU), där respektive sektor finns representerad. FDU har haft regelbundna möten månadsvis med 
EDU som sammankallande. Gruppen har haft fokus på gemensamma frågeställningar och utmaningar, 
vilket har lett till ökad och mer spridd förståelse för digitaliseringsfrågan. I organisationen ingår också 
styrgruppen för digitalisering, vilken utgörs av förvaltningsledningen. 

Arbetet med utveckling och förvaltning av e-tjänster har fortsatt. Under 2019 ökade antalet e-tjänster 
från ca 40 till 70, vilket i sin tur innebär mer än en fördubbling av antalet ärenden som inkom digitalt 
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jämfört med föregående år (från ca 4000 till över 9000 ärenden). Den tekniska plattformen utökades 
också med en funktion för att kunna tillhandahålla e-tjänster som riktar sig till kommunens 
medarbetare och inte till medborgare/näringsidkare. Exempel på interna e-tjänster som startats är 
Anmälan om kränkande behandling (UTK), Anmälan om personuppgiftsincident 
(förvaltningsövergripande), och Projektbeställning (IT). 

Samverkan med andra kommuner inom digitaliseringsfrågan är ett viktigt fokusområde för 
förvaltningen. Detta har lett till att Härryda kommun under året deltagit i en gemensam upphandling 
av en sk RPA- plattform (Robot Processed Automation) tillsammans med GR:s 12 andra kommuner, 
där Mölndals stad varit drivande. 

Några andra exempel på pågående eller genomförda förvaltningsövergripande digitaliseringsinsatser 
är: 

Projektering av LoRa-nätverk och tillhörande pilotprojekt. Ett tiotal sensorer testats ute på Råda säteri 
för bland annat mätning av besöksflöden på säteriet, naturområdet samt badplatsen, samt sensorer för 
mätning av bad- och lufttemperatur. 

Digital arbetsplats med bland annat Office 365 för alla medarbetare i kommunen. 

Digitalt närvaro- och voteringshantering vid kommunstyrelsens, välfärdsnämndens och 
kommunfullmäktiges möten. 

Arbete med införande av e-arkiv. 

1.6.6 Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg skall konkurrensutsättning 
övervägas. Nämnd och styrelse arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av 
verksamhet. I vissa fall kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i 
andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden. 

Inom välfärdsnämndens ansvarsområden pågår för närvarande planering av Fridaskolan, ny 
gymnasieskola i Mölnlycke, vilket kommer att innebära en konkurrens om eleverna inom 
upptagningsområdet. Även inom övriga skoldelar pågår diskussioner kring alternativa etableringar. 

På uppdrag av välfärdsnämnden har en upphandling av driftentreprenad för Hjortens gruppbostad och 
Hjortens dagliga verksamhet gjorts. Avtalsundertecknande är planerat till januari 2020. Sedan tidigare 
pågår planeringen av ett äldreboende i Mölnlycke där upphandling är genomförd och driften kommer 
att skötas av Attendo Sverige AB. Här sker också ett samarbete i samband med upprättande av 
detaljplan. 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden används konkurrensutsättning som ett naturligt 
förhållningssätt i vissa driftsfrågor. Under året kommer förnyad konkurrensutsättning bland annat att 
ske inom konsulttjänster, grönyteskötsel och parkeringsövervakning. Infrastrukturentreprenader 
kommer att konkurrensutsättas som partnerskaps-, total- och generalentreprenader Inom samtliga 
områden pågår omvärldsspaning och marknadsundersökningar för att skaffa kunskap och goda 
exempel kring konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. 

1.6.7 Arbetsgivarvarumärke 
Det har under 2019 varit stort fokus på kommunens arbetsgivarvarumärke. De delarna som har 
prioriterats är implementeringen av arbetet med det personalpolitiska programmet, strategisk 
kompetensförsörjning och digital introduktion. 

Inom dessa fokusområden har det handlat mycket om att arbeta med digitaliseringens möjligheter 
ännu bättre, att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper, se över yrkesroller och satsa ännu mer 
på kompetensutveckling och utbildning. 
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1.7 Personal 
Det personalpolitiska programmet (PPP) beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra 
organisationen. PPP är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt 
kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och 
engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska 
områden. PPP ska medverka till att Härryda kommun kan uppfylla kommunstyrelsens verksamhetsmål 
för medarbetare: Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare. 

Medarbetarskap, kommunikation och samverkan 
Oasen har lagt den största tyngden på arbetet med det personalpolitiska programmet (PPP) som ska 
medverka till att Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla 
medarbetare i organisationen kring vilken typ av arbetsgivare vi vill vara. Programmet beskriver de 
förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. Det är uppbyggt kring tre grundperspektiv; 
medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska vara levande och det 
är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. 

Medarbetarenkäten genomfördes under 2019 vilket är en bra temperaturmätare på hur organisationen 
mår och vad medarbetarna tycker om sin arbetsgivare. Resultatet från enkäten är positivt på 
övergripande förvaltningsnivå och indexet för hållbart medarbetarengagemang har ökat från 78 till 79 
vilket också är ett tecken på att organisationen mår bra och har haft en positiv utveckling. 

Hälsofrämjande arbete 

Härryda kommun eftersträvar att få så många medarbetare som möjligt att inse vikten av att leva ett 
hälsosamt liv. Genom hälsofrämjande arbete är målet att på sikt medverka till ett totalt bättre 
hälsoläge bland medarbetarna, vilket på sikt ska leda till minskad sjukfrånvaro.  

Friskvårdsarbetet bedrivs i huvudsak genom kommunens hälsoinspiratörer som är ombud i sina 
respektive arbetsgrupper. Kommunen har idag ca 155 hälsoinspiratörer registrerade och dessa har 
under året erbjudits två inspirationsträffar, en på våren och en på hösten. Under året har det även 
genomförts 3 utbildningstillfällen för nya hälsoinspiratörer. 

Under våren arbetade man med fysisk aktivitet och inspirerades av Jan Tern under temat Gratisträning 
– lättillgänglig fysisk aktivitet. Under hösten har det lagts en grund för de aktiviteter som kommer att 
ske ute i verksamheterna under 2020. Det arbetet startade med en inspirationseftermiddag med Ulrika 
Ahlqvist från Hjärnberikad som presenterade 10 goda vanor för Hjärnhälsa. Kunskapen har nu 
anpassats och förpackats för att användas på APT:er och i fikarum under våren. 

Ett arbete med att integrera friskvårdsarbete ännu tydligare med övrigt arbetsmiljö- och centralt 
kompetensutvecklingsarbete har påbörjats under året. Ett första steg är att när det är möjligt 
samplanera hälsoinspiratörsträffar och chefsfrukostar för att belysa samma frågeställningar ur olika 
perspektiv och för olika målgrupper. 

Kommunen deltar även i aktivitetstävlingarna Motionsutmaningen och Cykelutmaningen, för att 
uppmuntra till fysisk aktivitet. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för året var 7,1 procent. Det är en minskning motsvarande 0,2 procentenheter jämfört 
med 2018. Den korta frånvaron, dag 1–14, har minskat med 0,3 procentenheter och den längre 
frånvaron har ökat med 0,1 procentenheter. En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgörs av 
deltidsfrånvaro. Det innebär att medarbetare till någon del finns i arbete och håller kontakten med 
arbetsplatsen. Under året hade 29,3 procent av medarbetarna inte någon sjukfrånvaro alls. 
Motsvarande siffra under föregående år var 28,6 procent. 

En av de största utmaningarna som har identifierats under 2019 är sjukfrånvaron för barnskötare inom 
förskoleverksamheten. Verksamheten har, under 2019, tillsammans med kommunens personalfunktion 

Page 218 of 545



15(63) 

arbetar aktivt med att kartlägga och hitta vägar för att minska barnskötarnas sjukfrånvaro. 

Indikator/mått Plan 
2019 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Hållbart medarbetarengagemang, HME. Härryda kommun 79 79 78 78 

Hållbart medarbetarengagemang, HME. Kommunledning och 
stödfunktioner 80 82 75 75 

Hållbart medarbetarengagemang, HME. Sektor för 
samhällsbyggnad 79 79 78 78 

Hållbart medarbetarengagemang, HME. Sektor för teknik och 
förvaltningsstöd 79 79 79 79 

Hållbart medarbetarengagemang, HME. Sektor för utbildning och 
kultur 80 79 79 79 

Hållbart medarbetarengagemang, HME. Sektor för socialtjänst 80 79 76 76 

Mitt arbete är meningsfullt Härryda kommun 4,5 4,5 4,5 4,5 

Mitt arbete är meningsfullt Kommunledning och stödfunktioner 4,5 4,4 4,5 4,4 

Mitt arbete är meningsfullt Sektor för samhällsbyggnad 4,5 4,3 4,5 4,5 

Mitt arbete är meningsfullt Sektor för teknik och förvaltningsstöd 4,3 4,3 4,3 4,3 

Mitt arbete är meningsfullt Sektor för utbildning och kultur 4,6 4,5 4,6 4,6 

Mitt arbete är meningsfullt Sektor för socialtjänst 4,5 4,4 4,5 4,5 

Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Härryda 
kommun 4,2 4,1 4,2 4,1 

Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör 
Kommunledning och stödfunktioner 4,4 4,4 4,4 4,2 

Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Sektor för 
samhällsbyggnad 4,3 4,1 4,3 4,4 

Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Sektor för 
teknik och förvaltningsstöd 4 4,1 4 4 

Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Sektor för 
utbildning och kultur 4,1 4,1 4,1 4,2 

Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör Sektor för 
socialtjänst 4,2 4 4,2 4 

Sjukfrånvaro, % Härryda kommun 5 7,2 7,3 7,2 

Sjukfrånvaro, % Kommunledning och stödfunktioner 2,5 3,5 1,5 2,4 

Sjukfrånvaro, % Sektor för samhällsbyggnad 3 4,2 5 7,5 

Sjukfrånvaro, % Sektor för teknik och förvaltningsstöd 7,3 6,1 7 7,1 

Sjukfrånvaro, % Sektor för utbildning och kultur 5 6,8 6,8 6,2 

Sjukfrånvaro, % Sektor för socialtjänst 7 8,3 9 9,4 
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1.8 Sammanfattning av sektorernas uppföljning av 
grunduppdrag 

Samhällsbyggnad 

Verksamheten mark och bostad har under året arbetat med 18 exploateringsprojekt för bostäder och 6 
exploateringsprojekt för verksamheter. Under året har det byggstartats 375 bostäder i kommunen och 
103 bostäder har färdigställts. Under hösten har kommunens tomt- och bostadskö avvecklats. 

Miljö- och hälsoskydd har i stort sett följt tillsynsplanen för 2019. Verksamheten fortsätter att ha goda 
resultat i Insiktsmätningen. Resultatet för helåret redovisas i april 2020 men enligt preliminära resultat 
får verksamheten förbättrade resultatet i jämförelse med förra året, livsmedel går från 80 till 84 och 
miljö- och hälsoskydd från 66 till 72 i Nöjd kundindex (NKI). 

Planverksamheten har arbetat med att konkretisera Härrydas övergripande utveckling i översiktsplanen 
och genomfört ortstudier av alla tätorter i kommunen. Under året antogs tre detaljplaner - vattenverket 
och verksamhetsmark i Hindås, ny skola i Hindås samt ett nytt äldreboende i Säteriet i Mölnlycke. 
Totalt möjliggör de antagna detaljplanerna ca 85 bostäder, en skola, 60 äldreboendeplatser, ett 
vattenverk och 18 200 kvadratmeter verksamhetsmark. Detta är lägre än verksamheten prognostiserat 
under året och det beror på att den exploatörsdrivna detaljplanen för Wendelstrand, som bland annat 
innehåller 800-900 nya bostäder och förskola, inte antogs under året. 

Antal sökta bygglov fortsätter att vara stort och har varit större storleksmässigt än under 2018. 
Statistiken från året visar att 99 % av bygglovsärenden (exkl. förhandsbesked) klarar en 
handläggningstid på max 10 veckor från komplett ärende. Gällande förhandsbesked är det 64 % som 
klarar en handläggningstid på 10 veckor. Samtliga förhandsbesked går till miljö- och 
bygglovsnämnden för beslut och är ofta att jämföra med ett mindre detaljplanearbete i komplexitet, 
varför verksamheten inte klarar av att handlägga alla inom 10 veckor. Nöjdheten med 
bygglovverksamhetens tjänster stiger i Insiktsmätningen, enligt preliminära resultat för 2019 är NKI 
bland företagare 66, jämfört med 55 för 2018. Den påbörjade digitaliseringen av 
bygglovsverksamheten förväntas gå i mål under 2020. De största vinsterna med arbetet blir en 
snabbare bygglovsprocess och minskad administration för verksamheten. 

Under året genomförde trafikverksamheten en omorganisation där det bildades två enheter med 
enhetschefer i syfte att förtydliga och effektivisera beslutsprocesserna. Arbetet med ny järnväg mellan 
Göteborg och Borås har intensifierats under hösten i samband med att Trafikverket påbörjade ny 
lokaliseringsutredning. En överföring av kommunens färdtjänst från Göteborgs färdtjänst till 
Västtrafik har gjorts under året. Arbetet med förändrad gränsdragning för tättbebyggt område fortgår 
enligt uppdrag. Under hösten har arbetet även påbörjats med att ta fram förutsättningar för 
överföringen för kommunens belysning till Härryda Energi AB. 

Vatten- och avloppsverksamheten har under året startat arbetet med det nya vattenverket i Hindås. 
Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, intagsstation på Bocköhalvön med sjöledningar 
och högreservoaren har börjat byggas. Hela projektet planeras vara klart under senare delen av 2022. 
Under hösten har arbetet även påbörjats med att ta fram förutsättningar för överföringen för 
kommunens belysning till Härryda Energi AB. 

Avfallsverksamheten har under 2019 fortsatt arbeta med att bidra till avfallsminimering och 
återanvändning genom bland annat informationsinsatser och olika projekt. 

Teknik och förvaltningsstöd 

Införandet av ett nytt ärendehanteringssystem inom fastighetsfunktionen har medfört en bättre styrning 
och uppföljning av de ärenden som rapporteras in från olika verksamheter. Funktionens miljöarbete 
har fokuserat på avveckling av oljepannor och farliga kemikalier. 

IT-funktionen har fortsatt införandet av Office 365 vilket medfört att fler medarbetare har tillgång till 
moderna och effektiva IT-verktyg som underlättar samarbete. Tillgängligheten till kommunens 
verksamhetssystem har påverkats av tre större driftstörningar under 2019. Dessa störningar har dels 

Page 220 of 545



17(63) 

berott på trasig IT-utrustning i servermiljön, följdeffekt av uppgradering i kommunens trådlösa miljö 
samt störning i en kylanläggning. 

Under året har matsvinnet hos måltidsservice minskat med 20 procent jämfört när det började vägas, 
vilket är något bättre än planerat. Inom äldreomsorgen påbörjades ett förbättringsarbete, ”bra måltider 
för äldre”, vilket är ett samarbete med omvårdnadspersonalen där man fokuserar på individens behov. 

Städservice har genomfört en kostnadseffektivisering som har resulterat i en större besparing än 
budgeterat, samtidigt som kvaliteten inte påverkats negativt. Sjukfrånvaron har minskat och 
medarbetarenkäten visar på hög trivsel, hög upplevd meningsfullhet och en generellt hög nöjdhet. 

Fokus för säkerhetsfunktionen har varit att skapa ökad trygghet i de centrala delarna av Landvetter och 
Mölnlycke vilket bland annat medfört extra väktarinsatser vid några tillfällen. Polisen har fortsatt en 
relativt hög närvaro i framförallt Mölnlycke och Landvetter. Trots dessa insatser finns problem i våra 
centrum som medför att flera, särskilt kvällstid, upplever otrygghet i våra centrummiljöer. 

Under året har krisledningsorganisationen genomfört fyra övningar och deltagit i samtliga (fyra) 
samverkansövningar som Länsstyrelsen genomfört. Utöver övningarna har delar av 
krisledningsorganisationen hanterat några samhällsstörningar under året. Den samlade bedömningen är 
att förvaltningen under året ökat sin förmåga att hantera olika typer av samhällsstörningar. 

1.9 Ekonomi 

1.9.1 Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Budget 

2019 

Taxor och avgifter 126 631 114 027 117 023 123 837 

Hyror och arrenden 220 212 208 892 202 036 222 653 

Bidrag 12 311 39 788 6 685 12 695 

Fsg av verksamhet 255 007 205 339 195 262 241 895 

Övriga intäkter 117 361 65 560 75 859 3 947 

Summa intäkter 731 522 633 607 596 865 605 027 

Lönekostnader m.m. 271 769 264 716 241 376 277 422 

Köp av huvudverksamhet 112 184 110 232 109 070 104 944 

Lokalkostnader 61 114 52 820 49 394 62 693 

Avskrivning och internränta 155 286 154 748 145 029 161 776 

Övriga kostnader 298 885 258 701 252 185 218 012 

Summa kostnader 899 239 841 218 797 055 824 847 

     

Nettokostnader 167 717 207 611 200 190 219 820 

Nettobudget 219 820 262 621 245 220  

Avvikelse 52 103 55 010 45 030  
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Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Kommunledning 106 724 110 432 3 708 103 633 116 440 

Samhällsbyggnad 40 724 87 358 46 634 42 039 90 589 

Teknik och förvaltningsstöd 20 269 22 030 1 761 61 939 19 718 

Nettokostnad 167 717 219 820 52 103 207 611 226 747 

Nettokostnaden för nämnden uppgår till 167,7 mnkr, vilket avviker positivt med 52,1 mnkr jämfört 
mot budget. I ovanstående ingår slutredovisningar av exploateringsprojekt för bland annat Björröd, 
Enebacken och Roskullen om totalt 39,8 mnkr. Exklusive slutredovisningarna är nämndens 
budgetavvikelse 12,3 mnkr. 

Samhällsbyggnads överskott, exkl exploateringar, är 6,8 mnkr trots att Boverket från och med 2019 
inte längre betalar ut det så kallade "Byggbonusbidraget" (4 mnkr). Både plan och bygglov samt trafik 
lämnar större överskott till följd av bland annat tidsförskjutning av såväl investeringar som arbetet 
med översiktsplanering. Även den milda vintern bidrar till lägre kostnader för vinterväghållning. 

Kommunledningens överskott beror framförallt på tillfälligt vakanta tjänster samt att det centrala 
anslaget för kompetensutveckling inte använts fullt ut. 

Sektorn för teknik och förvaltning redovisar ett överskott med 1,8 mnkr. Det förekommer både 
positiva och negativa budgetavvikelser inom sektorns olika funktioner. Effektivisering av 
städorganisationen, en förskjutning från drift- till investeringsredovisningen avseende underhåll av 
kommunens fastigheter samt vakanta tjänster är några av de större orsakerna till sektorns överskott. 

1.9.2 Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Kommunledning 0 5 255 5 255 0 2 000 

Samhällsbyggnad 121 449 382 232 260 783 80 086 250 010 

Teknik och förvaltningsstöd 77 921 190 222 112 301 119 551 212 180 

Nettoutgift 199 370 577 709 378 339 199 636 464 190 

Nämndens utgifter för årets investeringar är knappt 200 mnkr vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse om 378 mnkr där merparten förklaras av tidsförskjutningar. Därför föreslås ca 311 
mnkr av överskottet ombudgeteras till 2020. De största överskotten återfinns inom fastighet-, va och 
trafikverksamheterna. 
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1.9.3 Specificering av nettobudgetens förändring 

Specificering av nettobudgetens förändring, drift 

Belopp i tkr KF 181119 
Budget 

2019 

Po-
förändring 

Organi-
sations-

förändring 

Löneökning Summa 
reviderad 

budget 2019 

Samhällsbyggnad 89 779 359 -3 762 982 87 358 

Teknik och förvaltningsstöd 57 670 1 112 -39 484 2 732 22 030 

Kommunledning 108 010 408 800 1 214 110 432 

Summa nettokostnader 255 459 1 879 -42 446 4 928 219 820 

Nettobudgeten har under året förändrats jämfört med den budget som antogs i KF i november 2018. 
Sektorerna har under året blivit kompenserade för lönerevision och för en höjning av 
personalomkostnadspåslaget från 38 procent till 39 procent. Den största budgetförändringen beror på 
organisationsförändringar och det är främst Tof, men även Shb och kommunledning berörs. Från och 
med årsskiftet har en större omorganisation skett mellan Tof och Utk. Det är fritidsverksamheten som 
flyttats från Tof till Utk och det förklarar merparten av minskningen för Tof. Anslaget för e-tjänster 
har också flyttats från Tof till kommunledning. Minskningen av Shb:s budget beror på att ansvaret för 
bostadsanpassningar har flyttat från samhällsbyggnad till socialtjänsten. 

Specificering av nettobudgetens förändring, investering 

Investering per sektor, tkr 

KF 181119 
Budget 

2019 

Ombud. 
bokslut 

2018 enligt 
KF §44 

Organis-
ations-

förändring 

Ombud. för 
konstnärlig 
utsmyckn. 

Summa 
reviderad 

budget 2019 

Samhällsbyggnad 173 160 208 800 0 272 382 232 

Teknik och förvaltningsstöd 113 130 76 546 0 546 190 222 

Kommunledning 1 505 4 568 0 -818 5 255 

Summa nettoutgifter 287 795 289 914 0 0 577 709 

Under året har ombudgetering med anledning av 2018 års bokslut höjt investeringsbudgeten med 
290 mkr jämfört med vad som beslutades i KF i november, vilket en fördubbling av 
investeringsbudgeten. Ombudgeteringen beror på förseningar av beslutade projekt. Anslaget för 
konstnärlig utsmyckning budgeteras av kommunledningen men vid bokslutet kompenseras de sektorer 
som haft utgifter under året med en budgetjustering som motsvarar utgifternas storlek. 
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2 Kommunledning och stödfunktioner 
2.1.1 Sektorns organisation 
Kommunledning består av kommundirektör samt förvaltningens tre stödfunktioner Ekonomi och 
upphandling, Personal samt Utveckling. Kommundirektören ansvarar för och utövar styrning och 
ledning av den samlade förvaltningen. Stödfunktionernas uppdrag är att leda, samordna samt stödja 
inom respektive ansvarsområden. I detta ingår att ansvara för och driva utveckling inom prioriterade 
områden. 

2.1.2 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Budget 

2019 

Taxor och avgifter 2 -204 3 445 0 

Hyror och arrenden 509 -75 521 1 186 

Bidrag 3 663 1 887 633 2 662 

Fsg av verksamhet 2 440 2 115 2 192 732 

Övriga intäkter 266 649 94 50 

Summa intäkter 6 880 4 371 6 885 4 630 

Lönekostnader m.m. 53 886 52 473 48 924 56 067 

Köp av huvudverksamhet 26 920 28 140 23 784 25 471 

Lokalkostnader 3 199 2 814 2 322 3 071 

Avskrivning och internränta 56 119 184 121 

Övriga kostnader 29 545 24 458 20 612 30 332 

Summa kostnader 113 605 108 004 95 825 115 062 

     

Nettokostnader 106 724 103 633 88 940 110 432 

Nettobudget 110 432 103 576 85 887 110 432 

Avvikelse 3 708 -57 -3 053  
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Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Ledning 37 512 34 477 -3 035 34 426 35 531 

Ekonomi och upphandling 16 783 18 192 1 409 16 358 17 734 

Personal 23 631 26 909 3 278 23 779 30 449 

Utvecklingsfunktionen 28 799 30 854 2 055 29 070 32 726 

Nettokostnad 106 724 110 432 3 708 103 633 116 440 

Kommunledning och stödfunktionerna redovisar ett överskott på 3,7 mnkr. Avvikelsen förklaras 
framför allt av tillfälligt vakanta tjänster inom bland annat utvecklingsfunktionen samt att det centrala 
anslaget för kompetensutveckling inte använts fullt ut. 

Ett underskott redovisas inom ledning vilket främst beror på lokalanpassningar av två inhyrda 
administrativa lokaler på grund av rumsbrist i kommunhuset. 

Intäkterna har ökat med 57 procent jämfört med föregående år. Det är i huvudsak en följd av bidrag 
inom ramen för det centrala kompetensutvecklingsanslaget. Dessutom redovisas högre hyresintäkter 
för Råda säteri samt ej budgeterat lönebidrag och slutredovisning av ett EU-projekt. 

Kostnaderna är 5 procent högre än år 2018 vilket till stor del beror på kostnader för lokalanpassningar 
som gjordes i samband med de två inhyrda administrativa lokalerna. Lokalkostnaderna är högre 
jämfört med föregående år vilket främst beror på de inhyrda lokalerna där merkostnaden fördelats ut 
på samtliga sektorer. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Ledning 0 3 955 3 955 0 2 000 

Ekonomi och upphandling 0 1 200 1 200 0 0 

Utvecklingsfunktionen 0 100 100 0 0 

Nettoutgift 0 5 255 5 255 0 2 000 

Inga investeringsutgifter har redovisats under året. Investeringar för konstnärlig utsmyckning har dock 
bokförts på samhällsbyggnad och sektorn för teknik och förvaltningsstöd där motsvarande budget 
omförts från kommunledning. Budgetavvikelsen på 5,3 mnkr förklaras främst av att större delen av 
den budgeten inte har använts till följd av tidsförskjutningar för bland annat byggprojekt. 

Överskottet inom ekonomi och upphandling beror på att projektet för införande av e-handelsmodul har 
pausats. Anslaget för e-arkiv inom utvecklingsfunktionen har inte använts under året, insatser planeras 
till år 2020. 
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2.2 Ledning 

2.2.1 Uppdrag 
Kommunledningen består av kommundirektören, som är kommunens högsta tjänsteman. Under 
funktionen budgeteras dessutom förbundsavgifter och förvaltningsgemensamma utredningar. I 
förbundsavgifterna ingår bland annat medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg vars 
uppgift är att ansvara för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand. 

2.2.2 Ekonomi 

Ledning 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 721 0 721 167 0 

Kostnad 38 233 34 477 -3 756 34 594 35 531 

Netto 37 512 34 477 -3 035 34 426 35 531 

För kommunledning redovisas ett underskott med 3,0 mkr. Två administrativa lokaler har hyrts in i 
Mölnlycke till följd av rumsbrist i kommunhuset. Merkostnader för bland annat parkering, låssystem, 
larm och diverse lokalanpassningar har redovisats på kommunledning. I dessa kostnader ingår även 
iordningställande av ett större konferensrum vilket minskar behovet av att hyra in externa lokaler. Ett 
ej budgeterat bidrag till Universeum inom ramen för Göteborgsregionens kommunalförbud belastar 
också resultatet. Avvikelserna är av engångskaraktär. 

Resultatförsämringen jämfört med föregående år beror i huvudsak på de inhyrda lokalerna samt 
bidraget till Universeum. 

2.3 Ekonomi och upphandling 

2.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget är att vara kommunens samlade enhet för ekonomi- och upphandlingsfrågor. I 
uppdraget ingår att stödja kommunstyrelsen och förvaltningen i ekonomiska frågor och hantera 
kommunens samtliga kund- och leverantörsfakturor. Funktionen upprättar månadsrapporter, bokslut 
samt sammanställer kommunens förvaltningsberättelse och budget. Funktionen hanterar alla 
kommungemensamma ramavtal samt ramavtal som är specifika för sektor för socialtjänst samt 
utbildning och kultur. Även kommunens försäkringar samordnas av funktionen. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal leverantörsfakturor 59 993 63 878 64 829 60 140 

Varav elektroniska 24 621 28 537 32 002 39 540 

Antal kundfakturor 101 351 129 685 108 051 104 051 

Ekonomiska rapporter till KS 6 6 6 6 
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Uppföljning av grunduppdrag 

Under året har arbetet med att anpassa befintliga rutiner till ny styrmodell och ny politisk 
organisation varit i fokus, liksom arbetet med att anpassa befintlig flerårsplan till en något lägre 
kostnadsnivå. Ett flertal större upphandlingar har genomförts och påbörjats. Arbetet med att ta fram 
en strategisk upphandlingsplan är stort sett genomfört. 
Årligen genomförs en enkät till samtliga chefer där man får svara på hur nöjd man är med ekonomi- 
och upphandlingsfunktionen i olika avseenden. Av den genomförda chefsenkäten för år 2019 
framgår att man generellt är mycket nöjd med funktionens arbete. 

2.3.2 Ekonomi 

Ekonomi och upphandling 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 840 582 -258 874 582 

Kostnad 17 623 18 774 1 151 17 231 18 316 

Netto 16 783 18 192 1 409 16 358 17 734 

Ekonomi och upphandling redovisar en positiv budgetavvikelse med 1,4 mnkr. Avvikelsen beror 
framför allt på tillfälligt vakanta tjänster. 

Det något försämrade resultatet jämfört med föregående förklaras främst av högre konsultkostnader, 
bland annat för att täcka upp för tillfälligt vakanta tjänster inom upphandling. 

2.4 Personal 

2.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom 
ett konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ska se till att kommunen som 
arbetsgivare följer lagar, avtal och policys inom området, samt följer upp och kontrollerar bland annat 
sjukfrånvaron. Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling, 
arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala 
förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen. Funktionen ansvarar för all 
lönehantering, pensionshantering och personalstatistik av olika slag. Den förebyggande 
personalvårdenheten Oasen ingår som en del av personalfunktionen. Oasen har två huvuduppgifter: 
dels att arbeta med att förebygga ohälsa, dels att arbeta med verksamhetsutveckling och 
arbetslagsutveckling. Oasen arbetar även med rehabilitering av medarbetare i nära samarbete med 
personalspecialisterna. Inom förvaltningen finns två bemanningsenheter (utbildning och kultur samt 
socialtjänst) som kommer att bli en kommungemensam bemanningsenhet inom personalfunktionen. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal löneutbetalningar per år 51 589 51 890 54 174 50 805 

Antal tillsvidareanställda 2 748 2 828 2 899 2 854 

Antal visstidsanställda 340 378 351 346 
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Uppföljning av grunduppdrag 
Personalfunktionen har under 2019 fortsatt att arbeta aktivt med arbetsgivarvarumärket och 
framförallt med att ta fram en digital introduktion för nyanställda medarbetare. Året har präglats av 
personalomställningar på grund av ekonomiska neddragningar, i detta arbete har personalfunktionen 
haft en central roll. Inom löneenheten har fokus legat på utveckling av digitala processer, ett arbete 
med att införa digitala anställningsavtal har inletts under den senare delen av 2019. Kommunens 
bemanningsenheter slås under 2020 samman till en enhet som placeras under personalfunktionen, 
under hösten 2019 har det pågått ett arbete för att den övergången ska bli så bra som möjligt. Oasen 
minskade i storlek under första kvartalet 2019 men har fortsatt att arbeta aktivt med förebyggande 
och hälsofrämjande arbete. Arbetet med nylansering av det personalpolitiska programmet har tagit 
fart under hösten och ska bidra till att ytterligare stimulera kommunen till att förbli en attraktiv 
arbetsgivare. 

Årligen genomförs en enkät till samtliga chefer där man får svara på hur nöjd man är med 
personalfunktionen i olika avseenden. Av den genomförda chefsenkäten för år 2019 framgår att man 
generellt är mycket nöjd med funktionens arbete. 

2.4.2 Ekonomi 

Personal 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 2 067 150 -1 917 1 032 1 698 

Kostnad 25 698 27 059 1 361 24 810 32 147 

Netto 23 631 26 909 3 278 23 779 30 449 

Överskottet på 3,3 mnkr kopplas framför allt till att anslaget för kompetensutveckling inte använts 
fullt ut. Alla planerade kurser och utbildningar blev inte genomförda. Bidrag har också inkommit för 
funktionens egna arbetsinsatser inom ramen för detta. Tjänsten som enhetschef inom Oasen har 
upphört från och med juni i år och en tillfälligt vakant tjänst inom löneenheten har inneburit lägre 
personalkostnader. Enhetschefstjänsten utgår ur budgeten för 2020 och anslag har istället flyttats till 
IT-funktionen för en tjänst som systemförvaltare. 

Uttaget av facklig tid har varit fortsatt högt vilket lett till underskott för den fackliga verksamheten. 
Denna avvikelse bedöms, allt annat lika, vara av bestående karaktär. 

Årets resultat är i stort sett i nivå med föregående år. 

2.5 Utvecklingsfunktion 

2.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Utvecklingsfunktionen innehåller enheterna Kansli, Kommunikation, Näringsliv samt Digital 
utveckling. Dessutom finns ansvaret för processledning och samordning för kvalitetsarbete och 
Agenda 2030, inklusive folkhälsa och miljö, inom funktionen. 
 
Kanslienheten ansvarar för stöd och service till den politiska organisationen genom bland annat 
sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder med mera. Dessutom ansvarar 
enheten för post och diarium, ärendehantering, centralarkiv, genomförande av allmänna val samt 
konsultation och utbildning i juridiska frågor till förvaltningen. 
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Arbetet med att utveckla kommunikation i förvaltningen leds och samordnas av 
kommunikationsenheten. Enheten ansvarar dessutom för grafisk profil, kommunens hemsida, 
annonsering, trycksaker, kriskommunikation samt stödjer respektive verksamhet med 
kommunikationsplanering.   
 
Näringslivsenhetens arbete har fokus på att Härryda ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. 
Företagslotsen arbetar med att i nära dialog med befintliga och nytillkommande företag i kommunen 
underlätta och förbättra kontakten med kommunen. För att säkerställa en positiv utveckling av 
kommunens kommersiella centrum arbetar platsutvecklaren tillsammans med fastighetsägare, 
näringsidkare och övriga förvaltningen. Besöksnäringsutvecklaren arbetar med att utveckla Råda säteri 
till en modern och levande säterimiljö enligt den av fullmäktige beslutade inriktningen. Den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen finns tillgänglig för företag, organisationer och 
privatpersoner, tjänsten är finansierad av Energimyndigheten.  
 
Enheten för digital utveckling leder och samordnar arbetet med digitalisering. En digital agenda med 
huvudrubriken "digitalt först" har utformats som anger inriktning och principer som ska vara 
vägledande för arbetet. Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan 
med konkreta åtgärder, bland annat utveckling av e-tjänster. Varje sektor ska där till utforma en egen 
plan för arbetet med digitalisering. 
 
Förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete leds och samordnas via utvecklingsfunktionen. Det 
befintliga kvalitetsledningssystemet ses över för att stödja och stimulera arbetet med ständiga 
förbättringar på ett tydligt sätt. Projektet kring att utvecklas kommunen som serviceorganisation 
samordnas också via utvecklingsfunktionen. 
 
Arbetet med Agenda 2030 leds och samordnas av ett särskilt team med olika kompetenser inom 
områdena miljö, folkhälsa och hållbar utveckling. Teamets uppgift är att leda genomförandet av den 
strategiska plan som ligger till grund för arbetet med Agenda 2030. Dessutom ansvarar teamet för det 
strategiska arbetet med folkhälsa, bland annat samverkan och avtal med hälso- och sjukvården kring 
folkhälsoinsatser samt för samordning av det interna miljöarbetet i förvaltningen. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Utvecklingsfunktionen har arbetat utifrån grunduppdraget och politiska mål, inriktningar och 
prioriteringar för respektive område. I kapitlet om kommungemensamma områden redovisas arbetet 
inom Näringsliv, Kommunikation, Digitalisering, Agenda 2030 samt uppdraget om 
serviceorganisation. Redovisningen nedan kompletterar med ytterligare information om 
grunduppdragets utförande. 
Kanslienheten har haft fokus på stöd och service till den nya politiska organisationen med ny 
mandatperiod. Utbildningsinsatser genomfördes under första halvåret för samtliga politiker, såväl 
gemensamma tillfällen för alla förtroendevalda som specifika utbildningar för nämnder, beredning 
och utskott.  Ett digitalt närvaro- och voteringssystem har införts på kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. En digital plan för att effektivisera administrationen kring 
politiska sammanträden har tagits fram. Kansliet har också ansvarat för samordningen kring 
genomförande av Europaparlamentsvalet i maj. En översyn har gjorts av delegationsordningarna för 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. 
För att följa upp stödet från kanslienheten och kommunikationsenheten har en undersökning 
genomförts där kommunens chefer fick tycka till om hur de uppfattar servicen, tiden det tar att få 
hjälp, bemötandet och leveransen. Resultatet visar att cheferna i stort är nöjda med enheternas stöd. 
Det som fick bäst resultat var bemötandet, 4,3/5 för kommunikationsenheten och 4,4/5 för 
kanslienheten. Något lägre resultat fick tiden det tar att få hjälp, 3,9/5 för kommunikation och 4,1/5 
för kanslienheten. Genom att analysera undersökningen har verksamheten nu fått kunskap i hur 
stödet kan utvecklas till att bli ännu bättre. 
Råda säteri utvecklas i enlighet med inriktningsdokumentet som beslutades av kommunfullmäktige i 
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september. Caféet hölls öppet under hela året, första halvåret genom förvaltningens Måltidsservice 
men sedan juni finns en ny entreprenör på plats. Renovering av mangårdsbyggnaden har påbörjats. 
Programmet för sommaraktiviteter lockade många besökare, liksom Råda i juletid under helgerna i 
december. 
Energi- och klimatrådgivaren, som är helt finansierad via Energimyndigheten, har haft 86 
rådgivningstillfällen till invånare och gjort 14 företagsbesök under 2019. Information kring solel har 
nått ca 200 personer. 
Arbetet med vision och förhållningssätt har processletts från Utvecklingsfunktionen. Visionen med 
rubriken"Härryda - här vågar vi!" fastställdes i kommunfullmäktige i december. 

2.5.2 Ekonomi 

Utvecklingsfunktionen 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 3 252 3 898 646 2 298 2 551 

Kostnad 32 051 34 752 2 701 31 369 35 277 

Netto 28 799 30 854 2 055 29 070 32 726 

Utvecklingsfunktionen redovisar ett överskott med knappt 2,1 mnkr. Detta förklaras i huvudsak av 
vakanser inom bland annat Agenda 2030 och digitalisering där avvikelserna uppgår till 0,7 mnkr 
respektive 0,4 mnkr. 

För kansliet har kostnaderna för köpta tjänster blivit lägre än budgeterat vilket beror på 
tidsförskjutningar gällande uppgraderingar av verksamhetssystem. Enheten redovisar sammantaget ett 
överskott på 0,4 mnkr. 

Näringsliv redovisar ett mindre underskott på 0,1 mnkr grund av höga personalkostnader för 
caféverksamheten vid Råda säteri. 

Kostnaderna för kommunikation understiger budget till följd av en tillfälligt vakant tjänst i början av 
året samt lägre kostnader för annonser och information. Överskottet uppgår totalt sett till 0,4 mnkr. 

Funktionens resultat visar på en viss förbättring motsvarande 0,3 mnkr jämfört med föregående år. Det 
förklaras främst av 2019 års vakanser inom Agenda 2030. 
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3 Sektor för samhällsbyggnad 
3.1.1 Sektorchefen om bokslutet 
Sektorn redovisar ett budgetöverskott om drygt 46 mnkr för 2019. En stor del av överskottet beror på 
vinster i slutredovisade exploateringsprojekt. Under året har sektorn eftersträvat ett allmänt 
återhållsamt förhållningssätt för att hålla nere kostnader inom de områden som varit möjliga. Bland 
annat har sektorn infört anställningsprövning vid vakanser. Ett återhållsamt förhållningssätt och fokus 
på kostnadskontroll är en viktig del av sektorns arbete med budgetförutsättningar inför 2020. 

Sektorns taxefinansierade verksamheter har uppdaterat sina avgifter och taxor för att närma sig de 
avgiftsnivåer och debiteringsprinciper som andra kommuner i vår närhet har. De ökade intäkter som 
följer av detta arbete faller ut under 2020. 

En ny sektorschef tillträdde sin tjänst i september. Under hösten har sektorns arbete med att ta sig an 
nya budgetens uppdrag inletts. Budgeten antogs i kommunstyrelsen i november. Initialt har ingen 
betydande organisationsförändring genomförts utöver förändring av trafikverksamhetens organisation 
sommaren 2019. Det gemensamma arbetet har inriktats mot att fortsätta med att utveckla och förfina 
verksamheternas arbetsmodeller. Framför allt i det dagliga gemensamma arbetet inom verksamheterna 
sinsemellan och i den löpande samverkan med näringslivet och övriga sektorer i förvaltningen. 

Sektorns ledningsgrupp har under hösten fokuserat sitt arbete på hög grad av fortsatt samverkan 
mellan verksamhetscheferna med syfte att skapa effektiv framdrift och god kvalitet i sektorns 
grunduppdrag som en del av förvaltningen. 

Den projektmodell som utvecklats under en tid har antagits av sektorns ledningsgrupp och kommer 
under 2020 att implementeras i sektorn för att stödja ambitionen om god samverkan mellan 
verksamheterna och effektiv framdrift av de många projekten. 

Trafikverksamheten har under hösten letts av en tillförordnad verksamhetschef i väntan på att 
nyrekryterad tillträder sin tjänst 2020. Bland verksamhetens fokusområden kan nämnas förberedelser 
för upphandling av Mölnlycke dagvattenpark i samverkan med VA-verksamheten. 

Sektorns arbete med de tre exploatörsdrivna detaljplaner fortgår. Under året har plansamråd för 
Wendelstrand med ca 900 bostäder samt Björröd med ca 250 bostäder genomförts. Under 2018 
genomfördes samråd för drygt 250 bostäder i Säteriet. Antaganden av planerna förväntas ske under 
2020. Antalet bostäder i detaljplaner som antagits under året är färre än prognoserna indikerat. Dock är 
volymerna i pågående arbeten och beslutade planbesked på en betryggande nivå inför framtiden. 

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra pågår i samverkan med bolaget och 
konsortiet. Bland utmaningar och knäckfrågor som kommunen inte har full rådighet över kan nämnas 
Trafikverkets lokaliseringsutredning för kommande dragning av spår på sträckningen Göteborg-Borås 
samt konsekvenser av artskydd inom planområdet. 

För att aktualisera kommunens översiktsplan har det fleråriga projektet inletts med målsättning att 
slutföra arbetet under 2022. 

Bland exploateringsprojekt har det inledande arbetet påbörjats med rivning av förskola på Idrottsvägen 
i centrala Mölnlycke. I Landvetter centrum har Förbos kvarter färdigställts. Slutredovisade 
exploateringsprojekt Björröd, Enebacken och Roskullen bidrar med ett överskott om knappt 40 
miljoner kronor. 

Under året har detaljplan för nytt vattenverk i Hindås antagits. Utbyggnad av anläggningarna som 
även omfattar överföringsledningar har påbörjats efter att Svevia handlats upp som utförande 
huvudentreprenör. Under året har även kommunfullmäktige fattat beslut om utredning av 
förutsättningarna för att bolagisera vatten- och avfallsverksamheten i ett helägt kommunalt aktiebolag. 
Utredningsarbetet har påbörjats med målsättning att möjliggöra en verksamhetsövergång till bolaget 
tidigast vid årsskiftet 2020/21. 

Som en följd av omfattande anläggningsarbeten i regionen har stora mängder schaktmassor sökt sig till 
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Härryda kommun. Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens uppgift är bland annat att tillståndspröva 
utfyllnad och följa upp beviljade tillstånd. Under året har kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
beslutat om en avtalssamverkan med Göteborg gällande prövning av tobaks- och serveringstillstånd. 
Det ger förutsättningar för än mer effektiv handläggning och samutnyttjande av kompetens och 
resurser. 

3.1.2 Sektorns organisation 

 

3.1.3 Politiska inriktningar och uppdrag 

Ökad bostadsbyggnation i kommunen, fler klara detaljplaner, effektivare 
processer och höjd servicegrad 
Ökad bostadsbyggnation: 

Ett av kommunens mål för god ekonomisk hushållning är att bostadsbyggandet utformas så att en 
befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas. Den totala samhällsbyggnadsprocessen, där 
bostadsbyggnationen är en del, är en omfattande process som pågår under 6-10 år. Flera förändringar i 
arbetssätt har genomförts på sektorn, bland annat förhandsbesked på bygglov utom detaljplan och 
exploatörsdrivna detaljplaner. Bostadsbyggnationen förväntas öka och under 2019 har cirka 375 
bostäder byggstartats, den högsta siffran sedan 2011. Förutsatt att omvärlds- planerings- och 
utbyggnadsförutsättningar inte förändras kommer bostadsbyggnationen även fortsättningsvis ligga på 
en för kommunen hög nivå. 

Flera klara detaljplaner: 

Verksamheten har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Framtagandet 
av ny översiktsplan kommer i förlängningen att möjliggöra fler detaljplaner som arbetas fram på 
kortare tid. 

Tre detaljplaner antogs under året och arbetet med bland annat ca 180 bostäder och en livsmedelsbutik 
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har äntligen tagit fart då detaljplanen för Idrottsvägen fick laga kraft under årets första halvår. 

Under 2019 pågick tre exploatörsdrivna detaljplaner med totalt cirka 1 400 bostäder samt privat och 
offentlig service. Sektorn planerar uppstart av ytterligare 4-5 exploatörsdrivna detaljplaner under 2020 
när de tre första närmar sig antagande. I dessa har positivt planbesked givits och planering för 
detaljplanestart pågår. På något längre sikt har kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut för 2020 gett 
förvaltningen i uppdrag att planera för uppstart av ytterligare tre exploatörsdrivna detaljplaner. 

Effektivare processer: 

Sektorn har under året arbetat med att utveckla den projektmodell som infördes för några år sedan och 
som hjälper till att hålla ordning på projekten under den långa processen som ett projekt pågår. 
Projektmodellen förtydligar bland annat ansvar i projektets olika faser samt hur överlämning och 
dokumentation ska ske så att inte viktig information går förlorad. En del av detta har även varit att 
börja föra separat tidredovisning på exploateringsprojekten. 

Under 2019 har plan- och bygglovsverksamheten fokuserat på digitalisering av bygglovsprocessen och 
att behålla de korta handläggningstiderna för bygglovsärenden. I digitaliseringsarbetet genomfördes 
bl.a. en processkartläggning av bygglovsprocessen under våren, något som kommer underlätta 
digitaliseringen men även tvinga organisationen att ställa sig frågor kring om bygglovsprocessen 
verkligen är så effektiv som den bör vara. Insikten om var i processen förenklingar kan göras kommer 
i förlängningen påverka handläggningstider till det positiva. 

Verksamheten har fortsatt att korta ner handläggningstiden från komplett bygglovsärende till beslut. 
Bedömningen är att det beror på den höga kompetens som verksamheten lyckats locka till sig samt 
resultatet av processkartläggningen som nämnts ovan. Snittiden för handläggningen av ett 
bygglovsärende har under 2019 varit 3 veckor, det bästa resultatet under de senaste 3 åren. 

Höjd servicegrad: 

Under året har fler verksamheter infört ett flertal e-tjänster för att förenkla och tillgängliggöra sektorns 
tjänster för fler. Samtidigt pågår arbete med att tydliggöra information på sektorns sidor på harryda.se. 

Bygglov har utsett en person som fungerar som kontaktperson för företag i bygglovsärenden. 

Under året har all sektorns personal tagit del av utbildningar i kommunikation som bestått av  
inspirationsföreläsning för all personal, utbildningar för myndighetspersonal samt kommunikation i 
projekt för berörd personal. 

De preliminära resultaten i Insiktsmätningen visar på en ökad nöjdhet bland företagen för de processer 
som bygglov och miljö- och hälsoskydd ansvarar för. 

Ny översiktsplan för kommunen – en process med många delar 
Arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan pågår. Under hösten 2018 genomfördes 
kommundelsdialoger i 7 tätorter där kunskap och viljor från boende och verksamma samlades in. 
Samtidigt kartlades de formella kraven som ställs på en översiktsplan och strax innan sommaren 2019 
presenterades ett projektdirektiv för den politiska styrgruppen. Direktivet pekar bland annat ut en grov 
tidplan samt vilka sakfrågor som översiktsplanen bör adressera fram till dess antagande 2022. Under 
hösten 2019 startades ett antal större utredningar upp, till exempel hur framtida exploateringsområden 
ska klimatanpassas, hur en förstärkt lagstiftning kring skydd av jordbruksmark kommer påverka 
översiktsplanen och en uppdaterad kulturmiljöplan. Utredningarna är antingen lagkrav vid 
framtagandet av en översiktsplan eller utifrån bedömningen att dessa kommer att underlätta framtida 
detaljplaner och bygglov i kommunen. 

Området runt Råda säteri mer tillgängligt och funktionellt för invånarna 
År 2004 bildades Rådasjöns naturreservat genom beslut av kommunfullmäktige i Härryda respektive 
Mölndal. Reservatet sträcker sig runt Rådasjön och innefattar bland annat Råda säteri. Sedan reservatet 
bildades har tankar framförts om fortsatt utveckling av säteriet, etablering av ett roddcenter, 

Page 233 of 545



30(63) 

broförbindelse över Rådasjön m.m. Förvaltningen har under året genomfört en utredning i syfte att 
bedöma vilka av dessa förändringar som är möjliga att genomföra inom ramen för gällande 
reservatsbestämmelser samt att skapa underlag för bedömning om eventuella förändringar av 
reservatet ska göras för att möta dagens önskade utveckling av området. Uppdraget kommer att 
redovisas för politiken under första kvartal år 2020. 

3.1.4 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Budget 

2019 

Taxor och avgifter 126 619 114 198 113 155 123 837 

Hyror och arrenden 2 450 2 401 2 650 1 675 

Bidrag 1 465 31 787 1 693 4 855 

Fsg av verksamhet 29 217 18 904 15 266 24 160 

Övriga intäkter 112 646 56 342 66 824 3 415 

Summa intäkter 272 396 223 632 199 589 157 942 

Lönekostnader m.m. 62 357 58 257 46 949 66 307 

Köp av huvudverksamhet 85 058 81 634 81 983 79 473 

Lokalkostnader 2 259 1 418 2 394 1 944 

Avskrivning och internränta 37 451 38 576 35 681 42 012 

Övriga kostnader 125 992 90 120 93 234 55 564 

Summa kostnader 313 120 270 005 260 241 245 300 

     

Nettokostnader 40 724 42 039 55 039 87 358 

Nettobudget 87 358 91 873 96 606  

Avvikelse 46 634 49 835 41 467  
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Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Ledning och Administration 9 108 8 093 -1 016 8 018 8 907 

Kommunekolog 922 1 430 508 1 193 10 507 

Mark och Bostad -35 235 314 35 549 -41 185 4 259 

Plan och Bygglov -3 482 2 491 5 973 6 238 1 294 

Trafik 64 058 70 331 6 273 71 449 68 958 

Miljö- och hälsoskydd 5 266 4 699 -567 5 080 4 137 

Skattefinansierat 40 637 87 358 46 721 50 794 90 589 

Vatten -2 023 0 2 023 -9 723 0 

Avfall 1 936 0 -1 936 967 0 

Nettokostnad 40 724 87 358 46 634 42 039 90 589 

Nettokostnaden för sektorn uppgick till 40,7 mnkr, vilket avviker positivt med 46,6 mnkr jämfört mot 
budget. I ovanstående ingår slutredovisningar av exploateringsprojekt för bland annat Björröd, 
Enebacken och Roskullen på totalt 39,8 mnkr. Exklusive slutredovisningarna redovisade sektorn en 
positiv avvikelse på 6,8 mnkr. 

Skattefinansierat 

Ledning och administration visar ett underskott på 1,0 mnkr. Ökade personal- och 
rekryteringskostnader genererar underskott på 1,8 mnkr, dock ökar verksamheten intäkterna med 0,5 
mnkr för nedlagt tid i exploateringsprojekt. En intäkt som inte finns med i verksamhetens budget för 
året och som förbättrar resultatet. 

Plan- och bygglovsverksamheten redovisar ett överskott på 5,9 mnkr. Verksamheten har under året 
inte upparbetat hela budgeten för arbetet med ny översiktsplan samt att personalkostnader genererar ett 
överskott mor budget. Taxor och avgifter visar ett positivt resultat, vilket förbättrar resultatet 
ytterligare. 

Trafik visar ett överskott på 6,2 mnkr och beror delvis på att investeringsprojekt blivit framskjutna. 
Kapitaltjänst lämnar ett överskott om 6,2 mnkr. Vidare visar resultatet för verksamheterna parkering 
och drift gata ett överskott på cirka 2,4 mnkr som ytterligare förbättrar resultatet. Årets milda vinter 
resulterar i att underskottet för vinterväghållningen inte blir lika högt som tidigare prognostiserat. 
Volymökningar för färdtjänst och 65+ korten genererar dock fortfarande ett underskott på totalt cirka 
3,0 mnkr. 

Miljö- och hälsoskydd visar ett underskott på 0,5 mnkr med anledning av ökade personalkostnader 
samt en del icke budgeterade kostnader. 

Mark och bostad avviker positivt mot budget på 35,5 mnkr. Slutredovisningarna av bland annat 
Björröd, Enebacken och Roskullen förbättrar verksamhetens resultat betydligt. Verksamheten i övrigt 
visar ett underskott på 4,4 mnkr vilket bland annat beror på att budgeterat statsbidrag om 4 mnkr för 
”Byggbonus” uteblev. Räntekostnader för kommunens mark samt personalkostnader blev lägre än 
budget och visar ett överskott på totalt cirka 2,3 mnkr. 

Mät och Gis genererar ett underskott på 0,8 mnkr jmf mot budget, med anledning av lägre intäkter för 
taxor och avgifter än budgeterat samt att deras exploateringsverksamhet inte får in intäkter enligt 
budget för arbetad tid i investering och exploateringsprojekt. 

Taxefinansierat  

VA verksamheten lämnar ett överskott på 1,9 mnkr. Avvikelsen beror överlag på att inga större akuta 
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åtgärder behövts göras i slutet av året tack vara den milda vintern med mild tjäle. Även 
personalkostnaderna bidrar till det positiva resultatet och beror på att en del personal arbetat inom 
projekt och belastar därför inte VA:s driftbudget. 

Verksamheten avfall visar en negativ nettoavvikelse på 2,0 mnkr, vilket delvis beror på en ökning av 
kostnader för insamling av hushållsavfall samt fler besök på återvinningscentraler utanför Härryda 
kommun än budgeterat. Kostnader från 2018 som blivit bokförda 2019 bidrar med en kostnadsökning 
på cirka 0,5 mnkr. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Ledning Och Administration 0 60 60 0 60 

Miljö- Och Hälsoskydd 0 500 500 0 0 

Trafik 27 955 161 761 133 806 35 755 26 700 

Mark Och Bostad 802 1 500 698 1 592 1 000 

Plan Och Bygglov 0 0 0 0 500 

Avfall 1 261 1 512 251 327 650 

Vatten Och Avlopp 91 430 216 899 125 469 42 412 221 100 

Nettoutgift 121 449 382 232 260 784 80 086 250 010 

Utfallet för sektorn var netto 121,5 utgifter 132,5 och inkomster 11 mnkr. Detta lämnar ett överskott 
netto 260,8 mnkr vilket främst beror på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av 
överklagande och vidare utredningar. 224,6 mnkr föreslås för ombudgetering till 2020 då de avser 
projekt som fortfarande planeras att genomföras. 

Av de knappt 36 mnkr som inte föreslås ombudgeteras är några projekt färdigställda med överskott. 
Exempel på dessa är Råda Torg och Cirkulation Platå-Boråsvägen. Några projekt utgår ur plan, 
Landvetter centrum P-hus, Bocköhalvön, Limmerhult/Södra Klåddgärde och Provisoriska P-hus om 
totalt 7 mnkr. 

De största projekten i budget på den skattefinansierade delen av verksamheten projekteras och 
samfinansieras med vattenverksamheten. Mölnlycke fabriker ska möjliggöra för 600 nya bostäder i 
fabriksområdet med VA-anslutning och kapacitetshöjande åtgärder i vägnätet. Därtill planeras 
upprustning runt Massetjärn och ett nytt torg framför den kommande Idrottsarenan. Etapp 1 inom plan 
med VA och åtgärder på Fabriksvägen projekteras och byggnation planeras att starta 2020. Under året 
har en parkeringsyta byggts ut och rustats upp längs med Långenäsvägen. Utfall för projektet inom 
och utom plan är 5,3 mnkr under 2019, vilket är ett överskott om 48 mnkr. 

Mölnlycke dagvattenpark, med budget på 38 mnkr under 2019, som också genomförs i samarbete med 
vattenverksamheten, ska minska risken för översvämningar och förbättra dagvattenhantering i 
Mölnlyckes centrala delar i syfte att skydda Rådasjön. För att utveckla Mölnlycke centrum planeras 
för nya broar över Mölndalsån för ökad tillgänglighet och mobilitet mellan centrums olika delar. Vid 
ån planeras för bryggor vilka som bidrar till en ökad attraktivitet. Under hösten har förvaltningen 
förberett en fördjupad dialog kring prioriteringen av de åtgärder som skall utföras. De delar av 
projektet som kräver åtgärder i ån är reglerade i vattendom och måste genomföras senast 2021. 
Projektet är senarelagt i omgångar. Kommunen har under 2019 erhållit två statliga bidrag för projektet 
om totalt 9,6 mnkr. 

Ett annat stort projekt som projekteras och samfinansieras med Vattenverksamheten är 
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överföringsledningar samt gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda, där projektering och 
förhandling med markägare pågår. 

I Landvetter centrum har Trafikverksamheten påbörjat byggandet av infrastruktur i och omkring 
kvarter 2-3 som görs i samband med exploateringsprojekt Landvetter centrum. Åtgärder som gjorts 
under 2019 är en norrgående gång- och cykelväg längs med befintligt bostadsområde. Arbete med 
åtgärder för dagvatten, justering av gata och utbyggnad av park pågår, utfall under 2019 är 4,2 mnkr. 

Kommunens största projekt, investeringar i nytt vattenverk vid Västra Nedsjön med tillhörande 
överföringsledningar, har påbörjats med byggnation under slutet av 2018. Budget för 2019 är totalt 
113 mnkr. Etapp 1:1, spillvattenledning med start från Landvettersjön mot Björröd är i stort utbyggd 
och arbetet med kommande etapper mot Hindås pågår. Detaljplan för vattenverket fick laga kraft i juli. 
Utfall för året är 64,5 mnkr. Projektet fortlöper på bred front och arbete pågår längs med hela sträckan 
mellan Landvetter och Hindås och på de olika delprojekten i Hindås. Överskottet beror främst på 
tidigare års senareläggning av projektet men också på grund av administrativa orsaker som 
eftersläpning med fakturering från underentreprenörer. 

Specificerad redovisning av investeringsprojekten återfinns i bilaga Investeringstabell per projekt. 

Exploateringsredovisning 
För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning av projektets förutsättningar att genomföras 
inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en 
godtagbar ekonomi. Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende 
pågående exploateringsprojekt/område redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). 
Tidigare har vinst eller förlust för projektet bokförts först efter flera år när projektet bedöms helt 
färdigt och all mark är såld. För att följa gällande principer för resultatredovisning av intäkter har 
sektorn påbörjat ett arbete med att delredovisa projekt där mark är såld sedan tidigare men det finns 
mark kvar att sälja. Principen för detta är att bruttoredovisa försäljningen där kostnaden motsvarande 
såld mark redovisas vid samma tillfälle. 

Totalt redovisar exploateringen ett överskott om knappt 40 mnkr för 2019. Två projekt avser områden 
som inte är helt färdigställda och det finns ytterligare mark att sälja. Ett av de avser verksamhetsmark i 
Björröd. Försäljning har pågått under fler år, inkomster till och med 2019 är 59,5 mnkr och redovisad 
anskaffningskostnad för detta är 29,7 mnkr. För Hindås industriområde redovisas en vinst om 1,3 
mnkr. 

Tre projekt är helt färdigställda under året och slutredovisas. Enebacken i Mölnlycke är ett 
bostadsområde som färdigställdes 2016 som från början var tänkt som en deletapp i ett större projekt 
men som avslutas nu. Utgifter avseende kommande etapp flyttas till Enebacken II. Enebacken 
slutredovisas med en vinst om 4 mnkr. I Hindås har inflyttning påbörjats i totalt 36 lägenheter på 
Roskullen, projektet redovisar en vinst på 3,7 mnkr. I Stenbrottet är 118 lägenheter och 10 radhus 
byggda, detaljplanens syfte var inte enbart att möjliggöra dessa bostäder. I samband med projektet har 
tre korsningar längs med Benarebyvägen ersatts med en rondell för ökad trafiksäkerhet och belastat 
exploateringsprojektet med kostnader. Projektet slutredovisas med vinst om 0,8 mnkr med en 
anskaffningskostnad på 20,5 mnkr. 

Löpande utgifter för exploateringar uppgår till knappt 39 mnkr, varav aktivering av eget arbete uppgår 
till 7,5 mnkr. Björröd, Hindås skola, Landvetters backa och Landvetter centrum är de fyra projekt med 
högst utbyggnadsvolym under året, som är i ett senare skede i planen. Från 2019 belastar även utgifter 
för utredningar i planskedet samt kostnader för arbetad tid exploteringsprojekten. Exempel på projekt i 
tidigare skeden är verksamhetsmark i Airport city och Mölnlyckemotet och mark för bostäder i 
Enebacken II, Idrottsvägen och Landvetter Södra. 

Under året har verksamhetsmark sålts i Björröd och Bårhult företagspark, i båda områden finns det 
mark kvar och försäljning väntas fortlöpa under 2020. I huvudsak är det bara i Landvetters Backa det 
har sålts mark för bostäder, där det sålts enskilda tomter genom kommunens tomtkö. Landvetter Backa 
är det sista området i kommunen där tomter kommer att säljas genom tomtkön. 
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Inom ramen för projektet Landvetter Södra har en avsiktsförklaring tecknats med framtida exploatörer 
som har betalat in startavgift och årsavgift som ska finansiera det särskilda bolag som tillsammans 
med exploatörerna ska driva framdriften av projektet. Inbetalningarna för Landvetter Södra ska ses 
som förskottering på markköp och bidrar till att göra projektet mindre ekonomiskt framtungt. 

Löpande under året har sektorn investerat arbetstid och bistått vid utredningar i tre exploatörsdrivna 
detaljplaner. Utgångspunkten är att detta ska finansieras löpande av externa parter regleras i planavtal. 

Den löpande driften på exploatering redovisar ett överskott 10,8 mnkr men detta beror delvis på att 
anläggningar avseende VA har aktiverats i två projekt om 9,7 mnkr. Detta innebär att man lyfter 
utgifter och inkomster avseende VA ur projekten. Verklig verksamhet är snarare ett nettoöverskott om 
en mnkr med markförsäljning om 39,8 mnkr. 

Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga exploatering. Där framgår 
kommunens inkomster och utgifter till och med 191231, utgående balans till och med 191231 samt hur 
mycket som resultatförts vid årets slut. Utgående balans för hela projektportföljen visar knappt 132 
mnkr i exploateringstillgångar, totala utgifter överstiger inkomsterna. 

Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet 

  Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Avvik. 
2019 Projekt Förklaring 

Kommunal expl.      

Mölnlycke 0 100 -100 Idrottsvägen Påbörjas 2020 

Landvetter 146 100 46 Centrum Kv2, 
Backa Östra 

Kv2 påbörjat. Flerbostadshus 
och småhustomter i Östra 
Backa. Tomt Kv3 har återgått 
till kommun och har ej startat. 

Härryda  0 0   

Hindås  0 0   

Rävlanda 81 45 36 Björkelidsv. 
Exploatör har påbörjat 
byggnation av 72 lght och 9 
radhus 

Hällingsjö  0 0   

S:a kommunal expl. 227 245 -18   

Övrig expl.  0 0   

Mölnlycke 132 210 -78 Fabriker Fabrikerna 123, 9 småhus 

Landvetter 10 10 0  Enskilda inom orten 

Härryda  0 0   

Hindås  4 -4   

Rävlanda 4 4 0   

Hällingsjö 2 4 -2   

S:a övrig expl. 148 232 -84   

Totalt 375 477 -102   

  

Tabellen beskriver antal byggstarter som definieras som antal bostäder där byggnation påbörjats. Plan 
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grundar sig på kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning om att växa med lägst 
1,5 % i befolkningsökning/år över tid i hela kommunen. Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent 
i projektet beroende på om utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, vilket styrs av 
efterfrågan vid tidpunkten för byggnation. 

På kommunal exploateringsmark är Landvetter Centrum, Backa Östra och Björkelidsvägen i Rävlanda 
där bostadsbyggnation har påbörjats. I Landvetter Centrum har Förbo påbörjat byggnation av 
Kvarteret 2 som innebär 102 nya hyresrätter. Backa Östra är det sista området där kommunen säljer 
småhustomter genom bostadskön och byggstarter under 2019 uppgår till 4 stycken På Björkelidsvägen 
byggs 72 lägenheter, vilka upplåts som hyresrätt som fördelas via kommunens bostadskö. Även nio 
radhus som äganderätter ska uppförs och fördelas genom kommunens bostadskö. 

Övrig exploatering är i huvudsak byggstarter inom området Mölnlycke fabriker där byggnation av 
lägenhetshus för 123 lägenheter har påbörjats. Mindre enheter av enskilda byggnationer på privat mark 
är svårtare att förutse eftersom det ofta grundar sig på privata fastighetsägare vilka söker 
förhandsbesked och styckar av mark för en till flera bostäder. Detta ger korta ledtider och är därmed 
mer svårt att prognostisera. 

3.2 Ledning 

3.2.1 Uppdrag 
Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot 
medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. I sektorns ledningsgrupp ingår sektorschef, 
fem verksamhetschefer och en administrativ chef. Stadsarkitekt medverkar i sektorns ledningsgrupp. 

Under ledning är sektorchef, stadsarkitekt, kommunekolog och jurist organiserade. I administrationen 
ingår administrativ chef, en utredare, en digitaliseringssamordnare samt sex administratörer. 

Stadsarkitekten arbetar kommunövergripande med frågor om gestaltning, stadsmiljö, stadsliv och 
kulturmiljö. Stadsarkitekten ska verka för kvalitet i den gemensamma stadsmiljön och delta i 
långsiktig strategisk planering och stadsbyggnadsfrågor. 

Kommunekologen hanterar ärenden inom naturvård och bistår med ekologisk kompetens i 
samhällsplanering. Kommunekologen ansvarar för förvaltning av Rådasjöns- och Gallhålans 
naturreservat, kommunens naturvårdsplan och naturdatabas. Kommunekologen har en viktig roll i 
kontakter med kommuninvånare med att sprida information och ge råd om naturvärden, skötsel av 
naturområden och öka medborgarnas kunskap om kommunens naturmiljöer. Kommunekologens 
arbete styrs av miljöbalken och naturvårdsplanen för Härryda kommun. 

Juristen arbetar i huvudsak med att bistå sektorns samtliga verksamheter i juridiska frågeställningar. I 
arbetet ingår bland annat även att bereda, kvalitetssäkra och granska ärenden, att självständigt utföra 
kvalificerade utrednings- och uppföljningsuppdrag samt vid behov uppdatera reglementen och 
delegationsordningar. 

Administrationen svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat post-, diarie- och 
arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, GDPR samt 
verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför även administrativa 
arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn samt samordnar sektorns digitaliseringsarbete. 
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3.2.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 1 725 2 140 415 1 410 1 260 

Kostnad 11 755 11 663 92 10 662 13 201 

Netto 10 030 9 523 507 9 211 11 941 

Verksamheten ledning visar totalt ett underskott på 0,5 mnkr. 

Ledning och administration redovisar en  negativ avvikelse på 1,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på 
ökade personal- och rekryteringskostnader på 1,5 mnkr.  Verksamheten har fått in cirka 0,4 mnkr i 
intäkter från exploateringsverksamheten för arbetad tid i projekten. En intäkt som inte finns med i 
verksamhetens budget för året. 

Miljösamordning redovisar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. Vilket beror på att personalkostnaderna 
inte blev lika höga som budgeterat. 

3.3 Mark och bostad 

3.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Mark och bostad driver och ansvarar för kommunens bostadsplanering och exploatering. Förutom att 
se till att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar efterlevs, arbetar verksamheten utifrån 
inriktningsmål för mark och kommunens mål om god ekonomisk hushållning att befolkningen ska öka 
med lägst 1,5 procent per år. Som ett led i den långsiktiga planeringen görs statistikutredningar och 
uppföljning av kommunens bostadsplanering och byggnation, befolkningsprognoser och utveckling på 
kort och lång sikt. 
 
Med översiktsplanen som grund ska mark och bostad se till att kommuninvånarnas behov och 
önskemål av detaljplanelagd mark i tillfredsställande mängd finns för bostäder, verksamheter, 
kommunal service m.m. Mark och bostad säkerställer även tillgång på mark för utbyggnad av 
kommunal infrastruktur. Verksamheten ansvarar för att detaljplanerna är möjliga att förverkliga och 
håller hög kvalitet med avseende på ekonomi, juridik och teknik, i enlighet med plan- och bygglagen, 
fastighetsbildningslagen och expropriationslagen. 
 
Mark och bostad köper och säljer mark, tar fram upplåtelseavtal för förvaltning av mark, arrenden och 
kommunens skogar.  
 
Övriga uppgifter och ansvar: kommunens grundkarta, att vid byggnation göra utsättningar, 
lägeskontroller och nybyggnadskartor för fastighetsägare och att ajourhålla förvaltningens Geografiska 
Informationssystem (GIS). 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal nybyggnadskartor  376 285 303 

Antal husutstakningar  89 97 68 
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Uppföljning av grunduppdrag 

Mark och bostad har under 2019 18 exploateringsprojekt för bostäder och 6 exploateringsprojekt för 
verksamheter som pågår. Inom dessa pågår arbete med markförsäljning, markförvaltning, 
utbyggnad av infrastruktur samt detaljplaneläggning mm. 
Inom kommunen har det färdigställts 103 bostäder varav 48 i flerbostadshus och 55 i småhus. 
Ytterligare 375 bostäder har byggstartat under året. 
Efter budgetbeslut för 2020, har mark och bostad under hösten avvecklat kommunens tomtkö, med 
avslut 2020-01-01. 
Verksamheten har för sektorn för samhällsbyggnad investerat i och utvecklat Geosecma, sektorns 
nya digitala kartdatabas. 
Under 2019 har det också upprättats 303 nybyggnadskartor och gjorts 68 utsättningar. 

3.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Flexibilitet och olika lösningar vid markanvisning 
Under våren 2019 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med 
markanvisningar. Kommunen uttrycker där viljan om att se fler exploateringar med miljösmarta 
lösningar. Genom de nya riktlinjerna öppnar kommunen också upp för olika försäljningsförfarande för 
mark, i tidigt och sent skede, tävlingar, anbud och direktanvisningar. Frågan om miljösmarta lösningar 
bevakas och prövas vid varje enskild marköverlåtelse för bostäder. 

Pröva ägarlägenheter 
Under våren 2019 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med 
markanvisningar där kommunen uttrycker viljan om att pröva byggnation av ägarlägenheter. Under 
våren 2020 avser mark och bostad, med stöd av politiskt uppdrag i tillägg till budget för 2020, att 
föreslå kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal för byggnation av ägarlägenheter inom projektet 
Idrottsvägen i Mölnlycke. 

Fler trygghetsboenden i kommunen 
I pågående bostadsbyggnation uppförs 82 lägenheter, varav ca 40 lägenheter, kan vara möjliga som 
trygghetsbostäder i Björkelid i Rävlanda. Förbos byggnation av 100 lägenheter i Landvetter centrum 
är också väl anpassade och möjliga för trygghetsboenden. Under 2020 kommer byggnationen att starta 
om 87 lägenheter inom projektet Boaktivt vid Idrottsvägen i Mölnlycke. 

Förvaltningen avser att avrapportera uppdraget under våren 2020. 

Ökad tydlighet i hantering och skötsel av kommunalägd skog, mark, jakt- och 
fiskerätt 
Förvaltningen har under 2019 utrett och arbetat fram förslag på riktlinjer för kommunalägd skog, 
mark, jakt- och fiskerätt. Förslag till riktlinjer för kommunens produktionsskog, arrende, jakt och 
fiskerätt har antagits och beslutats av kommunfullmäktige den 14 november 2019. Uppdragen har vid 
samma tillfälle också beslutats vara genomförda och därmed avslutade. 

Snabbare hantering av lantmäteriärenden 
I det fall Härryda kommun skulle ansöka om eget lantmäteri bedöms chansen att få tillstånd för 
kommunal lantmäterimyndighet som mycket liten. Mark och bostad bevakar frågan och lyfter 
frågeställningen politiskt då det sker en utveckling i regeringens riktlinjer åt något håll. 
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Lantmäteriet har under 2018-2019 arbetat med att förbättra sina egna arbetsprocesser. Genom detta 
arbete har handläggningstiderna för normala lantmäteriförrättningar kraftigt förkortats. Vad gäller 
lantmäteriförrättningar som kräver specialkompetens har dessa handläggningstider blivit kortare men 
internt arbete pågår fortfarande inom lantmäteriet. De längre handläggningstiderna i mer komplicerade 
ärenden beror av generell kompetensbrist inom yrket, lantmäteriet använder anställd specialkompetens 
över hela Sverige, oberoende av ärendets lokalisering. 

Översyn av den kommunala tomt- och bostadskön 
På uppdrag av kommundirektören genomförde konsultbolaget KPMG en översyn och utredning av 
kommunens tomt- och bostadskö. I kommunfullmäktiges beslut för budget/plan 2020-2024 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag och fatta nödvändiga beslut för att avveckla tomt och 
bostadskön. på kommunstyrelsens möte den 24 oktober 2019 beslutades om formerna för tomt- och 
bostadsköns avveckling samt att tomt- och bostadskön avvecklas från 1 januari 2020. 

3.3.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 116 506 14 705 101 801 92 598 9 355 

Kostnad 81 271 15 019 66 252 51 414 13 614 

Netto -35 235 314 35 549 -41 185 4 259 
Varav resultatet från slutredovisningar är 39 768 tkr (netto) 

Mark och bostad avviker positivt mot budget på 35,5 mnkr. Slutredovisningarna av 
exploateringsprojekt, bland annat Björröd, Enebacken och Roskullen, genererar ett överskott på totalt 
39,8 mnkr. 

Verksamheten i övrigt visar ett underskott på 4,4 mnkr vilket bland annat beror på att budgeterat 
statsbidrag om 4 mnkr för ”Byggbonus” uteblev samt att verksamheten inte får in intäkter enligt 
budget för arbetad tid i investerings- och exploateringsprojekt. Mät och Gis genererar ett underskott på 
0,8 mnkr med anledning av lägre intäkter från taxor och avgifter än budgeterat. 

Räntekostnader för kommunens mark samt personalkostnader blev lägre än budget och visar ett 
överskott på totalt cirka 2,3 mnkr vilket förbättrar verksamhetens resultat. 

3.4 Miljö- och hälsoskydd 

3.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden och utför tillsyn över 
verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen, men även 
lagar såsom tobaks- och strålskyddslagen. 
 
Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö. Den berör all användning av 
mark, byggnader eller anläggningar som medför eller kan medföra utsläpp till mark, luft eller vatten 
som kan utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. Miljöbalkens regler gäller alla, såväl företag 
och offentliga verksamheter som privatpersoner. Syftet med tillsynen är att se till att gällande 
lagstiftning följs. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa 
och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel, inklusive dricksvatten. Det kan gälla att 
livsmedlen är hygieniskt säkra att äta och att information om innehåll och märkning är korrekt. Miljö- 
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och hälsoskydd genomför livsmedelskontroller för att säkerställa att verksamheterna följer lagen. 
 
Förutom tillsyn och kontroll hanteras olika typer av tillståndsansökningar, anmälningar samt 
dispenser. Dessa kan röra exempelvis enskilda avlopp, solarier, strandskydd, med mera. Miljö- och 
hälsoskydd tar varje år fram en behovsutredning och en tillsynsplan. Verksamheten gör alltid en 
prioritering av aktiviteterna i tillsynsplanen utifrån lagstiftningens krav, den aktuella miljö- och 
hälsoskyddssituationen i kommunen samt nationella och lokala miljömål. 
 
Miljö- och hälsoskydd är även remissinstans vid exempelvis länsstyrelsens tillståndsprövning. Med 
kunskap inom miljöområdet deltar verksamheten även i kommunens samhällsplanering. En annan 
viktig uppgift är att ge råd och upplysningar om miljö- och hälsoskyddsfrågor till invånare och 
verksamheter. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal livsmedelsanläggningar  587 256 267 

Antal delegationsbeslut  653 526 681 

Antal tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter   55 101 

Antal tillstånds- och anmälningspliktiga hälsoverksamheter   87 92 

Antal enskilda avlopp   2 500 2 500 

Antal tillståndsansökningar och anmälningsärenden   416 482 

Uppföljning av grunduppdrag 

Tillsynsplanen för 2019 har i stort sett följts.  Alla livsmedelsverksamheter som planerades att få 
besök har fått det. Någon enstaka miljöskyddsverksamhet som planerades att få besök har inte fått 
det. Detta beror på förändringar i verksamheterna, exempelvis ägarbyte, som innebär att det var 
onödigt att göra besök. Cirka 15 procent av hälsoskyddsverksamheterna som planerades att få besök 
har fått det. Att det inte blev fler beror framför allt på att tillsynen kom igång för sent, otillräckliga 
personalresurser och behov av omprioriteringar. 
Några inspektioner har gjorts av enskilda avlopp, återvinningsplatser och U-objekt, som inte var 
planerade under 2019. Av olika orsaker har det varit bra att göra denna tillsyn. Vissa verksamheter 
är besökta utifrån klagomål, till exempel återvinningsplatser. Flera av de avlopp som inspekterats är 
utifrån att fastighetsägaren sökt bygglov eller förhandsbesked. 
Några beslut som verksamheten fattat har överklagats. Det är dock inget ärende som avgjorts av 
högre instans där det varit fel utifrån formella grunder. 
Handläggningstiden mäts för hanteringen av ansökan och anmälan av värmepumpar och enskilda 
avlopp. Ett fåtal av dessa ärenden har tagit lång tid vilket påverkar medelvärdet. För många ärenden 
begärs kompletteringar. När dessa kommer in styr inte verksamheten över utan det är upp till 
sökande. I flera fall är det detta som gör att handläggningstiden blir lång. Handläggningstiden är för 
avloppsansökningarna i medel 148 dagar. I 65 % av fallen är handläggningstiden under 90 dagar. 
Handläggningstiden för värmepumpsansökningarna är i medel 35 dagar. I 34 % av fallen är 
handläggningstiden under 20 dagar och i 81 % av fallen klaras sexveckorsgränsen. 
Helårsresultatet för nöjd kundindex (NKI) redovisas i april 2020. Det preliminära resultatet för 
första halvåret visar att NKI stigit för både livsmedel och miljö- o hälsoskydd. För livsmedel ligger 
det på 84 och för miljö- och hälsoskydd på 72. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Kundnöjdhet Livsmedel, NKI 71 80 80 84 

Kundnöjdhet Miljö, NKI 69 71 66 72 
Siffror för 2019 är preliminära. Resultat av Insiktsmätningen presenteras i april 2020. 

3.4.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 3 290 3 000 -290 2 830 4 800 

Kostnad 8 556 7 699 857 7 913 8 937 

Netto 5 266 4 699 -567 5 080 4 137 

Miljö- och hälsoskydd redovisar ett underskott på 0,5 mnkr som bland annat beror på högre 
personalkostnader och kostnader för IT-inventarier och licenser än budgeterat. En tillfällig utökning av 
personalen skedde under året med en administratör. Verksamheten har inte lyckats bedriva sådan 
tillsyn och kontroll som ger ökade intäkter i den omfattning som det fanns behov av för att hålla 
budgeten. 

3.5 Plan och bygglov 

3.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten plan och bygglov består av en planenhet och en bygglovsenhet. Verksamheten styrs till 
stora delar av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken. Lagarna reglerar planläggning av mark och 
vatten och innehåller bestämmelser kring byggande. Syftet med bestämmelserna är att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. 
 
Enligt plan- och bygglagen är det kommunens ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. 
Verksamheten tar fram och tillhandahåller de underlag för beslut som behövs för att möjliggöra en 
önskad samhällsutveckling i kommunen. 
 
Planenheten ansvarar för att upprätta detaljplaner, program och översiktsplaner på uppdrag av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Verksamhetens bygglovsenhet handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, 
startbesked, slutbesked och tekniska samråd. Bygglov ansvarar även för tillsyn och kontroll av att 
bygglovsbesluten följs. Bygglovsenheten jobbar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden 
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Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal bygglovsärenden  1 348 1 139 1 136 

Antal bostäder i antagna detaljplaner  900 160 145 

Mängd verksamhetsmark i antagna detaljplaner (kvm)   1 000 18 200 

Antal bostäder i beviljade förhandsbesked  12 34 65 

Uppföljning av grunduppdrag 

Framtagandet av ny kommunövergripande översiktsplan har under 2019 inneburit att strategiska 
kommunövergripande utredningar beställts. Arbetet med att konkretisera Härrydas övergripande 
utveckling har påbörjats och förutsättningarna för framtida utveckling ner på tätortsnivå har under 
året tagits fram i de sju ortsstudierna. 
Strax efter årsskiftet 2019/2020 kan den fördjupande översiktsplanen för Landvetter Södra gå på 
samråd, en milstolpe i den nya stadens utveckling. Det råder dock stora osäkerheter kring hur 
Götalandsbanan ska dras, något som starkt påverkar hur Landvetter Södra kan byggas. I Landvetter 
Södra finns också flera skyddade arter, bland annat tjäder, som kommer att påverka stadens 
utformning. 
I pågående detaljplaner, som beräknas antas de kommande 1-3 åren, finns i dagsläget drygt 2 000 
bostäder, 200 000 kvadratmeter verksamhetsmark och cirka 20 avdelningar förskola. Även 
kontorslokaler möjliggörs i några detaljplaner. Under 2019 antogs tre detaljplaner. Detaljplan för 
nytt vattenverk och verksamhetsmark i Hindås samt ny skola i Hindås antogs under våren och vann 
laga kraft under sommaren. Ett nytt äldreboende möjliggörs genom ny detaljplan i Säteriet i 
Mölnlycke och antogs under senhösten. Samtliga detaljplaner utgör ett viktigt tillskott till 
kommunens fortsatta tillväxt men framförallt vattenverket, som kommer att möjliggöra att Härryda 
fortsätter växa på lång sikt. Totalt möjliggör de antagna detaljplanerna ca 85 bostäder, 1 skola, 60 
äldreboendeplatser, 1 vattenverk och 18 200 kvadratmeter verksamhetsmark. Detta är dock en 
drastisk minskning mot prognosen i mars. Detta beror framförallt på att den exploatörsdrivna 
detaljplanen för Wendelstrand, vars innehåll är 800-900 nya bostäder, förskola m.m., inte antogs 
under 2019. 
Strax efter årsskiftet 2019/2020 förväntas samtliga tre exploatörsdrivna detaljplaner, Björröd, 
Wendelstrand samt Förbo i Säteriet, med ett totalt bostadsinnehåll på cirka 1 400 bostäder ställas ut 
på granskning. Det borgar för att samtliga detaljplaner bör kunna antas innan sommaren 2020. 
I Airport City drivs detaljplanen för etapp 4 mot en granskning under våren 2020 och ett arbete 
genomförs med Swedavia i området för att förbereda för kommande etapper i utbyggnaden av 
Airport City som helhet. 
Den minskning i antalet bygglovsansökningar som kunde skönjas under de första månaderna 2019 
har inte fortsatt. Antal sökta bygglov fortsätter att vara stort under året, men framförallt är 
byggloven storleksmässigt större än under 2018. Exempelvis befinner sig Mölnlycke fabriker och 
Idrottsvägen i Mölnlycke samt delar av Bårhultsmotets verksamhetsområde i bygglovsfasen. Antalet 
sökta och godkända förhandsbesked ökar. Via förhandsbesked har 65 nya bostäder möjliggjorts 
vilket nästan är en fördubbling mot 2018. 
Statistik från året visar att hela 99 % av bygglovsärendena (exkl. förhandsbesked) klarar en 
handläggningstid på max 10 veckor från komplett ärende till utskick av beslut. Gällande 
förhandsbesked är det 64 % som klarar en handläggningstid på 10 veckor. Samtliga förhandsbesked 
går till miljö- och bygglovsnämnden för beslut och är ofta att jämföra med ett mindre 
detaljplanearbete i komplexitet. Båda dessa faktorer driver tid. 
Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för tillsyn av exempelvis olovligt byggande (svartbyggen) 
och under året har ett antal tillsynsärenden drivits framåt. Dessa kräver ofta flera omgångar beslut 
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av länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen eftersom ärenden 
överklagas av de som påverkas av nämndens beslut. Ärendena prioriteras sällan av domstolarna. Det 
är inte ovanligt med handläggningstider för tillsynsärenden på flera år från anmält ärende till det att 
högsta instans fattat sitt beslut. När, efter flera år, högsta instans fattat beslut, händer det att den av 
beslut påverkade fastighetsägaren väljer att ignorera domstolens beslut. Nämndens 
påtryckningsmedel i dessa fall är att driva vitesförläggande. Vitesärenden hanteras på liknande sätt 
som huvudärendet för olovligt byggande, d.v.s domstolarna tar lång tid på sig och påverkad 
fastighetsägare överklagar som regel till högsta instans. Det sammantagna resultatet i 
tillsynsärenden är att nämnden och kommunen är relativt tandlös gentemot fastighetsägare som 
väljer att inte följa lagen. Lagen är utformad för att säkerställa rätten för den som drabbas av 
nämndens tillsynsärenden, snarare än rätten för negativt påverkade grannar. 
En ny taxa för plan och bygglovs verksamhet har tagits fram under året. Den börjar gälla 1 januari 
2020 och innebär att kostnadstäckningen ökar för verksamheten. För den som söker bygglov, 
planbesked eller ska betala planavgift innebär den nya taxan en större förutsägbarhet kring vad 
avgiften blir i ett tidigt skede. 
Digitaliseringsarbetet av bygglovsverksamheten påbörjades under 2019 och förväntas gå i mål 
under 2020. De största vinsterna med arbetet blir den snabbare bygglovsprocessen gentemot 
sökande och den minskande belastningen administrativt i verksamheten. 
NKI för företag har tagit rejäla kliv uppåt för bygglov under 2019. NKI 2019 för företagare var 66 
jämfört med 2018 då samma siffra var 55. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Insiktsresultat NKI Bygglov från företagare 58 57 55 66 
Siffror för 2019 är preliminära. Resultat av Insiktsmätningen presenteras i april 2020. 

3.5.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Fler exploatörsdrivna planer 
Under december 2019 pågick tre exploatörsdrivna detaljplaner med totalt cirka 1 500 bostäder samt 
privat och offentlig service. Sektorn planerar uppstart av ytterligare 3-5  exploatörsdrivna detaljplaner 
under 2020 när de tre första närmar sig antagande. I dessa har positivt planbesked givits och planering 
för detaljplanestart pågår. På något längre sikt har kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut för 2020 gett 
förvaltningen i uppdrag att planera för uppstart av ytterligare tre exploatörsdrivna detaljplaner. Under 
2020 kommer sektorn vidare att konkretisera hur och när dessa tre detaljplaner kan startas. 

Plan med inriktning för kommunens orter 
I samband med arbetet med kommunens nya översiktsplan arbetar sektorn fram fördjupade studier för 
kommunens sju tätorter; Rävlanda, Hällingsjö, Hindås, Härryda, Eskilsby, Landvetter och Mölnlycke. 
Sektorns arbete startades upp med kommundelsdialoger under hösten 2018 där input till ortsstudierna 
samlades in från medborgare och företagare. Även tidigare genomförda kommundelsdialoger under 
2016 och 2017 kommer också att utgöra underlag till studierna. Under 2019 och 2020 kommer sektorn 
att arbeta fram ett dokument bestående dels av en faktabeskrivning om respektive tätort med fakta om 
exempelvis företagsamhet, inflyttning, föreningsliv m.m., dels en strategisk inriktning för respektive 
tätort där tätortens framtida utveckling preciseras. Dokumentet för respektive tätort kommer utgöra 
underlag till den kommunövergripande översiktsplanen som förväntas antas under 2022. 

Vid sidan av ovan arbetar sektorn med stadsbyggnadsstudier för tätorterna. Under 2020 är 
stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke färdig och under 2020 startas en stadsbyggnadsstudie för 
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Landvetter. 

Konkretisera planerna för framtidens Mölnlycke 
Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum har under hösten 2019 lyfts för politisk behandling i 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige, men återremitterades för utställning för allmänheten. Mål 
och strategier har därefter redovisats på utställning 29 november - 13 december i Mölnlycke kulturhus 
och ärendet är åter inlämnat för politisk behandling. Antagande av mål och strategier i 
stadsbyggnadsstudien som inriktning för pågående och framtida projekt inom Mölnlycke centrum, 
avses ske i kommunfullmäktige under januari 2020. 

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 (exempelvis dagvattenpark och pågående och nya detaljplaner) och i samverkan och 
dialog med privata fastighetsägare och näringsidkare. Dialog med politiken om nästa steg har skett 
under hösten 2019 och fortsätter under våren 2020. 

3.5.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 18 915 17 924 -991 10 685 17 024 

Kostnad 15 433 20 415 -4 982 16 924 18 318 

Netto -3 482 2 491 -5 973 6 238 1 294 

Plan- och bygglovsverksamheten redovisar ett överskott på 6,0 mnkr. 

Verksamheten har under året inte upparbetat budgeten för ny översiktsplan utan en hel del av 
kostnaderna kommer att falla över på 2020 och framåt.  Även personalkostnader genererar ett 
överskott och beror bland annat på vakanta tjänster och föräldraledigheter. Verksamhetens intäkter 
beträffande taxor och avgifter visar ett positivt resultat jämfört mot budget vilket förbättrar resultatet 
ytterligare. 

3.6 Trafik 

3.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, renhållning, reinvesteringar och nyanläggning av 
kommunala gator, gång- och cykelvägar, pendelparkeringar, parkeringshus och övriga parkeringsytor. 
Trafik ansvarar även för offentliga centrumytor såsom torg, platser och grönområden och tar 
myndighetsbeslut i frågor om trafiksäkerhetsåtgärder, dispenser, parkeringsövervakning, trafikbuller 
och upplåtelse av offentlig plats. Verksamheten har driftansvaret för konst i offentlig miljö. 
Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet är viktiga inslag i verksamhetens uppdrag. 
 
Verksamheten deltar i arbetet med att genomföra en överföring av ägande, drift och underhåll av 
belysning till Härryda Energi AB.  
 
Verksamheten har det övergripande ansvaret för Mölndalsån med dess biflöden samt är kommunens 
representant för samordningen med Mölndal och Göteborg rörande översvämningsåtgärder. 
 
Verksamheten ansvarar för framtagande av beslut och genomförande av färdtjänst och riksfärdtjänst 
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samt för samordning av kommunens omsorgsresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar. För den 
allmänna kollektivtrafiken ansvarar verksamheten för att ge fysiska förutsättningar för Västtrafik att 
bedriva kollektivtrafik på det kommunala vägnätet. 
 
Verksamheten regleras i stor utsträckning av lagstiftning så som plan och bygglagen, ordningslagen, 
trafikförordningen samt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Persontransporterna regleras i lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och skollagen. Delar av 
verksamheten regleras utifrån kommunpolitiskt antagna riktlinjer och taxor som exempel riktlinjer för 
offentlig plats, riktlinjer för den särskilda kollektivtrafiken och skolskjutsriktlinjer. Största delen av 
verksamheten upphandlas enligt lag om offentlig upphandling. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Genomfarts- och huvudgator, lokalgator, m²  832 455 871 591 877 291 

Gång- och cykelvägar, m²  322 294 327 512 327 762 

Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken, st  35 205 36 264 37 031 

Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna 
kollektivtrafiken, st  81 231 89 026 98 719 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under sommaren genomfördes en omorganisation inom Trafikverksamheten. Team tidiga skeden 
blev ett verksamhetsstöd till verksamhetschefen medan projektledningsenheten och gatuenheten 
(innehållande teamen myndighet och drift) fick egna enhetschefer. I samband med den nya 
organisationen har ny mötesstrukturer byggts upp som stärker möjligheten till ett effektivare 
utnyttjande av resurser 
Inom verksamhetsstödet tidiga skeden arbetas med flera uppdrag. Till exempel, parkeringspolicy, 
tecknande av avtal om vinterväghållning med Mölnlycke och Pixbo vägföreningar, samråd med 
Västtrafik i samband med förändringar av kollektivtrafiken samt deltagande i exploatörsdrivna 
detaljplaner. Under hösten har även arbetet med ny järnväg Göteborg – Borås intensifierats i 
samband med att Trafikverket påbörjat en lokaliseringsutredning för hela sträckan. 
Projekledningsenheten arbetar med en rad uppdrag som befinner sig i olika skeden, alltifrån 
projektering till byggnation. Bland uppdrag i projekteringsfas kan nämnas dagvattenpark Mölnlycke 
med bland annat muddring och dagvattendammar, förbättring av gata och ledningar i 
Gärdesområdet, ombyggnation av Idrotts – och Bäckvägen inför byggnation av bostäder, 
vattenöverföringsledning och utbyggnad av gång och cykelbana mellan Rävlanda och Hällingsjö 
samt Backa västra etapp 2 i Landvetter. 
Byggnation pågår av Industrigata och gång- och cykelväg i Björröds industriområde, Sportvägen 
vid blivande Fagerhultsskolan, del av Brattåsvägen inom i detaljplan för Landvetter centrum 
kvarteret 2. Därutöver bevakar projektledningsenheten utbyggnad av del av Björkelidsvägen i 
Rävlanda i samband med exploatörsdriven detaljplan. 
Vad gäller Magasinsvägens förlängning i Landvetter gjordes under hösten/vintern ett omtag för att 
utreda möjligheten till bättre vägprofil med mindre lutningar. 
Inom gatuenheten har team myndighet under sommaren genomfört en överföring av kommunens 
färdtjänst från Göteborgs färdtjänst till Västtrafik. Under senare delen av året har det gjorts en 
översyn av taxan för färdtjänsten och ett förslag till förändringar har tagits fram för politisk 
behandling. Arbetet med förändrad gränsdragning för tättbebyggt område fortgår enligt uppdrag. 
Team myndighet har deltagit i framtagandet av detaljplaner samt även hanterat 
myndighetsutövningen som ingår i teamets grunduppdrag. Teamet svarar kontinuerligt på 
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allmänhetens och näringslivets frågor rörande kommunens arbete med trafik- och 
trafiksäkerhetsfrågor. 
Team drift har under året arbetat fram en precisering av uppdraget till yttre verksamhetsservice 
inom sektorn för teknik- och förvaltningsstöd vad gäller kommuninterna uppdrag. En omfattande 
renovering av Mölnlyckemotet har pågått fram till vintern och utbyte av bullerplank utmed Allén. 
Bron över järnvägen i Rävlanda har bytts ut. Miniparken i Hindås centrum har fått nya planeringar. 
Beläggningsarbeten har utförs kontinuerligt. Avseende drift av grönyteskötsel har verksamheten 
arbetat med att säkra de brister i utförandet i Mölnlycke i samband med att en ny 
ramavtalsleverantör anlitats. 
Sammanfattningsvis är bedömningen att trafikverksamheten arbetat med sitt grunduppdrag på ett 
tillfredsställande sätt med kontinuerlig kontroll av ärenden, entreprenad och intraprenadavtal. 

3.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Helhetsgrepp kring el-infrastruktur 
På uppdrag av kommundirektören genomförde konsultfirman Ekan AB under våren en utredning om 
möjligheten och de ekonomiska konsekvenserna om Härryda Energi AB skulle ta ett helhetsgrepp 
kring belysningen och el-infrastrukturen i kommunen och utöver att leverera ström till dem även sköta 
driften av dem. En rapport presenterades för kommunledningen och politiken. 

Därefter tog kommunfullmäktige beslut i samband med budget/plan 2020-2024 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en överföring av ägande, drift och underhåll av belysning 
till Härryda Energi AB. Under hösten 2019 har förvaltningen fortsatt arbetet med fokus på en 
konkretisering av hur överföringen ska genomföras praktiskt under 2020 samt hur gränsdragning i ett 
långsiktigt samarbete mellan kommunen och bolaget skall hanteras 

3.6.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 25 679 15 490 -10 189 18 553 16 245 

Kostnad 89 737 85 821 3 916 90 003 85 203 

Netto 64 058 70 331 6 273 71 449 68 958 

Verksamheten trafik visar ett överskott på 6,2 mnkr. 

Överskottet beror delvis på att investeringar blivit framskjutna samt att kommunens 
komponentindelning av investeringarna medfört lägre kostnader än budgeterat. De lägre kostnaderna 
för kapitaltjänst innebär ett överskott om 6,2 mnkr. 

Verksamhetens hantering av parkering lämnar ett överskott på 1,0 mnkr vilket beror på ökade intäkter 
från parkeringsövervakning. Även drift och gata visar ett positivt resultat jämfört med årets budget och 
den milda vintern bidrar till att underskottet för vinterväghållningen inte blir lika högt som tidigare 
prognostiserats. Lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster och tjänstledigheter bidrar med 
att öka det positiva resultatet med 1,0 mnkr jämfört med budget. 

Volymökningar för färdtjänst och 65+ korten ger dock fortfarande ett underskott på totalt cirka 3,0 
mnkr i enlighet med tidigare prognos. 
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3.7 Vatten 

3.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamhetens uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet (kunder anslutna till det kommunala 
VA-nätet) producera och distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet, avleda 
och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en god vattenförsörjning 
med hänsyn till hygien, hälsa och miljön genom plan- och bygglagen och enligt lagen om allmänna 
vattentjänster samt livsmedelsverkets föreskrifter. Verksamheten har ett ansvar att skydda 
dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. 
 
Vatten- och avloppverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av kommunens 
ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. 
Verksamheten ska även genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god 
dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten, såväl för befintliga som för tillkommande bostäder 
och industrier. 
 
Andra uppdrag som verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut vattenmätare, 
ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar samt upprätta VA-försörjningsplaner. 
 
Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en VA-taxa. VA-taxan beslutas av 
kommunfullmäktige. Enligt vattentjänstlagen är verksamheten ansvarig att årligen upprätta en separat 
balans- och resultaträkning som återspeglar hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Total längd dricksvattenledningar, km  274 274 275 

Total längd spillvattenledningar, km  249 249 249 

Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och 
armaturer)  24 15 22 

Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och 
armaturer)  25 22 20 

Producerad vattenmängd, 1000 m3  2 042 1 999 1 942 

Deletapper för dricksvatten- och spillvattenledningar mellan Landvetter och Hindås är anlagda men ej 
besiktigade eller i drift och ingår inte i totala ledningslängderna för 2019. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Detaljplanen för det kommande nya vattenverket på Iberovägen i Hindås vann laga kraft under 
sommaren 2019. Samverkansavtalet med upphandlad entreprenör för byggande av 
överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, intagsstationen på Bocköhalvön med 
sjöledningar och högreservoaren har startats. Det nya vattenverket har under året utretts för vilken 
reningsprocess som ska projekteras under nästa år. Hela projektet planeras vara klart under senare 
delen av 2022. 
Tills det nya vattenverket i Hindås är utbyggd finns det möjlighet för kommunen att köpa mer 
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dricksvatten till den ordinarie dricksvattendistributionen från Mölndals stad. 
Under året har en konsult genomfört en utredning av möjligheten och de ekonomiska 
konsekvenserna för att bolagisera eller göra en egen verksamhet (med egen nämnd) av VA-
verksamheten. En rapport presenterades för kommunledning och politiken. Därefter tog 
kommunfullmäktige beslut i samband med budget/plan 2020-2024 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att bolagisera verksamheten för vatten, avlopp och avfall, där bolaget initialt ska vara ett 
eget helägt kommunalt bolag. 
Under hösten 2019 har arbetet startat tillsammans med konsulterna där förutsättningar för 
bolagiseringens ska tas fram. 

3.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Bolagisera VA-verksamheten 
Konsultfirman Ekan AB genomförde under våren, på uppdrag av kommundirektören, en utredning av 
möjligheten och de ekonomiska konsekvenserna för att bolagisera eller göra en egen verksamhet (med 
egen nämnd) av VA-verksamheten. En rapport presenterades för kommunledning och politiken. 
Därefter tog kommunfullmäktige beslut i samband med budget/plan 2020-2024 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att bolagisera verksamheten för vatten, avlopp och avfall, där bolaget 
initialt ska vara ett eget helägt kommunalt bolag. 

Detta uppdrag startade under hösten och kommer att fortsätta under 2020. 

3.7.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 71 699 73 177 -1 478 69 788 79 788 

Kostnad 69 763 73 177 3 414 60 065 79 788 

Netto 1 936 0 1 936 9 723 0 

VA verksamhetens redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. Avvikelsen beror på att  inga större akuta 
åtgärder har behövts göras i slutet av året, vilket bland annat går att härleda till den milda vintern med 
mild tjäle. 

Även personalkostnaderna bidrar till det positiva resultatet och beror på att en del personal arbetat 
inom projekt under året och belastar därför inte VA:s driftbudget. Årets resultat redovisas mot 
resultatfond, vilken nu uppgår till 11,6 mnkr 

3.8 Avfall 

3.8.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten avfall är ansvarig för att samla in, transportera och återvinna eller borttransportera det 
hushållsavfall som finns i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. Kommunens 
ansvar omfattar hushållsavfall och grovavfall, avloppsslam och farligt avfall. De lagar som styr 
avfallshantering är framförallt miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om producentansvar. 
 
Avfallsverksamheten tar fram en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Avfallsplanen anger hur avfall hanteras i Härryda kommun och innehåller 
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kommunens planer för hur avfallshanteringen ska utvecklas. Härryda kommun är med i den 
gemensamma avfallsplanen för Göteborgsregionen. De framtagna avfallsföreskrifterna anger 
bestämmelserna för hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen. I dem berättar kommunen hur den 
uppfyller sina skyldigheter på avfallsområdet och även hur fastighetsinnehavare omfattas av 
föreskrifterna. 
 
Verksamheten samarbetar med olika externa organisationer för insamling och återvinning av avfall. 
Kommunen har tecknat avtal för platser för återvinningsstationer med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB (FTIAB). FTIAB ansvarar för behållare, tömning och städning av 
återvinningsstationerna. Elkretsen tar emot hushållens elavfall och däck kan lämnas till Svensk 
däckåtervinning. 
 
Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en avfallstaxa. Både avfallstaxan 
och renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Totalt antal abonnentanläggningar 10 497 10 553 10 649 10 226 

Insamlad mängd hushållsavfall, kommunalt ansvar, ton 14 383 14 170 13 969 13 918 

Abonnenter som lämnar matavfall biogas, (%) 56 57 59 63 

Återvinningsstationer i kommunen 26 26 26 26 

Bokslut 2019 "Totalt antal abonnentanläggningar": Statistiken är framtagen från Edp Future och inte 
från Sql likt tidigare år vilket ger något lägre antal anläggningar. Kan vara så att tidigare år inte tagit 
hänsyn till antal anläggningar som har en dispens. 

Uppföljning av grunduppdrag 

För att säkerställa en god kvalité samt att grunduppdraget utförs som det ska sker kontinuerligt 
avstämningar med berörda insamlingsentreprenörer, med mottagningsanläggningar för avfallet samt 
med övriga samarbetsaktörer enligt årsplan. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att bidra till avfallsminimering och återanvändning. Detta 
bland annat genom medverkan i projekt och informationsinsatser. 

Vidare har verksamheten ett stort fokus på god säkerhet och arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med 
att nå en god arbetsmiljö. Dels med miljöstyrande taxa men också med punktinsatser. 

Att man håller en kostnadseffektiv avfallshantering och även erbjuder god service är med i alla steg 
och utvecklingsbeslut inom verksamheten. 

Ytterligare uppföljningar samt kvalitetskontroller sker vid bokslut. 

Med detta som grund bedöms uppdraget ha utförts väl under 2019. 
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3.8.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 34 583 31 506 -3 077 32 324 34 663 

Kostnad 36 606 31 506 5 100 33 292 34 663 

Netto 2 023 0 2 023 967 0 

Verksamheten avfall visar en negativ nettoavvikelse på 2,0 mnkr. Detta beror delvis på en ökning av 
kostnader för insamling av hushållsavfall samt fler besök på återvinningscentraler, utanför Härryda 
kommun,  jämfört mot budget. Kostnader från 2018 och som blivit bokförda 2019 bidrar med en 
kostnadsökning på cirka 0,5 mnkr. 
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4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
4.1.1 Sektorchefen om bokslutet 
Under året har stigande råvarukostnader för måltidsservice och effektiviseringen inom städservice 
varit stora utmaningar. Även stängning av flera förskoleavdelningar under hösten bidrog till att 
måltidsservice haft svårt att klara budget. Minskat svinn och ökat ansvar i respektive kök för sina 
inköp bidrog till att underskottet för måltidsservice inte blev så stort som prognosen pekade på tidigare 
under året. IT-funktionen har under året gjort förberedelser, bl.a. flera upphandlingar, för att under 
2020 kunna genomföra flera större projekt i IT-miljön som släpat efter. 

4.1.2 Sektorns organisation 
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4.1.3 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Budget 

2019 

Taxor och avgifter 10 33 423 0 

Hyror och arrenden 217 253 206 566 198 864 219 792 

Bidrag 7 183 6 114 4 359 3 323 

Fsg av verksamhet 223 350 184 321 177 804 217 003 

Övriga intäkter 4 450 4 236 3 327 2 337 

Summa intäkter 452 247 401 271 384 777 442 455 

Lönekostnader m.m. 155 526 153 987 145 503 155 048 

Köp av huvudverksamhet 206 458 3 302 0 

Lokalkostnader 55 656 48 589 44 678 57 678 

Avskrivning och internränta 117 780 116 054 109 164 119 643 

Övriga kostnader 143 346 144 122 138 340 132 116 

Summa kostnader 472 515 463 210 440 988 464 485 

     

Nettokostnader 20 269 61 939 56 211 22 030 

Nettobudget 22 030 67 172 62 827 22 030 

Avvikelse 1 761 5 233 6 616 0 

Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

 Ledning  4 627 4 146 -481 2 451 2 535 

 Fastighet  1 815 2 380 565 1 192 78 

 IT  5 242 5 376 134 6 013 5 879 

 Mark och anläggningar  0 0 0 36 450 0 

 Måltidsservice  517 -516 -1 033 4 755 440 

 Service  5 861 6 917 1 056 6 640 6 847 

 Städservice  -791 798 1 589 1 061 1 003 

 Säkerhet  2 998 2 929 -69 3 378 2 936 

Nettokostnad 20 269 22 030 1 761 61 939 19 718 

Sektorn redovisar en nettokostnad på 20,3 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 1,8 mnkr. Det 
förekommer både positiva och negativa budgetavvikelser inom sektorns olika funktioner. 
Effektivisering av städorganisationen, en förskjutning från drift- till investeringsredovisningen 
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avseende underhåll av kommunens fastigheter samt vakanta tjänster är några av de större orsakerna till 
sektorns överskott. 

Underskott belastar också några av sektorns funktioner. Framför allt har stängningen av ett antal 
förskoleavdelningar under hösten till följd av färre barn lett till lägre intäkter för sålda måltider. 
Kostnaderna har inte gått ner i samma omfattning då en viss grundbemanning i köken krävs trots färre 
avdelningar. 

Sektorns intäkter har ökat med 13 procent jämfört med föregående år vilket främst härrör till den 
omorganisation som bland annat innebar att före detta fritid förening flyttades till sektorn för 
utbildning och kultur från och med årsskiftet. Som en följd av denna har kostnaderna för 
fritidsanläggningar internfakturerats vilket lett till högre intäkter för sektorn. De stigande intäkterna 
beror också på höjda internpriser för måltider och hyror samt volymökningar inom framför allt 
fastighet. 

De totala kostnaderna är 2 procent högre än år 2018. Förutom löneökningar beror detta i huvudsak på 
volymökningar. Samtidigt har omorganisationen som beskrivits ovan inneburit att vissa kostnader inte 
längre bokförs på sektorn, exempelvis föreningsbidrag som föregående år uppgick till 5,2 mnkr. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

 Ledning  97 100 3 0 2 700 

 Fastighet  66 410 164 109 97 699 111 504 193 260 

 IT  2 989 8 770 5 781 3 176 8 520 

 Mark och anläggningar  0 0 0 3 860 0 

 Måltidsservice  0 500 500 421 500 

 Service  8 177 16 243 8 066 87 6 700 

 Städservice  249 500 251 502 500 

Nettoutgift 77 921 190 222 112 301 119 551 212 180 

Sektorns investeringsutgifter uppgår till 77,9 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 112,3 mnkr. 
Detta är framför allt en konsekvens av tidsförskjutningar för ett antal byggprojekt inom fastighet där 
överskottet uppgår till 97,7 mnkr. Detta gäller främst Wallenstam Arena i Mölnlycke där 65,6 mnkr av 
årets budget inte använts då byggstart försenats till följd av överklagad detaljplan. För projektet som 
avser utveckling av Råda säteri redovisas 8,1 mnkr i lägre utgifter än budgeterat till då tidplanen inte 
överensstämmer med budget. Fördelaktig upphandling avseende Pinntorps idrottshall samt mindre 
återstående arbeten innebär ett överskott på 5,2 mnkr. Renovering av Pixbo förskola har uteblivit 
vilket gjort att budgeten på 5,0 mnkr inte använts, istället ingår ett mindre anslag för renovering av 
taket i kommande budget/plan. För övrigt redovisas överskott för projekten som gäller ombyggnad 
kök, enkelt avhjälpta hinder, upprustning av ventilationsanläggningar samt energieffektiviseringar 
vilket främst beror på tidsförskjutningar. 

Några projekt har också gått med underskott. Exempelvis ombyggnad av kök och matsal på 
Lunnaskolan där återstående arbeten har inneburit utgifter som inte är budgeterade. Samma sak gäller 
för Näckrosvägens stödboende. Upprustning av Ekdalaskolans skolgård blev 1,8 mnkr dyrare än 
budgeterat, främst till följd av mer omfattande markarbeten. Upprustningen omfattar bland annat 
trygghetsbejakande åtgärder då gården ligger i ett område av Mölnlycke centrum där skadegörelse och 
åverkan tidigare skett i hög grad. 
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IT redovisar ett överskott på 5,8 mnkr vilket främst beror på tidsförskjutningar, exempelvis när det 
gäller ny telefoniplattform, datacenter och kommunens servermiljö. Avvikelsen beror också på lägre 
behov av verksamhetsspecifika IT-investeringar. 

Överskottet på 8,1 mnkr inom service beror framför allt på fördelaktig upphandling avseende byte av 
konstgräsmatta vid Mölnlycke idrottsplats, lägre investeringsbehov gällande inventarier i Pinntorps 
idrottshall samt att den planerade upphandlingen av en lastbil uteblivit. Anslaget för näridrottsplats 
samt upprustning av ridstigar, spår och leder har inte använts fullt ut till följd av tidsförskjutningar. 

Städservice redovisar ett överskott på 0,3 mnkr då investeringsbehovet varit lägre än budgeterat. Detta 
gäller även måltidsservice där inga investeringar gjorts under året. 

4.2 Ledning 

4.2.1 Uppdrag 
Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot 
allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. 

4.2.2 Ekonomi 

Ledning 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 2 0 2 1 0 

Kostnad 4 628 4 146 -482 2 452 2 535 

Netto 4 627 4 146 -481 2 451 2 535 

Underskottet på 0,5 mnkr inom ledning är bland annat en följd av ej budgeterade licenskostnader för 
förvaltningens distansutbildningsplattform samt högre lokalkostnader till följd av nya administrativa 
lokaler. Personalkostnaderna blev också något högre än budgeterat till följd av avgångsavtal. 
Avvikelserna bedöms vara av engångskaraktär. 

Årets resultat visar på en försämring med 2,2 mnkr jämfört med föregående år. Detta förklaras 
uteslutande av högre personalkostnader, dels helårseffekt av tjänsten som registrator som tillsattes 
efter sommaren 2018 och dels tillfälligt budgeterade tjänster till följd av omorganisationen som 
innebar att fritid förening flyttades till UTK från och med årsskiftet. 

4.3 Fastighet 

4.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Fastighetsfunktionen ska kostnadseffektivt förvalta och underhålla Härryda kommuns fastigheter med 
miljöarbete i fokus. Funktionen ansvarar för upphandling, projektering, byggledning och kontroll vid 
ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter. Dessutom ansvarar funktionen för drift och 
underhåll av kommunens lokaler, intern och extern förhyrning av lokaler samt verksamhetsservice. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) 846 850 847 915 

Kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm) 1 133 1 362 1 251 1 403 

Nyttjandegrad av lokaler (%) 99,5 99,5 99,5 99,5 

Total area, kvm (bruksarea) 200 833 208 972 214 989 215 834 

Varav ägda lokaler, kvm (bruksarea) 179 446 189 658 191 720 191 720 

Varav hyrda lokaler, kvm (bruksarea) 21 387 19 314 23 269 24 114 

Energianvändning (kwh/kvm) 155 144 145  

Antal inkomna ärenden/år    5 657 

Varav beställningar    248 

Varav serviceanmälningar    5 409 

Uppföljning av grunduppdrag 

Funktionen har under året fokuserat på miljöarbetet genom sektorns gemensamma miljödiplomering 
men också genom utfasning av en oljepanna. 
Genom konvertering till nytt ärendehanteringssystem kan vi nu på ett enkelt sätt följa upp våra 
ärenden och hur vår leverans fungerar ut mot kommunens verksamheter. 91procent åtgärdas och 
avslutas under året. Resterande ärenden ligger under utredning i form av beställningar från 
verksamheter alternativt ärenden som inkommit i slutet på 2019 och som förväntas avslutas under 
januari 2020. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal oljepannor 8 8 8 7 

Andel åtgärdade ärenden (%)    91 

4.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Miljövänliga energilösningar i kommunens verksamhetslokaler 
Under 2019 har dialog förts med Härryda energi om samarbete kring införandet av 
solcellsanläggningar. Samtal och gemensamma insatser fortlöper mellan parterna under 2020 för att 
hitta samordningsvinster vid införandet av solcellsanläggningar. 

Under hösten fasade fastighetsfunktionen ut en oljepenna med placering på Landvetterskolan (gamla 
skolbyggnaden). Projektering för utfasning av oljepanna på Djupedalsskolan är påbörjad och projektet 
förväntas slutföras under 2020. 
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4.3.3 Ekonomi 

Fastighet 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 223 358 220 572 2 786 212 063 222 651 

Kostnad 225 173 222 952 -2 221 213 255 222 729 

Netto 1 815 2 380 565 1 192 78 

Fastighet redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Det är framför allt en förskjutning från 
driftredovisningen till investeringsredovisningen när det gäller underhåll som förklarar detta. 
Avvikelsen uppgår till 3,7 mnkr. Underhållsinsatserna har i hög utsträckning handlat om 
komponentutbyten vilket innebär att de ska bokföras som investering. På investeringssidan redovisas 
istället ett underskott när det gäller komponentutbyte. Då detta varit en trend under ett antal år kommer 
budgeten för 2021 att justeras men det är sannolikt att detta blir en avvikelse även år 2020. 
Personalkostnaderna har också blivit lägre än budgeterat, 1,3 mnkr, vilket främst förklaras av vakanser 
samt att en budgeterad tjänst som administratör inte tillsatts av besparingsskäl. Tjänsten har tagits bort 
ur budgeten år 2020. 

Det förekommer också underskott inom funktionen. Exempelvis har Gymnastik- och trampolinhall 
(utgifter för projektering m.m.) utrangerats då Kommunfullmäktige upphävt sitt tidigare beslut om 
placering av hallen. Detta innebär en engångskostnad på knappt 1,6 mnkr. Även Örtagårdens förskola 
har utrangerats på grund av rivning med anledning av ett exploateringsprojekt i Mölnlycke, vilket 
innebär en engångskostnad på knappt 0,3 mnkr. Det har också varit högre kostnader för 
fastighetsskötsel, totalt 1,7 mnkr, främst i form av entreprenader och materialinköp. Spetskompetens 
har köpts in och nytt avtal för grönyteskötsel har inneburit högre priser. Samtidigt har större utbyten 
av komponenter gjorts då reservdelar inte längre finns på marknaden. Resterande delen av fastighets 
negativa avvikelser är bland annat en följd av stigande fjärrvärmepriser, skadegörelse samt 
återställning av lokalen på Kabelvägen som nu används som administrativ lokal. 

Resultatförsämringen på 0,6 mnkr jämfört med 2018 beror bland annat på högre nettokostnader för 
fastighetsskötsel som på grund av dyrare avtal. 

4.4 IT 

4.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
IT-funktionen upprätthåller och utvecklar en kostnadseffektiv och driftsäker IT miljö. 
 
I uppdraget ansvarar funktionen för IT-säkerheten, administration, drift och övervakning av nätverks-, 
applikations-, databas- och kommunikationsservrar samt driften av verksamhetsspecifika servrar, IT-
tillämpningar, telefonväxel samt tillhörande telefonilösningar. Utöver det utför IT systemförvaltning 
efter överenskommelse med respektive verksamhet. I uppdraget ingår också att bidra till kommunens 
digitalisering.  
 
Dessutom ansvarar funktionen för IT-kommunikation såväl internt mellan kommunens olika 
verksamheter och användare som till molntjänster och Internet.  
 
Funktionen tillhandahåller också digital arbetsplats för medarbetarna samt användarstöd. 
Servicedesken ger stöd och support till politiker och samtliga medarbetare. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal ärenden i servicedesk 4 838 6 252 6 847 7 833 

Antal samtal till servicedesk 13 181 16 311 13 230 12 988 

Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) 2 612 2 629 2 858 2 799 

Antal användare i administrativa nätet 2 900 2 444 2 609 2 583 

Antal debiterbara anknytningar i växeln 1 348 1 328 1 339 1 341 

Uppföljning av grunduppdrag 

IT-funktionen har haft utmaningar under året relaterade till att verksamheten har två 
identitietslösningar med beroenden till kommunens IT-system vilket skapat många ärenden till 
servicedesk. 
Tillgängligheten till kommunens verksamhetssystem har påverkats av tre större driftstörningar 
under 2019. Dessa störningar har dels berott på trasig IT-utrustning i servermiljön, följdeffekt av 
uppgradering i kommunens trådlösa miljö samt en störning i en kylanläggning. 
IT-funktionen har även genomfört ett större databasprojekt under hösten vilket har resulterat i en 
lägre tillgänglighet till IT-resurser. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Tillgång till nätverk i procent av total tid   99,4 99,4 

Tillgång till internet i procent av total tid   99,4 99,4 

Antal incidenter som påverkat leverans till kund   139 102 

4.4.2 Ekonomi 

IT 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 31 678 32 059 -381 29 718 32 519 

Kostnad 36 920 37 435 515 35 731 38 398 

Netto 5 242 5 376 134 6 013 5 879 

För IT redovisas ett överskott på 0,1 mnkr. Licenskostnaderna blev lägre än budgeterat och kommer i 
högre utsträckning belasta år 2020 då nytt avtal tecknas. Även kapitalkostnaderna visar på en positiv 
budgetavvikelse vilket främst beror på tidsförskjutningar av investeringar. Denna avvikelse bedöms 
därför inte vara bestående. 

Samtidigt redovisas lägre intäkter än budget till följd av ofullständig kostnadstäckning för externa 
användarkonton. Detta kommer att kommuniceras med verksamheten under 2020 och då 
prognostiseras inget underskott för dessa konton. 

Såväl intäkter som kostnader har ökat jämfört med föregående år vilket framför allt beror på 
volymökningar i form av systemförvaltare som internfaktureras berörda sektorer. Resultatförbättringen 

Page 260 of 545



57(63) 

i förhållande till 2018 förklaras bland annat av lägre konsultkostnader. 

4.5 Måltidsservice 

4.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Måltidsservice ska tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Det sker i tillagnings-, 
mottagnings- och serveringskök. Funktionen arbetar också aktivt för att minska sin miljöpåverkan och 
matsvinnet på förskolor, skolor och äldreboenden. Maten som serveras till barn, elever och äldre ska 
säkerställa goda matvanor och anpassas efter varje åldersgrupps behov. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Råvarukostnad per matgäst och år 2 476 2 484 2 550 2 464 

Råvarukostnaderna har minskat under året, bland annat beroende på svinnprojektet samt en hög 
avtalstrohet när det gäller att köpa in upphandlade varor. Varje kök har en egen livsmedelsbudget där 
man kan följa upp sina kostnader. 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under året har vi nått målet att minska matsvinnet med 20 procent till 2020. 
Närande lärande måltider har införts på flertalet förskolor och skolor under året. 
Under hösten 2019 utökades utbudet på Hulebäcksgymnasiets restaurang och måltidsmiljön 
förbättrades. 
Inom äldreomsorgen pågår ett förbättringsarbete (bra måltider för äldre). Det är ett kvalitetshöjande 
arbete i samarbete med omvårdnadspersonalen där man fokuserar på individens behov. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Matsvinn (kg/person/år) 18 16 13 13 

Andel förskolor som infört närande lärande måltider   45 93 

Andel grundskolor som infört närande lärande måltider   17 72 

Andel svenskt kött/fågel 95 95 95 95 
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4.5.2 Ekonomi 

Måltidsservice 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 101 151 98 425 2 726 93 712 98 135 

Kostnad 101 669 97 909 -3 760 98 467 98 575 

Netto 517 -516 -1 033 4 755 440 

Underskottet på 1,0 mnkr beror framför allt på att ett flertal förskoleavdelningar har stängts från och 
med höstterminen till följd av färre barn. Detta har inneburit lägre intäkter samtidigt som kostnaderna 
inte kunnat hållas nere i motsvarande grad. Det gäller främst personalkostnaderna då en viss 
grundbemanning krävs i köken även om antalet avdelningar blir färre. Lokalkostnaderna har inte 
kunnat minska eftersom kökshyrorna är oförändrade om någon eller några avdelningar på en förskola 
är stängs. Underskottet beror också på att heltidsprojektet, som innebär att alla anställda ska erbjudas 
att arbeta heltid, genererat högre personalkostnader än budgeterat. 

Råvarukostnaderna blev 0,4 mkr lägre än budgeterat trots volymökningar som inneburit att intäkterna 
blev 2,7 mkr högre än budgeterat. Fortsatt fokus på minskat matsvinn är en bidragande orsak till detta. 

Resultatförstärkningen jämfört med föregående år beror i huvudsak på att de interna måltidspriserna 
räknats om och därmed täcker en större del av kostnaderna. 

4.6 Service 

4.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Servicefunktionen ger service utifrån områdena fordon, mark och anläggning, konsumentvägledning, 
budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Fordonscentralen ansvarar för inköp, 
drift och underhåll av bilar i kommunal verksamhet. Mark och anläggningar ansvarar för drift och 
underhåll av kommunala idrottsplatser, konstgräsplaner, badplatser, lekplatser, näridrottsplatser och 
motionsspår. Enheten ansvarar också för utförandet av parkskötsel, gaturenhållning och snöröjning. 
Kontorsservice ansvarar för förvaltningens post och ger service med vaktmästartjänster till 
medarbetarna i kommunhuset. Kontaktcenter arbetar i huvudsak på uppdrag av socialtjänsten och 
samhällsbyggnad gentemot kommuninvånare och företag. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal ärenden till kontaktcenter   26 939 25 895 

Antal ärenden konsumentvägledning   800 757 

Genomsnittligt antal kontakter per ärende till 
konsumentvägledning    2 

Väntetid budget- och skuldrådgivning, antal månader   0,25 0,25 

Antal ärenden budget- och skuldrådgivning   83 78 

Antal bilar    158 
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Uppföljning av grunduppdrag 

Kvalitetsindikatorerna visar på att enheternas tillgänglighet och servicenivå är hög, vilket gynnar 
våra invånare, företag och besökare. 
Siffrorna visar även på att ökat fokus på miljö och hållbarhet bär frukt. Förbukningen av 
gummigranulat till kommunens konstgräsplaner minskar samtidigt som andelen miljöbilar ökar. 
Kvaliteten i funktionens olika verksamheter bedöms överlag som hög. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer fram till 
kontaktcenter 97 97 91 94 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer fram till budget- 
och skuldrådgivning   92 91 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer fram till 
konsumentvägledning (%)   88 85 

Andel direktlösta ärenden i kontaktcenter (%) 69 69 72 70 

Kundnöjdhet kontaktcenter 98 98 94 95 

Andel mottagna samtal inom 60 sekunder (%) 84 84 79 78 

Förbrukning gummigranulat (kg)   25 580 19 240 

Andel miljöbilar (%)  69 70,5 73,6 

Andel fossilfria drivmedel (%)    23 

Kostnad/bil/körd mil (kr)   45 42,69 

4.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Tillgänglighetsanpassad badplats 
En utredning som beskriver kostnader för olika alternativ samt var det finns tillgänglighetsanpassade 
badplatser i angränsande kommuner kommer att presenteras för kommunstyrelsen i början av 2020. 

Tryggt och trivsamt i kommunens alla orter 
Under 2019 har Hindås kommunalförening beviljats 50 tkr i bidrag för att renovera ett större förråd i 
anslutning till stationsbyggnaden. 

Inga andra orter har inkommit med synpunkter eller förslag till ortsansvarig. 

 

 

 

Page 263 of 545



60(63) 

4.6.3 Ekonomi 

Service 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 61 746 58 093 -3 653 3 444 58 992 

Kostnad 67 606 65 010 -2 596 10 084 65 839 

Netto 5 861 6 917 1 056 6 640 6 847 

Ett överskott på knappt 1,1 mnkr redovisas för service. Det är framför allt följden av en vakant tjänst 
inom enheten mark och anläggningar samt ett fördelaktigt ränteläge som inneburit lägre 
leasingkostnader för fordonscentralen. Den vakanta tjänsten tillsätts under år 2020. 
Omsättningsökningen jämfört med budget beror främst på volymökningar inom ramen för de arbeten 
som utförs åt trafikverksamheten. 

Årets resultat är inte jämförbart med 2018 då en omorganisation genomförts från och med årsskiftet 
som innebär att enheterna mark och anläggningar samt fordonscentralen också ingår i funktionen. Men 
om dessa enheter bryts ut har resultatet försämras något, vilket i huvudsak beror på tillfälliga vakanser 
i kontaktcenter år 2018. 

4.7 Städservice 

4.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Städservice tillhandahåller kvalitetssäkrade städtjänster åt kommunens förskolor, skolor och boenden. 
Funktionen utför daglig städning, golvvård, flyttstädning, byggstädning, fönsterputs och extra 
beställningar. Funktionen arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan bland annat genom att 
minska kemikalieanvändningen. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Städyta (kvm) 135 355 141 000 143 064 145 823 

Antal städobjekt 103 103 110 118 

Uppföljning av grunduppdrag 

Funktionens grunduppdrag bedöms som uppnått utifrån att huvuddelen av andel gjorda 
kvalitetsmätningar har varit godkända vid en första mätning. 
Städservice har under 2019 genomfört en kostnadseffektivisering som har resulterat i en större 
besparing än budgeterat, samtidigt har sjukfrånvaron minskat från 9,3 procent till 6,7 procent. 
Medarbetarenkäten visar på hög trivsel, hög upplevd meningsfullhet och en generellt hög nöjdhet. 
En tydlig positiv utveckling i hur medarbetarna upplever sin arbetstrivsel och arbetsmiljö. 
Under året har städservice fortsatt att utveckla städmetoder och tydligare arbetssätt som har minskat 
material- och personalkostnader samt miljöpåverkan. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Avverkningsgrad (kvm/person/timma) 235 227 238 256 

Andel godkända kvalitetsmätningar (%)    79 

4.7.2 Ekonomi 

Städservice 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 32 992 32 046 946 32 444 32 373 

Kostnad 32 201 32 844 643 33 505 33 376 

Netto -791 798 1 589 1 061 1 003 

Resultatet för städservice innebär ett överskott på 1,6 mnkr. Detta beror framför allt på att 
effektiviseringen inom funktionen har lett till en större besparing än budgeterat. Exempelvis har 
volymökningar inneburit högre intäkter medan personalkostnaderna ändå inte överstigit budget. 
Materialkostnaderna är lägre än budgeterat vilket är en följd av effektivare städmetoder. 

Resultatet jämfört med 2018 (som även det visade på ett överskott) innebär en förbättring med 1,9 
mnkr vilket är en följd av effektiviseringen av städorganisationen. 

4.8 Säkerhet 

4.8.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Säkerhetsfunktionen samordnar och utvecklar förvaltningens arbete inom säkerhets- och 
informationssäkerhetsområdet. Funktionen ansvarar för att förvaltningen utbildar och övar 
krisorganisationen vid samhällsstörningar, utvecklar förvaltningens förmåga inom området civilt 
försvar samt arbetet med säkerhetsskydd. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal utbildningar/övningar för hela eller delar av 
krisorganisationen 2 2 5 8 

Antal objekt med kamerabevakning 4 4 4 6 

Uppföljning av grunduppdrag 

2019 har varit relativt lugnt avseende bränder och större olyckor. Antalet anmälda brott har minskat 
med cirka 10 procent jämfört med föregående år. Fokus har varit att skapa ökad trygghet i de 
centrala delarna av Landvetter och Mölnlycke vilket bland annat medfört extra väktarinsatser vid 
några tillfällen. Polisen har fortsatt en relativt hög närvaro i framför allt Mölnlycke och Landvetter 
och samarbetet mellan polisen och förvaltningen på olika nivåer fungerar väl. Trots dessa insatser 
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finns det problem i våra centrum som medför att flera, särskilt kvällstid, upplever en otrygghet i 
våra centrummiljöer. 
Under året har delar av krisledningsorganisationen deltagit i samtliga (fyra) samverkansövningar 
som Länsstyrelsen genomfört. Dessutom har olika delar av krisledningsorganisation genomfört 
ytterligare fyra övningar. Förutom övningar har delar av krisledningsorganisationen hanterat några 
samhällsstörningar under året, exempelvis avgrävd huvudvattenledning vid Landvetter, utslaget 
serverrum samt sprängning av fordon. Utbildningar har även genomförts för chefer i förvaltningen 
för att öka förståelsen för hur Härryda kommuns krisledningssystem fungerar samt att framför allt 
samhällsviktiga verksamheter är bättre förberedda på att klara olika typer att störningar, till exempel 
strömavbrott. Den samlade bedömningen är att förvaltningen under året ökat sin förmåga att hantera 
olika typer av samhällsstörningar. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Placering "trygg och säker kommun" (öppna jämförelser) 19 18 23 22 

Upplevd trygghet hos kommuninvånarna (enligt SCB:s 
medborgarundersökning) 57 57 58 58 

4.8.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Livsmedelsförsörjning i fokus i arbetet med krisberedskap 
Under året har utbildning genomförts för att öka berörda chefers förståelse för Sveriges förändrade 
säkerhetspolitiska läge samt vilket ansvar kommunen har vid höjd beredskap. Representanter för 
måltidsservice har under året tagit del av information och riktlinjer från nationella myndigheter som 
exempelvis livsmedelsverket som rör livsmedelsförsörjningen vid samhällsstörning och krig. Det kan 
konstateras att det även fortsättningsvis är en stor utmaning att hantera och många frågor är fortfarande 
olösta. 

Tryggt och trivsamt i kommunens alla orter 
I slutet av januari 2020 kommer en samlad bild av bland annat följande presenteras för 
Brottsförebyggande rådet: Upplevd trygghet utifrån medborgarundersökningen, brottsstatistik samt 
medborgarlöfte (tidigare och nuvarande). Utifrån analysen kommer förslag på åtgärder för att 
ytterligare öka den upplevda tryggheten i kommunens olika orter arbetas fram och förslag på 
handlingsplan ska presenteras för kommunstyrelsen i maj 2020. 

4.8.3 Ekonomi 

Säkerhet 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 1 320 1 260 -60 1 518 1 260 

Kostnad 4 318 4 189 -129 4 896 4 196 

Netto 2 998 2 929 -69 3 378 2 936 

För säkerhet redovisas ett mindre underskott på knappt 0,1 mnkr. Orsaken är högre 
bevakningskostnader, framför allt i form av extrabevakning i Landvetter på grund av skadegörelse. 
Samtidigt har anslaget för krisberedskap inte använts fullt ut. 
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Resultatet visar på en lägre nettokostnad jämfört med föregående år vilket främst beror på lägre 
kostnader för bevakningstjänster i år. 
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Investeringsredovisning bokslut 2019
Sammanställning totalt

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Samhällsbyggnad 398 202 15 970 382 232 132 416 10 968 121 449 260 783
Teknik och förvaltningsstöd 190 222 0 190 222 77 921 0 77 921 112 301
Kommunl. och stödfunktioner 5 255 0 5 255 0 0 0 5 255
Summa 593 679 15 970 577 709 210 338 10 968 199 370 378 339
Utbildning och kultur 16 667 0 16 667 10 026 0 10 026 6 641
Socialtjänst 9 298 0 9 298 2 473 0 2 473 6 825
Summa 25 965 0 25 965 12 499 0 12 499 13 466

Summa 619 644 15 970 603 674 222 836 10 968 211 868 391 806

Investeringsredovisning bokslut 2019
Kommunstyrelsen

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Ledning 60 0 60 0 0 0 60
Miljö- och hälsoskydd 500 0 500 0 0 0 500
Trafik 171 761 10 000 161 761 38 923 10 968 27 955 133 806
Mark och bostad 1 500 0 1 500 802 0 802 698
Avfall 1 512 0 1 512 1 261 0 1 261 251
VA 222 869 5 970 216 899 91 430 0 91 430 125 469
Summa 398 202 15 970 382 232 132 416 10 968 121 449 260 783
Ledning 100 0 100 97 0 97 3
Service 16 243 0 16 243 8 177 0 8 177 8 066
Fastighet 164 109 0 164 109 66 410 0 66 410 97 699
Städ 500 0 500 249 0 249 251
Måltid 500 0 500 0 0 0 500
IT 8 770 0 8 770 2 989 0 2 989 5 781
Summa 190 222 0 190 222 77 921 0 77 921 112 301
Kommunledning 3 955 0 3 955 0 0 0 3 955
Ekonomi- och upphandling 1 200 0 1 200 0 0 0 1 200
Utvecklingsfunktionen 100 0 100 0 0 0 100
Summa 5 255 0 5 255 0 0 0 5 255

Summa: kommunstyrelsen 593 679 15 970 577 709 210 338 10 968 199 370 378 339

Investeringsredovisning bokslut 2019
Välfärdsnämnden

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Ledning 100 0 100 0 0 0 100
Förskola 2 696 0 2 696 1 464 0 1 464 1 232
Grundskola 9 015 0 9 015 6 090 0 6 090 2 925
Gymnasium 2 166 0 2 166 1 520 0 1 520 646
Vuxenutbildning 300 0 300 51 0 51 249
Kultur och fritid 2 010 0 2 010 873 0 873 1 137
Utveckling och flerspråkighet 380 0 380 28 0 28 352
Summa 16 667 0 16 667 10 026 0 10 026 6 641
Ledning 4 458 0 4 458 969 0 969 3 489
Vård och omsorg 2 762 0 2 762 1 207 0 1 207 1 555
Hälsa och bistånd 580 0 580 103 0 103 477
Funktionsstöd 498 0 498 194 0 194 304
Integration och arbetsmarknad 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000
Summa 9 298 0 9 298 2 473 0 2 473 6 825

Summa: Välfärdsnämnden 25 965 0 25 965 12 499 0 12 499 13 466

Välfärdsnämnd

Sektor Verksamhet

Samhällsbyggnad

Teknik och 
förvaltningsstöd

Kommunl. och 
stödfunktioner

BUDGET 2019 UTFALL 2019

Utbildning och 
kultur

Socialtjänst

BUDGET 2019 UTFALL 2019Sektor Verksamhet

Kommunstyrelse

Nämnd Sektor BUDGET 2019 UTFALL 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 164        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
verksamhetsberättelse 2019  

  
Kommunstyrelsen delges verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2019. 
 
Den 18 mars 2020 § 90 beslutade välfärdsnämnden att godkänna verksamhetsberättelsen för 
2019 samt att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten.  
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-03-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 90        Dnr 2020VFN27 

Beslut om verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2019  

  
Från förvaltningen föreligger förslag till verksamhetsberättelse för år 2019. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
 

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

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-13 2020VFN27  042 
  
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 

Sammanfattning  
Från förvaltningen föreligger förslag till verksamhetsberättelse för år 2019.  

Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

Bilaga: Verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2019 
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1 Välfärdsnämnden 
1.1 Kommundirektören om bokslut 2019 
Detta år, det första i en ny mandatperiod, har präglats av den nya politiska organisationen och arbetet 
med att förändra sättet att styra samt budgetera kommunens verksamheter. 

I slutet av året antog Kommunfullmäktige en vision för kommunen. En kraftfull och framåtsyftande 
vision, som kommer att vara vägledande i våra uppdrag samt stärka oss i vårt gemensamma arbete 
med utveckling och att ta oss an utmaningarna. 

Resultaten och kvaliteten i verksamheterna är över lag god eller mycket god. Det finns utmaningar 
samt förbättringsbehov på en del håll, men vi ska bli ännu bättre och siktar på att bli bäst. En låg 
befolkningstillväxt under 2019 som förväntas bli högre de kommande åren då antalet bostäder som 
planeras och byggs nu ökar markant. 

Det ekonomiska läget är starkare med ett redovisat överskott för 2019 som uppfyller det ekonomiska 
målet och bättre än de tidigare prognoserna. Vi har därför en god ekonomisk ställning inför 2020 och 
arbetet med budget 2021-2023. 

Inom ramen för det kommuntotala resultatet finns dock underskott inom de två stora sektorerna 
Utbildning Kultur och Fritid samt Socialtjänst. Åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att nå 
en långsiktig ekonomisk balans. Båda sektorerna visar lägre underskott än prognostiserat vilket ger 
bättre förutsättningar att klara av 2020. 

1.2 Organisation 

1.2.1 Politisk organisation 

 
Från och med 2019 gäller en ny politisk organisation i Härryda kommun. En välfärdsnämnd ansvarar 
för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen ansvarar för 
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samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. De politiska beredningarna har 
ersätts av en fast beredning som har fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling. 

Nämndens uppgifter 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och 
stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och 
arbetslöshetsnämnd. 

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. 
Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av 
delegation från kommunfullmäktige. 

Informationsmått 

  Plan 
2019 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Välfärdsnämnden     

Antal beslutssammanträden, per år 12 14 0 0 

Antal informationssammanträden, per år 10 10 0 0 

Antal sammanträden med genomgång av 
verksamhetsberättelse, per år 1 1 0 0 

Antal ledamöter 13 13 0 0 

Antal ersättare 13 13 0 0 

Ekonomi 

Politisk organisation, tkr Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Avvik. 
2019 

Bokslut 
2018 

Budget 
2020 

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 3 015 3 068 53 906 2 963 

Nettokostnad 3 015 3 068 53 906 2 963 

Budgetavvikelser 

Nettokostnaden för den politiska organisationens arbete är knappt 0,1 mnkr kr lägre än budgeterat. 
Avvikelsen beror främst på något lägre kostnader än budgeterat för arvoden. 

Jämförelse med föregående år 

Resultatet går inte att jämföra med föregående år då den nya politiska organisationen gäller från och 
med år 2019. 
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1.2.2 Förvaltningens organisation 

 
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kärnverksamheten utbildning 
och kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad, en sektor för stöd till kärnverksamheten teknik och 
förvaltningsstöd samt tre centrala stödfunktioner ekonomi, personal och utveckling. 
Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en 
sektorschef. 

1.3 Styrmodell 

 
Sedan 2019 tillämpas en ny styrmodell som fastslogs av kommunfullmäktige 2018. Ovanstående bild 
redovisar översiktligt styrmodellen. Kommunens vision antogs i december 2019 och under 2020 
kommer förvaltningen att arbeta med förhållningssätt. Under 2019 har modellen börjat tillämpas för 
att 2020 tillämpas i sin helhet. 
Respektive verksamhet beskriver och analyserar sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning 
och kvalitetssäkring ska göras, samt kvalitetsfaktorer och indikatorer, sker i dokumentet "Sektorsplan" 
som ska redovisas för kommundirektören i januari. Samtliga delar kommer att följas upp i samband 
med ordinarie uppföljningar under 2020. 
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1.4 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

1.4.1 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för nämndens 
ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse. 

Politiskt prioriterade 
områden  Indikator/mått Utfall 

2019 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Full behovstäckning 
inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

 

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

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får 
förstahandsval beträffande 
verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

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

 

Andel elever behöriga till 
gymnasieskolan, % 91,7 93,1 93,4 92,2 

Andel elever med examen inom fyra 
år, inklusive IV/IM, % 77,8 77,3 76,3 75,2 

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

4,8 3,9 2,5 3,3 

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

7,8 7,1 5,1 6 

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

 

Antal ej verkställda beslut inom tre 
månader avseende särskilt boende 28 19 7 4 

Behov av särskilt boende, personer. 330 338 307 286 

Antal platser särskilt boende 288 288 288 276 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, personer 130 129 116 121 

Antal lägenheter för 
funktionsnedsatta. 127 124 115 107 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 
Målet bedöms vara uppfyllt. Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och 
familjedaghem. Alla kan inte få sina förstahandsval uppfyllda, men alla barn får en plats i sin 
kommundel om så önskas. 
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Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 
Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som blev behöriga till gymnasiet 
är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till 
andra kommuner. Även om alla elever inte når gymnasieexamen så går många ut till arbete och 
försörjning - både de som studerat på yrkesprogrammen och de som läst högskoleförberedande 
program. Några fortsätter ett fjärde år och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som 
passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten är mycket låg. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 
Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Antalet äldre i behov av plats på särskilt boende har för 2019 varit 
fler än beräknat, vilket inneburit att fler personer än tidigare behövt vänta längre än tre månader på ett 
erbjudande om lägenhet. 19 personer hade i slutet av året inte fått något erbjudande om plats inom tre 
månader. 9 personer har fått minst ett erbjudande, men valt att tacka nej. 18 personer av de 28 bor idag 
i annan kommun. Av de 10 boende i Härryda kommun befinner sig fem stycken personer på en 
korttidsplats i väntan på erbjudande om särskilt boende, och fem personer väntar i sin ordinarie bostad. 

Inom målgruppen funktionsstöd finns en viss obalans mellan behov och utbud av bostad med särskild 
service, men aktivt arbete pågår för att korrigera detta. För några barn/ungdomar med särskilda behov 
köper kommunen plats av annan vårdgivare. 

1.5 Effektiv resursanvändning 
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att 
bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och 
prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra 
kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. 
Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. 

Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt 
verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den 
kommungemensamma databasen Kolada. 

Måtten innehåller bland annat den nettokostnadsavvikelse, som är den kostnad en kommun förväntas 
ha enligt den mellankommunala kostnadsutjämningen. Avvikelser förekommer oftast och är resultatet 
av skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan redovisar den procentuella skillnaden 
mellan redovisad kostnad och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 2015. Ett negativt 
värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. 
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Diagrammet visar bland annat att kostnaderna för grundskola och gymnasieskola är lägre än förväntat, 
men att trenden är att kostnaderna ökar. Individ- och familjeomsorg har ökande och högre kostnader 
än förväntat. Resultatet av diagrammet redovisar inte kvaliteten i verksamheten. Tolkning av 
resultaten ska ske med stor försiktighet. Bland annat finns det stora regionala skillnader. 

På nästa sida redovisas nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhet. För att relatera kostnaden 
till utfallet redovisas även indikatorer som syftar till att mäta verklig eller upplevd kvalitet. Måtten är 
hämtade från databasen Kolada. 

Samtliga mått, utom nettokostnadsavvikelse, är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett 
genomsnittligt värde är indexerat till 100. Det redovisade måttet nöjd medborgarindex–Förskola är 
109, vilket alltså innebär att medborgarna är 9 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges 
kommuner. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband mellan kostnadsnivån 
och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas. 

1.5.1 Utbildning och kultur 

  Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2016 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) 6,5 2,1 0,1 

Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år 106,7 101,5 102,6 

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan 109  108,4 

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%) -6,1 -8,1 -10,4 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkespr., hemkommun, andel (%) 110,9 111,6 106,8 

Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev 85,2 83,7 82,6 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -2,9 -10,1 -15,3 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 107,7 106,3 105,3 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 87 82,5 78,3 

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv 110 109,3 112,2 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 109,5  110,7 

Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv 114,9 109,2 108 

Inom utbildning och kultur tyder nettokostnadsavvikelsen på en ökning av kostnader under 
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mätperioden. Inom förskoleverksamheten ligger kostnaden över nivån som utjämningssystemet 
beräknar att kostnaden borde vara. Parallellt ligger Nöjd-Medborgar-Index på en hög och stabil nivå 
över hela mätperioden. Även inom grundskolan och gymnasiet tyder nettokostnadsavvikelsen på 
ökade kostnader. Dessa ligger dock fortfarande på en lägre nivå än vad utjämningssystemet beräknar 
att kostnaden borde vara. Även inom dessa områden bedrivs verksamheten med hög och stabil kvalitet 
över mätperioden. Gällande kulturverksamheten är kostnaderna per invånare höga samtidig är Nöjd-
Medborgare-index även det högt. 

1.5.2 Socialtjänst 

  Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2016 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 0,9 3,1 4 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare 104,8 116 117,3 

Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare 139 147 130,6 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 13,3 6 4 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 98 96,2 93,3 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 100,5 100,4 101,2 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 87,9 90 87,2 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 108,4 104,9 103,5 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 28,3 27,2 16,3 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer 110,9  117,3 

Inom socialtjänsten tyder nettokostnadsavvikelsen på att kostnaden för verksamheterna inom 
funktionsstöd sjunker och närmar sig den nivå som utjämningssystemet beräknar att kostnaden borde 
vara. Inom vård och omsorg ökar nöjdheten bland brukarna och kostnaderna per insats är relativt låga 
samtidigt som nettokostnadsavvikelsen visar på en högre kostnad än förväntat. Detta kan indikera på 
en frikostig biståndsbedömning inom verksamheten. Medborgarna har en mycket positiv bild av stödet 
till utsatta personer även om det sjunkit, samtidigt som individ- och familjeomsorg har betydligt högre 
kostnader än vad utjämningssystemet beräknar. 

1.6 Kommungemensamma områden 

1.6.1 Serviceorganisation 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska gå från att vara en myndighet till en 
serviceorganisation med myndighetsansvar. Uppdraget att förbättra och utveckla servicen i 
förvaltningen är gemensamt för hela organisationen. 

Ett särskilt projekt har initierats från förvaltningsledningen och en plan för hur utvecklingen mot 
serviceorganisation ska ske har fastställts. Planen innehåller 12 olika insatser inom områdena kultur, 
struktur och kunskap. En grupp med bred representation från alla sektorer har i uppdrag att samordna 
och genomföra insatserna. En ny riktlinje för service via telefon och e-post har fastslagits och 
implementering pågår. 

Under hösten genomfördes en undersökning av hur kommunens service vid kontakter via telefon och 
e-post fungerar. Undersökningen genomförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner och 
totalt ingår 126 kommuner i undersökningen. Resultatet visar att förbättringar har skett gentemot 
tidigare undersökningar och i jämförelse med övriga kommuner i undersökningen får servicen 
medelgoda resultat. Det finns fortfarande utvecklingsområden, framförallt gällande telefoni. 
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Undersökningen visar att de som ringer in till Härryda kommun med en fråga oftast får bra och 
engagerade svar med tydlig och relevant information. Två av tre samtal lämnas med ett positivt 
helhetsintryck av kommunens service. 36 procent av de som ringer får inte svar på sin fråga vid den 
första kontakten med kommunen, vilket innebär ett tydligt förbättringsområde för att utveckla 
servicen. Gällande frågor över e-post så är bemötandet också bra, 80 procent besvaras inom ett dygn, 
men 7 procent fick inget svar alls inom två veckor. 

Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i 
organisationen varför de insatser som nu genomförs ses som en start på ett arbete som kommer att 
pågå under lång tid framöver. Målet är att varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i 
kommunen ska präglas av service och kvalitet. 

1.6.2 Näringsliv 
Målet är att Härryda kommun ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. I Svenskt Näringslivs 
ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnar Härryda på plats 10, en förbättring med 
fyra placeringar jämfört med föregående år. 

SKR:s mätning Insikt mäter hur företag som haft kontakt med kommunen i myndighetsutövande 
ärenden uppfattar kommunen. Resultatet presenteras i form av ett index för olika områden så som 
bygg, mark, miljö, livsmedel, servering mm samt ett totalvärde för helheten. Härrydas index totalt 
ökade från 70 till 72 (skala 1-100) jämfört med föregående år. Samtliga områden visar en positiv 
utveckling, området bygg ökade mest,  från 55 till 66. 

Under året har kommunfullmäktige antagit ett näringslivsstrategiskt program för perioden 2019-2035. 
Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, kommunens 
attraktionskraft, infrastruktur, markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. 

Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa 
näringslivskommun" är gemensam för hela förvaltningen och innehåller åtgärder för att målet ska 
uppnås. Planen innehåller konkreta aktiviteter och åtgärder inom sju olika nyckelområden; ledarskap, 
dialog, attityd och service, effektivare förvaltning, affärsmässig kommun, samverkan skola – 
näringsliv samt kompetensförsörjning. Planen följs upp och revideras årligen. 

Fokus på näringslivsfrågorna är förtydligat och förstärkt i förvaltningen, bland annat genom en 
tydligare styrning där delar av förvaltningsledningen utgör styrgrupp för arbetet. Alla sektorsledningar 
har deltagit i information och workshop med tema näringsliv för att förankra näringslivsfrågorna som 
ett gemensamt ansvar. Alla sektorsledningar har bidragit i arbetet med det näringslivsstrategiska 
programmet. 

Den resursförstärkning som gjordes under 2018 med rollerna företagslots, platsutvecklare och 
besöksnäringsutvecklare har gett möjlighet att utveckla och förstärka stödet till företagare och till nya 
arbetssätt. 

Under våren genomfördes satsningen "100 företagsbesök på 100 dagar" vilket gav många bra och 
konstruktiva samtal med företagare. I mars genomfördes Näringslivskvällen med tema framtiden och 
flera utmärkelser delades ut till företagare i kommunen. Fyra företagsfrukostar med olika teman har 
genomförts och allt fler företagare deltar. Arbete pågår med att utarbeta en näringslivspolicy för 
Härryda kommun. 

1.6.3 Kommunikation 
Kommunikation och att utvecklas som en kommunikativ organisation är ett strategiskt och långsiktigt 
prioriterat område för Härryda kommun. När kommunikationen används strategiskt, effektivt och 
planerat bidrar den till att vi uppnår våra mål. För att lyckas med detta krävs en ökad medvetenhet 
kring kommunikationsfrågorna i hela organisationen och under 2019 genomfördes därför flera större 
insatser på området. 

En ny kommunikationspolicy arbetades fram och fastställdes under året. Viktiga hörnstenar i policyn 
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är transparens, dialog, delaktighet samt att kommunikation ska vara proaktiv, planerad och 
sammanhållen. 

Under hösten och vintern påbörjades en satsning på utbildning kring kommunikativt ledarskap och 
kommunikationsplanering. Totalt omfattar utbildningen ca två heldagar och alla med chefsuppdrag i 
förvaltningen deltar, totalt ca 150 personer. Syftet är bland annat att ge chefer verktyg och ökade 
kunskaper kring hur de själva kan arbeta mer aktivt och strategiskt med sin kommunikation, såväl den 
interna som den externa. En målsättning är också att chefer ska få djupare förståelse för 
kommunikation som ett medel för måluppfyllelse samt att tydliggöra chefers ansvar för 
kommunikation. 

Parallellt har kommunikationsenheten utarbetat fler mallar, tydligare instruktioner och bättre verktyg 
för att stötta chefer. Stödet från kommunikationsenheten har också fått en tydligare struktur vad gäller 
ansvar och roller. Enheten har bland annat arbetat om sina sidor på intranätet, IDA för att ytterligare 
förtydliga vad man som medarbetare kan göra själv och vilket stöd man få från 
kommunikationsenheten. 

Sektorerna har utarbetade strategier och/eller övergripande planer för hur arbetet med kommunikation 
ska ske och det finns nu i allt större utsträckning kommunikationsplaner i samband med projekt, 
processer och beslut av olika slag. En modell för kommunikation i olika faser av byggprojekt har 
tagits fram som stöd för projektledare inom sektor Samhällsbyggnad. 

Kommunikationsenhetens uppdrag består i att både omvärldsbevaka, ge rådgivning och utbilda internt 
men även stötta mer operativt med till exempel kommunikationsplanering, textproduktion, artiklar, 
foto och trycksaker. Ett stort antal kommunikationsinsatser genomförs varje vecka och många av dem 
samordnas via kommunikationsenheten. Exempel på större insatser under 2019 är kommunikation 
kring Mölnlycke fabriker och Wallenstam arena, HBTQ-priset, frågan om eventuell etablering av 
Internationella Engelska skolan, kommunikation kring EU-valet, förbättrad näringslivsranking samt 
konstprojektet Artscape Saga. 

För att effektivisera och vässa kommunikationen ytterligare har ett arbete med att se över kommunens 
olika kommunikationskanaler inletts, framförallt huvudkanalen Härryda.se. Sociala medier så som 
Facebook och Linkedin används mer systematiskt och arbetet med pressmeddelanden och 
presskontakter utvärderas och utvecklas. Nya verktyg för att utveckla kommunikationen och nå nya 
målgrupper prövas, som exempel utvecklas för närvarande arbetet med rörlig bild. 

Kommunikationsenheten samarbetar med personalfunktionen i frågor kring bland annat 
arbetsgivarvarumärke med syfte att hjälpa till att öka kännedomen om kommunen som arbetsplats och 
på sikt stärka kommunens attraktionskraft. 2019 startades Instagramkontot “jobba i Härryda” och 
jobb-sidorna på webbplatsen kompletterades med personporträtt av medarbetare i kommunen. 

1.6.4 Agenda 2030 
Process och struktur 

Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. En strategisk plan för arbetet 
fastställdes av kommunfullmäktige i juni. För att ytterligare fördjupa och konkretisera det strategiska 
arbetet med hållbarhet togs Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0 fram under hösten och 
fastställdes av kommunfullmäktige i december. Planen innehåller strategier för arbetet och pekar ut 
fyra insatsområden där särskilt fokus ska läggas framöver; fossilfri kommun, fokus på psykisk hälsa, 
stärka den biologiska mångfalden samt öka ungas delaktighet. 

Under 2019 har fokus i arbetet med Agenda 2030 varit att informera och bygga kunskap om Agenda 
2030, att integrera det som en del i ordinarie styrprocesser samt att söka samverkan med andra. 

Under hösten har välfärds- och miljöbokslut tagits fram för att synliggöra hur läget i kommunen ser ut 
utifrån den sociala respektive miljömässiga dimensionen. Boksluten visar på lokala skillnader inom 
kommunen mellan olika orter och befolkningsgrupper och utgör en viktig grund i kommande 
verksamhetsplanering. 
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Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har utarbetat nationella indikatorer för Agenda 
2030. Härryda ligger bra till i jämförelse med andra kommuner i Sverige inom flertalet av 
mätområdena. 

Ett urval av sektorernas insatser under året 

Psykisk hälsa 

En lokal handlingsplan för psykisk hälsa har fastställts inom ramen för samverkan med hälso- och 
sjukvården. Bland annat genomförs utbildningsinsatser i metoden MHFA (Mental Health First Aid), 
”Första hjälpen till psykisk hälsa”. Inom förvaltningen finns fem utbildade MHFA-ledare som 
erbjuder utbildningar. Under 2019 deltog totalt 107 personer inom förvaltningen i MHFA-kurser. 

Inom grundskola arbetas med metoden YAM (Youth Aware of Mental Health)för att främja ungas 
psykiska hälsa. Genom YAM får elever i årskurs 8 hjälp med att lära sig känna igen om de själva eller 
någon i deras omgivning visar tecken på att må dåligt och vad de kan göra då. Ungdomarna lotsas i 
arbetet av medarbetare som gått en ledarutbildning i YAM-metoden. Arbetet har genomförts på fyra 
av sex kommunala skolor. 

I förvaltningens lokala suicidpreventiva handlingsplan ingår insatser för att höja kunskapen om 
psykisk ohälsa och suicid med syfte att minska stigma och fördomar. Den internationella 
suicidpreventiva dagen uppmärksammades med bland annat en webbaserad fortbildningsinsats och 
föreläsningar på temat. Ca 650 personer tog del av föreläsningarna. 

Under hösten uppmärksammade förvaltningen Internationella dagen mot våld av kvinnor genom 
kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare. Under hösten arbetade förvaltningen också fram en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Ungas delaktighet 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020 och därför har insatser genomförts för 
att säkerställa att förvaltningen uppfyller konventionen. Bland annat har samtliga chefer samt 225 
medarbetare i verksamheter som möter barn och unga utbildats i barnkonventionen. 15 ungdomar har 
utbildats till barnrättsambassadörer för att sprida kunskap, utbilda och skapa opinion kring barns 
rättigheter. Elevskyddsombud på skolorna har utbildats utifrån sitt uppdrag; fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö och förebyggande arbete. 

Under året har ett nytt ungdomsråd bildats vilket syftar till att ge unga möjlighet att påverka frågor 
som berör dem. Ungdomsrådet består av två representanter från varje högstadieskola och åtta 
representanter från gymnasieskolan. Under hösten påbörjade ungdomsrådet sitt arbete och fick bland 
annat introduktion i Agenda 2030. 

Åttondeklassare från tre av kommunens skolor har i samverkan med näringslivet arbetat med projektet 
”Tillsammans för Agenda 2030”. Eleverna har fått lära sig mer om hur företagen arbetar och sedan 
fungerat som hållbarhetskonsulter till företagen. 

Internt miljöarbete 

Strukturen för det interna miljöarbetet har förändrats under året och integrerats i styrmodellen. Varje 
sektor gör årsvisa åtaganden inom miljö samt följer upp dessa. Detta kompletteras av en checklista för 
att säkerställa att alla delar inom miljöområdet hanteras. Arbetet utgår ifrån förvaltningens 
miljöpolicy. 

Sektor Teknik och förvaltningsstöd är fortsatt miljödiplomerade, vilket säkerställer ett gott miljöarbete 
och systematiskt förbättringsarbete i hela förvaltningen. 

Alla sektorers ledningsgrupper, merparten av alla chefer samt en rad medarbetare har fått information 
om hur Agenda 2030 och miljöarbetet ska fungera framöver som naturliga delar av styrmodellen. 
Ytterligare cirka 100 medarbetare har fått en djupare grundläggande miljöutbildning under året. 

Arbetet kring Giftfri kommun har fortsatt och kommer följas upp 2020. En rad kemiska produkter har 
rensats bort under året, första-hjälpen information har satts upp och riskanalyser har gjorts på flera 
arbetsplatser. Analys av den digitala listan av kemiska produkter i hela förvaltningen tyder på att det 
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inte finns några produkter med ämnen som utpekas som särskilt farliga enligt EU. 

Kunskapsåret 2019: Ett urval av kunskapshöjande insatser 

Härryda kommun är en av de kommuner som ingår i Glokala Sverige, ett projekt som drivs av FN-
förbundet i samverkan med SKR för att utbilda och engagera kring Agenda 2030. I maj besökte 
företrädare för Glokala Sverige Härryda kommun och föreläste för chefer, medarbetare och allmänhet. 
Totalt deltog ca 80 personer. 

Ulrika Modéer, FN:s assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsorgan UNDP 
besökte i maj Hulebäcksgymnasiet. Där föreläste hon för skolans elever om UNDP:s arbete för en 
global hållbar utveckling som ett led i kunskapsåret för Agenda 2030. 

I september arrangerades en företagsfrukost och en lunchföreläsning med föreläsaren Gustav Stenbeck 
med temat hållbarhet. Totalt deltog ca 130 personer. 

24 oktober firades FN-dagen på Mölnlycke kulturhus. Elever från Hulebäcksgymnasiets FN-grupp 
berättade om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Kvällen avslutades med en 
föreställning av artisten och poeten Emil Jensen. Totalt deltog ca 200 personer. 

I november informerades samtliga chefer om Strategisk plan Agenda 2030 2.0 och de fyra 
fokusområdena som arbetet ska utgå ifrån framöver. 

1.6.5 Digitalisering 
Kommunstyrelsen fastställde under 2018 en digital agenda med huvudrubriken "digitalt först" för 
kommunens arbete med digitalisering. Agendan anger fyra principer; hållbart, systematiskt, förändring 
och delaktighet, som vägledande för arbetet. Det finns en årlig förvaltningsgemensam handlingsplan 
för att verkställa agendan, liksom sektorsvisa handlingsplaner för digitaliseringsarbetet. 

Arbetet inom området systematik har fortsatt med att bygga upp en organisation och struktur för hur 
förvaltningen arbetar med digitalisering. En viktig del av strukturen är Forum för digital utveckling 
(FDU), där respektive sektor finns representerad. FDU har haft regelbundna möten månadsvis med 
EDU som sammankallande. Gruppen har haft fokus på gemensamma frågeställningar och utmaningar, 
vilket har lett till ökad och mer spridd förståelse för digitaliseringsfrågan. I organisationen ingår också 
styrgruppen för digitalisering, vilken utgörs av förvaltningsledningen. 

Arbetet med utveckling och förvaltning av e-tjänster har fortsatt. Under 2019 ökade antalet e-tjänster 
från ca 40 till 70, vilket i sin tur innebär mer än en fördubbling av antalet ärenden som inkom digitalt 
jämfört med föregående år (från ca 4000 till över 9000 ärenden). Den tekniska plattformen utökades 
också med en funktion för att kunna tillhandahålla e-tjänster som riktar sig till kommunens 
medarbetare och inte till medborgare/näringsidkare. Exempel på interna e-tjänster som startats är 
Anmälan om kränkande behandling (UTK), Anmälan om personuppgiftsincident 
(förvaltningsövergripande), och Projektbeställning (IT). 

Samverkan med andra kommuner inom digitaliseringsfrågan är ett viktigt fokusområde för 
förvaltningen. Detta har lett till att Härryda kommun under året deltagit i en gemensam upphandling 
av en sk RPA- plattform (Robot Processed Automation) tillsammans med GR:s 12 andra kommuner, 
där Mölndals stad varit drivande. 

Några andra exempel på pågående eller genomförda förvaltningsövergripande digitaliseringsinsatser 
är: 

• Projektering av LoRa-nätverk och tillhörande pilotprojekt. Ett tiotal sensorer testats ute på 
Råda säteri för bland annat mätning av besöksflöden på säteriet, naturområdet samt 
badplatsen, samt sensorer för mätning av bad- och lufttemperatur. 

• Digital arbetsplats med bland annat Office 365 för alla medarbetare i kommunen. 
• Digitalt närvaro- och voteringshantering vid kommunstyrelsens, välfärdsnämndens och 

kommunfullmäktiges möten. 
• Arbete med införande av e-arkiv. 
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1.6.6 Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg skall konkurrensutsättning 
övervägas. Nämnd och styrelse arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av 
verksamhet. I vissa fall kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i 
andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden. 

Inom välfärdsnämndens ansvarsområden pågår för närvarande planering av Fridaskolan, ny 
gymnasieskola i Mölnlycke, vilket kommer att innebära en konkurrens om eleverna inom 
upptagningsområdet. Även inom övriga skoldelar pågår diskussioner kring alternativa etableringar. 

På uppdrag av välfärdsnämnden har en upphandling av driftentreprenad för Hjortens gruppbostad och 
Hjortens dagliga verksamhet gjorts. Avtalsundertecknande är planerat till januari 2020. Sedan tidigare 
pågår planeringen av ett äldreboende i Mölnlycke där upphandling är genomförd och driften kommer 
att skötas av Attendo Sverige AB. Här sker också ett samarbete i samband med upprättande av 
detaljplan. 

Inom nämndens samtliga områden pågår omvärldsspaning och marknadsundersökningar för att skaffa 
kunskap och goda exempel kring konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. 

1.7 Sammanfattning av sektorernas uppföljning av 
grunduppdrag 

Socialtjänst 

Grunduppdraget inom vård och omsorg präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn 
med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors lika värde. Brukarundersökningen 
inom områdena bemötande, trygghet samt delaktighet och inflytande visar på goda resultat. Den 
individuella genomförandeplanen har varit ett ständigt föremål för förbättringsarbete för att utformas 
så att brukares egna förmågor tas tillvara och för att uppnå ökat brukarinflytande. Undersökning av 
brukares nöjdhet har genomförts inom olika områden genom en app, vilket har lett till 
förbättringsarbeten på enheterna. 

Hälsa och bistånd präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande 
insatser samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och 
behov. Verksamheten har organiserats i flera team såsom palliativa teamet, vårdplaneringsteamet, 
demensteamet och startat upp ett psykiatriteam. Samarbetet innebär att medarbetare 
kompetensutvecklas och kan specialisera sig vilket gynnar kvaliteten i arbetet. Samarbetet gynnar 
också den myndighetsutövande delen av verksamheten då utredningar och beslut får högre kvalitet och 
större rättssäkerhet. 

Grunduppdraget för funktionsstöd syftar till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett 
självständigt liv för invånare med funktionsnedsättning. Under året har verksamheten arbetat med att 
utveckla och säkerställa utförandet av de olika insatserna för att stärka den enskildes möjlighet till att 
leva som andra utifrån egna resurser och individuella behov. Brukarundersökningar inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel visar på att brukarna upplever en god kvalitet. 
Resultatet utgör ett underlag för kontinuerligt förbättringsarbete i vilket brukarna görs delaktiga. 

Verksamheten integration och arbetsmarknad tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag om att 
stärka varje individs resurser och förmåga till självständigt liv. Detta görs genom att arbeta med ett 
tydligt fokus på arbete och självförsörjning med förhållningssättet att alla vill och kan arbeta. 
Arbetsmarknadsenheten har under året utvecklat och effektiviserat verksamhetenoch bland annat 
erbjudit gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser. 
Antalet personer som remitterats till arbetsmarknadsenheten från enheten för försörjningsstöd har 
fördubblats på två år. 

Page 294 of 545



15(55) 

Barn och familj ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett 
självständigt liv. Verksamheten kan se att anmälningarna har ökat de senaste åren,vilket ocksågäller 
för 2019. Detta inkluderar anmälningar från hälso- och sjukvård, polis och skola/barnomsorg. Att 
anmälningarna ökar beror på att lagen har skärpts, att insatser har gjorts med att arbeta mot våld i nära 
och en ökad medvetenhet i samhället om barns utsatthet. Antal unika barn som placerats utanför det 
egna hemmet har minskat i jämförelse med förra året och antal barn och unga som varit föremål för 
biståndsbedömda insatser har minskat något, vilket kan härledas till det stöd som fältsekreterarna kan 
ge utan bistånd. 

Utbildning och kultur 

Förskoleverksamheten har under året arbetat framgångsrikt med två gemensamma inriktningar, att 
utveckla barnens lärmiljöer och undervisning och att synliggöra och beskriva det barnen får ut av den 
pedagogiska verksamheten. 

Grundskolan har fortsatt hög måluppfyllelse gällande behörighet till gymnasiet och meritvärden i 
årskurs 9. Skillnaderna mellan kommunens skolor är emellertid för stora, varför en del insatser riktas 
till enskilda skolor för att kompensera skillnader i elevernas förutsättningar. 

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och andelen elever som klarat examen har ökat på både 
de yrkesförberedande och de högskoleförberedande programmen. En elevhälsoplan har utvecklats som 
stöd i syfte att gynna elevers psykiska hälsa och främja närvaron. 

Vuxenutbildningen har god måluppfyllelse och ligger strax över riksgenomsnittet i samtliga 
utbildningsformer som verksamheten bedriver. Andelen elever som efter avslutad yrkesutbildning för 
vuxna har gått vidare till arbete är fortsatt hög. Yrkeshögskolan har haft igång totalt sex utbildningar 
inom skolformen. 

Kultur och fritid har bedrivit verksamhet i alla kommundelar. Kulturhusen och närbiblioteken har 
bjudit in till cirka 500 tillfällen av konserter, föreläsningar, teater och film och så vidare, riktade till 
såväl barn som vuxna. Fritid ungdom har arbetat främjande och relationsskapande på sju olika 
mötesplatser. Föreningsservice har under året främjat och stöttat föreningslivets värdegrundsarbete 
genom kommunens certifiering samt påbörjat en översyn av taxor och bidrag. 

Utveckling och flerspråkighet har arbetat med att ta fram en gemensam elevhälsoplan som ska stärka 
kvaliteten och likvärdigheten på grundskolorna. I samverkan med sektorn för socialtjänst genomförs 
projekt i syfte att erbjuda tidigt stöd till barn och familjer. Kompetenshöjande insatser och aktiviteter 
har planerats och genomförts utifrån olika behov. Utställningen Bordercrossing har skapat 
förutsättningar för pedagoger att utveckla undervisningen inom bland annat digitalisering. I projektet 
Tillsammans för Agenda 2030 har elever arbetat tillsammans med lokala företag utifrån de globala 
målen. Under 2019 har också ett ungdomsråd bildats. 
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1.8 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017 Budget 2019 

Taxor och avgifter 70 412 68 076 64 494 63 506 

Hyror och arrenden 39 444 35 738 33 760 29 430 

Bidrag 150 549 175 532 192 014 95 057 

Fsg av verksamhet 207 631 202 243 211 086 121 309 

Övriga intäkter 3 149 2 904 3 455 1 481 

Summa intäkter 471 185 484 492 504 808 310 783 

Lönekostnader m.m. 1 387 904 1 347 684 1 279 351 1 268 012 

Köp av huvudverksamhet 454 891 412 793 416 651 414 752 

Lokalkostnader 181 615 172 705 167 095 180 006 

Avskrivning och internränta 18 986 18 616 18 350 21 209 

Övriga kostnader 369 332 370 059 365 266 346 399 

Summa kostnader 2 412 728 2 321 858 2 246 713 2 230 378 

Nettokostnader 1 941 543 1 837 366 1 741 905 1 919 595 

Nettobudget 1 919 595 1 799 878 1 720 464  

Avvikelse -21 948 -37 488 -21 441  

Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Utbildning och kultur 1 253 592 1 246 980 -6 612 1 169 501 1 237 582 

Socialtjänst 687 950 672 615 -15 335 667 865 714 448 

Nettokostnad 1 941 543 1 919 595 -21 948 1 837 366 1 952 030 

Nettokostnaden för nämnden uppgår till 1 942 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 22 
mnkr och båda sektorerna visar underskott. 

Sektorn för socialtjänst redovisar en negativ budgetavvikelse på 15,3 mnkr vilket är en förbättring på 
8,8 mnkr jämfört med föregående år då underskottet var 24,1 mnkr. Underskottet är främst hänförligt 
till köpta platser och placeringar inom barn och unga, relationsvåld, vuxenenhet och funktionsstöd. 
Även försörjningsstöd och hemtjänstens beställarverksamhet redovisar ett underskott. Under året har 
sektorn vidtagit åtgärder för att hantera avvikelserna. På en övergripande nivå har sektorn haft ett 
internt anställningsstopp under andra halvåret. Inom integration och arbetsmarknad har en anpassning 
till nya ersättningsnivåer från Migrationsverket genomförts och bemanningen på enheterna för 
nyanlända och ensamkommande har minskats. Ett omfattande omställningsarbete inom funktionsstöd 
som var planerat till 2020 påbörjades redan under hösten. Barn och familj har arbetat med att 
omförhandla dygnspris i befintliga placeringar och lagt fokus på att mer kostnadseffektivt 
placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. 
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Sektorn för utbildning och kultur visar ett underskott om knappt 6,6 mnkr. Det är grundskolan och 
gymnasieverksamheten som visar underskott medan övriga verksamheter visar överskott. 
Grundskolans underskott förklaras av att fler elever än budgeterat samt att skolenheterna har svårt att 
nå budget i balans och gymnasiet har köpt fler platser är budgeterat. 

Investeringsredovisning 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Utbildning och kultur 10 026 16 667 6 641 12 850 12 360 

Socialtjänst 2 473 9 298 6 825 2 093 2 400 

Nettoutgift 12 499 25 965 13 466 14 943 14 760 

Nämndens utgifter för årets investeringar är 12,5 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 
13,5 mnkr där merparten förklaras av tidsförskjutningar. Därför föreslås ca 7 mnkr av överskottet 
ombudgeteras till 2020. 

Specificering av nettobudgetens förändring 

Specificering av nettobudgetens förändring, drift 

Belopp i tkr KF 181119 
Budget 2019 

Po-
förändring 

Organisa-
tionsföränd. 

Löneökning Summa 
reviderad 

budget 2019 

Utbildning och kultur 1 166 627 6 465 39 290 34 598 1 246 980 

Socialtjänst 657 067 3 545 3 762 8 241 672 615 

Summa nettokostnader 1 823 694 10 010 43 052 42 839 1 919 595 

Nettobudgeten har under året förändrats jämfört med den budget som antogs i KF i november 2018. 
Sektorerna har under året blivit kompenserade för lönerevision och för en höjning av 
personalomkostnadspåslaget från 38 procent till 39 procent. Den största budgetförändringen beror på 
organisationsförändringar. Från och med årsskiftet har en större omorganisation skett mellan Tof och 
Utk och det är fritidsverksamheten som flyttats till Utk. Ökningen av Soc:s budget beror på att 
ansvaret för bostadsanpassningar har flyttat från samhällsbyggnad till socialtjänst. 

Specificering av nettobudgetens förändring, investering 

Investering per 
sektor, tkr 

KF 181119 
Budget 2019 

Ombud. 
bokslut 2018 

enligt KF 
§44 

Organisa-
tionsföränd. 

Ombud. för 
konstnärlig 

utsmyckning 

Summa 
reviderad 

budget 2019 

Utbildning och kultur 12 610 4 057 0 0 16 667 

Socialtjänst 2 100 7 198 0 0 9 298 

Summa nettoutgifter 14 710 11 255 0 0 25 965 

Under året har ombudgetering med anledning av 2018 års bokslut höjt investeringsbudgeten med drygt 
11 mkr jämfört med vad som beslutades i KF i november. Anslaget för konstnärlig utsmyckning 
budgeteras av kommunledningen men vid bokslutet kompenseras de sektorer som haft utgifter under 
året med en budgetjustering som motsvarar utgifternas storlek. 
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2 Sektor för utbildning och kultur 
2.1.1 Sektorchefen om bokslutet 
Sektorn har under året arbetat med anpassningar utifrån en minskad ram om ca 20 mnkr inför 2020. 
Alla verksamheter har bidragit till anpassningarna. Förskoleverksamheten har gjort den största 
anpassningen med 13 mnkr. Sektorn har avslutat verksamheterna Tellus och Satelliten under året. 
Sektorns uppvisade ett negativt resultat på 6,6 mnkr, vilket dock är en förbättring sedan 
delårsprognosen på -14,7 mnkr. Underskottet återfinns inom grundskole- och gymnasieverksamheten. 

Under året har det skett  organisationsförändringar inom sektorn. Sedan 1 januari 2019 ingår enheterna 
fritid ungdom och föreningsservice i den för året nya verksamheten kultur och fritid. Under 2019 har 
en översyn gjorts kring vuxenutbildningens organisatoriska hemvist. Från och med 2020 tillhör 
vuxenutbildningen sektorn för socialtjänst och ingår där i den nya verksamheten Härryda framtid. En 
översyn av elevhälsan resulterade i att skolsköterskorna ingår i en gemensam organisation från och 
med 2020. 

Tre verksamhetschefer har rekryterats under året, varav två började under 2019. Berörda verksamheter 
är vuxenutbildning, kultur och fritid samt grundskola. 

2.1.2 Sektorns organisation 

 

2.1.3 Politiska inriktningar och uppdrag 

Förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga 
Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst samverkar genom VIS-gruppen 
(verksamhetschefer i samverkan). Ett fokus under året har varit att öka barns inflytande och 
delaktighet och att förbereda verksamheterna på att barnkonvention blir lag 2020. Personal inom båda 
sektorer har under året deltagit i ett flertal kompetensutvecklingsinsatser som exempelvis föreläsningar 
om barnkonventionen och SIP-utbildningar (samordnad individuell plan) med efterföljande 
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implementeringsarbete. Verktyget syftar till att skapa ett helhetsperspektiv av barns behov och 
samordnade insatser mellan olika verksamheter. Andra kunskapshöjande insatser kring att förebygga 
psykisk ohälsa som genomförts är utbildningar inom MHFA (Mental Health First Aid) samt utbildning 
av instruktörer inom YAM (Youth Aware of Mental Health). 

Projekt InVux startade 2019 under ledning av Göteborgsregionen. Här ingår Hulebäcksgymnasiet och 
syftar till att stärka unga som inte fullgjort sin gymnasieutbildning och därmed befinner sig i riskzon 
för framtida utanförskap. Projektet kommer att pågå fram till 2022. En lokal handlingsplan för psykisk 
hälsa togs fram under året. Områden som har arbetats med utifrån den är suicidprevention, 
föräldraskapsstöd och att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. 

Insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom hedersrelaterade 
normer 
Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst har tagit fram en gemensam 
handlingsplan. Syftet med planen är att stärka kommunens förmåga att förebygga och åtgärda risker 
för medborgarna, med ett särskilt fokus på barn och unga, att utsättas för hedersrelaterat våld och 
förtryck. I planen har fyra delmål lyfts fram: att öka kompetensen hos medarbetarna, att skapa 
strukturer och rutiner, att arbeta fram en tydlig information om stödinsatser samt att arbeta för en ökad 
samverkan mellan berörda aktörer. 

Långsiktig plan för fler skolor i kommunen 
Sektorn har genomfört en kapacitetsutredning på alla grundskolor. Detta ger ett underlag för vidare 
dialog kring organisation och ändamålsenliga lokaler. Sektorn ser ett behov på flera skolor att anpassa 
lokalerna för att ge bättre förutsättningar till den undervisning som krävs för att nå alla elever. 
Sektorschef har gett i uppdrag till planering och tillsyn att ta fram ett funktionsprogram där vi 
definierar lärmiljöerna för våra barn och elever i förskolan och grundskolan. Arbetet ska göras i 
samarbete med verksamheterna och samhällsbyggnad. Programmet ska vara en riktlinje inför 
planering av både nya och gamla lokaler inom förskola och grundskola. Sektorn kommer att göra 
omvärldsspaningar och skaffa kunskap genom att delta i nätverk "Bygga skola". Genom ett politiskt 
uppdrag till förvaltningen, pågår samarbete med Skanska och Internationella Engelska Skolan, för att 
undersöka en etablering av en grundskola i Mölnlycke. Förvaltningen har också ett uppdrag att 
organisera grundskolorna efter stadier. Detta kräver utrymme i lokalerna och är ett långsiktigt arbete. 
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2.1.4 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Budget 

2019 

Taxor och avgifter 44 710 44 353 41 041 41 719 

Hyror och arrenden 3 781 2 112 1 975 4 710 

Bidrag 86 966 88 954 86 323 55 636 

Fsg av verksamhet 120 025 118 330 122 014 120 877 

Övriga intäkter 2 207 2 294 2 644 1 379 

Summa intäkter 257 688 256 043 253 997 224 321 

Lönekostnader m.m. 885 929 858 735 801 308 854 156 

Köp av huvudverksamhet 248 855 203 562 196 976 241 694 

Lokalkostnader 122 422 116 344 112 789 125 105 

Avskrivning och internränta 14 870 14 523 14 078 15 919 

Övriga kostnader 239 176 232 344 232 345 234 427 

Summa kostnader 1 511 251 1 425 508 1 357 497 1 471 301 

     

Nettokostnader 1 253 563 1 169 465 1 103 500 1 246 980 

Nettobudget 1 246 980 1 156 141 1 109 337 1 246 980 

Avvikelse -6 612 -13 324 5 837 0 

Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Sektorsledning 12 333 13 329 996 10 662 12 983 

Förskoleverksamhet 300 012 304 767 4 755 309 184 289 142 

Grundskoleverksamhet 627 929 614 747 -13 182 586 963 633 246 

Gymnasieverksamhet 163 207 159 745 -3 462 153 863 175 757 

Vuxenutbildning 21 558 23 856 2 298 20 689  

Kultur och fritid 94 092 94 505 413 44 437 93 628 

Utveckling och flerspråkighet 34 462 36 031 1 569 43 704 32 826 

Nettokostnad 1 253 592 1 246 980 -6 612 1 169 501 1 237 582 

Sektorn visar ett underskott om 6,6 mkr, vilket motsvarar en avvikelse om en halv procent av sektorns 
totala budget. 

Förskolan visar ett överskott om 4,8 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med prognoserna under året, 
vilket beror på att enheterna lyckats bättre med anpassning till budget och barnantal än väntat. Det var 
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ca 60 fler barn än budgeterat i verksamheten, vilket har synts i kommunal regi. En förklaring till detta 
är att efterfrågansgraden ökat, vilket i sin tur är en effekt av att andelen barn är äldre samt att 
vårdnadshavare väljer att placera barnen tidigare. 

Grundskoleverksamheten visar totalt ett underskott om 13,2 mnkr. Drygt hälften av underskottet beror 
på att flera grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi. Resterande underskott förklaras av fler elever 
i grundskola än budgeterat samt ökade kostnader för skolskjuts. För att komma i balans på alla 
skolenheter har ett resursplaneringsverktyg införts på samtliga skolor under 2019. 

Gymnasieverksamheten totalt, Hulebäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda platser, visar en negativ 
budgetavvikelse om 3,5 mnkr. Underskottet återfinns i sin helhet inom köp och försäljning, vilket till 
stor del beror på att verksamheten köpt fler gymnasieplatser. Hulebäcksgymnasiet tillsammans med 
Hulesär visar ingen avvikelse. 

Vuxenutbildningens överskott om 2,3 mnkr förklaras av lägre kostnader för köpta komvuxplatser, 
kostnadseffektiva yrkesvuxutbildningar samt högre intäkter för SFI. Yrkeshögskolan visar däremot ett 
underskott till följd av färre utbildningsplatser och därmed lägre intäkter. Verksamhetens möjlighet till 
omfördelning av resurser inom de olika skolformerna skapar en flexibilitet och gör att verksamheten 
har kort omställningstid. 

Utveckling och flerspråkighet visar ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet beror främst på högre 
intäkter för externfinansierade projekt och statsbidrag men också på lägre kostnader för personal som 
en effekt av kommande års budgetanpassning. Kultur- och fritidsverksamheten samt sektorledning 
visar också ett överskott om totalt 1,4 mnkr. Överskottet förklaras framförallt av vakanta tjänster som 
nu är tillsatta. 

Jämfört med 2018 års bokslut har intäkterna ökat med en procent, till följd av ökade avgiftsintäkter 
och bidrag. Kostnaderna har ökat med sex procent (86 mnkr), vilket till största del förklaras av 
elevökning inom grundskole- och gymnasieverksamheten samt löneökningar och fler köpta platser. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Sektorledning 0 100 100 0 100 

Förskoleverksamhet 1 464 2 696 1 232 2 372 2 400 

Grundskoleverksamhet 6 090 9 015 2 925 6 650 5 560 

Gymnasieverksamhet 1 520 2 166 646 2 300 2 050 

Vuxenutbildning 51 300 249 175  

Kultur och fritid 873 2 010 1 137 933 1 450 

Utveckling och flerspråkighet 28 380 352 420 800 

Nettoutgift 10 026 16 667 6 641 12 850 12 360 

Grundskola lämnar ett överskott om 2,9 mnkr, främst på grund av att byggnationen av 
Fagerhultsskolan i Hindås senarelades under planperioden. Förskola lämnar ett överskott om 1,2 mnkr, 
främst på grund av ett minskat behov av inventarier. Kultur och fritid lämnar ett överskott om 1,1 
mnkr till följd av tidsförskjutningar. 
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2.2 Ledning 

2.2.1 Uppdrag 
I sektorsledningen ingår förutom sektorschefen alla verksamhetschefer och den administrativa chefen. 
Sektorschefens uppgift är att kommunicera målen och skapa förutsättningar för verksamheterna att 
uppnå dessa. Sektorsledningen handlägger ärenden och motioner samt genomför utredningar och 
uppdrag till den politiska organisationen. Sektorskontoret samordnar sektorns kvalitetsarbeten, 
riskhantering och beredskapsplanering, projektledning, IT-utveckling, information samt gemensam 
kompetensförsörjning. Övrig administration består av post-, diarie- och arkivhantering samt hantering 
av kommunstyrelse- och delegationsärenden. Planering och tillsyn ansvarar för 
befolkningsuppföljning och lokalresursplanering. Enheten arbetar även med verksamhetsstöd i form 
av administration, skolplaceringar, avgiftshantering samt rapportering och sammanställning av 
statistik. Planering och tillsyn har även kommunens uppdrag att följa upp barn och elever i fristående 
verksamhet eller i andra kommuners förskola eller skola. Enheten ansvarar för prövning av rätt till 
skolskjuts och utövar tillsyn över de fristående förskolor som finns i kommunen. 

2.2.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 4 0 4 3 0 

Kostnad 12 337 13 329 992 10 664 12 983 

Netto 12 333 13 329 996 10 662 12 983 

Ledning visar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror till stor del på vakanser och 
tjänstledigheter inom enheten planering och tillsyn men också på att anslaget för utredningar och 
kompetensutveckling inte använts fullt ut. 

Jämfört med föregående år är kostnaderna 1,7 mnkr högre, vilket förklaras av sektorsgemensamma 
kostnadsökningar för bland annat IT och kapitaltjänstkostnader. 

2.3 Förskola 

2.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. 
Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö) för förskolan, samt de kommunala 
politiska målen för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och är det 
första steget i barnens utbildning. Förskolan vilar på demokratins grund och ska erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
 
I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet och ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (Skolverket, 98/16). 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
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andra och sin omvärld. Verksamheten ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Invånare i kommunen, 1-5 år 2 701 2 693 2 610 2 495 

Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år 105 109 118 120 

Inskrivna barn förskolan, egen regi 2 128 2 076 2 098 2 048 

Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi 147 134 127 123 

Köpta platser 286 278 269 280 

Uppföljning av grunduppdrag 

Verksamheten planeras utifrån våra styrdokument och fångar upp barns tankar och intressen. 
Förskolorna organiserar sig så att barnen vistas i mindre grupper under delar av dagen. Detta för att 
skapa goda förutsättningar för undervisningen i förskolan. 
Förskola och familjedaghem arbetar med två gemensamma inriktningar: 
- Barns lärmiljöer och undervisning i förskolan ska fortsätta att utvecklas. Genom att arbeta med 
relationell pedagogik förväntar vi oss höja kvalitén och öka likvärdigheten ytterligare. 
- Enheternas arbete med systematiskt kvalitetsarbete ska utvecklas för att synliggöra vad barnen får 
ut av vår verksamhet. 
Verksamhetschefens bedömning är att enheterna arbetar framgångsrikt med dessa områden och att 
vi blivit bättre på att se och kunna beskriva vad barnen får ut av vår verksamhet 
Ett utvecklingsarbete har startat för att utveckla arbetssättet kring barn i behov av särskilt stöd i 
form av barnhälsoteam. Några förskolor har startat detta under året för att se hur arbetssättet och 
samverkan kan utvecklas. Resultat som rapporteras från enheterna är att man arbetat mer på generell 
nivå och inte med stort individfokus för bästa möjliga resultat. 
Ett intensivt arbete har pågått kring förskolans ekonomi under 2019 vilket påverkat verksamheterna 
särskilt under hösten 2019. Detta återspeglas i medarbetarenkäten som fick något sänkt resultat 
jämfört med förra mätningen. 
I brukarenkäten 2018 fick verksamheten ett gott resultat. Något bättre än resultatet för 2017. Nästa 
brukarenkät kommer under våren 2020. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi 4,7 4,7 4,7  

Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi 4,5 4,9 4,2  

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal 
regi, andel (%) 47 48 52  
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2.3.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 46 008 42 670 3 338 46 514 40 215 

Kostnad 346 020 347 437 1 417 355 697 329 357 

Netto 300 012 304 767 4 755 309 184 289 142 

Förskolan redovisar för 2019 ett överskott om 4,8 mnkr mot budget, vilket är en förbättring jämfört 
med 2018 då resultatet var ett underskott om 4,8 mnkr. Samtidigt är antalet barn i verksamheten ca 60 
fler än planerat. Årets överskott beror på ett flertal faktorer. Ett överskott om 1,7 mnkr för köpta/sålda 
platser, vilket främst är en följd av fler sålda platser. Högre intäkter för förskoleplatser om 1,2 mnkr 
mot budget bidrar till det positiva resultatet. Pedagogisk omsorg lämnar i likhet med tidigare år ett 
överskott om 1,4 mnkr, vilket främst beror på vakanser till följd av färre placerade barn. Pedagogisk 
omsorgs budget har anpassats efter det lägre barnantalet inför 2020. Kostnaden för lokalanpassningar 
har även det varit lägre än budget vilket ger 1,3 mnkr, detta överskott är dock av tillfällig karaktär då 
allt som planerats inte genomförts. 

Förskoleenheterna lämnar ett underskott om 2,6 mnkr, vilket främst är orsakat av högre 
personalkostnader. Resultatet är dock en förbättring jämfört med tidigare prognoser, vilket beror på att 
enheterna lyckats bättre med anpassning till budget och barnantal än väntat. En del av underskottet 
beror även på att kostnaden för insatser för barn i behov av särskilt stöd har ökat. Orsaken till 
ökningen är en kombination av fler barn i behov av stöd samt ökade kostnader per barn. 

Antalet barn i förskoleålder i kommunen har totalt sett minskat jämfört med 2018 på grund av färre 
födda. Samtidigt har antalet barn i kommunal verksamhet varit högre än budgeterat under 2019. 
Anledningen till detta beror på en ökad efterfrågansgrad, vilket i sin tur är en effekt av att andelen 3-5-
åringar är större än 1-2-åringar. Dessutom har vårdnadshavare valt att placera sina barn tidigare. 

Jämfört med 2018 minskade intäkterna med 0,5 mnkr främst på grund av minskade statsbidrag. 
Kostnaderna har minskat med 10 mnkr, vilket är en följd av lägre personalkostnader. Förskolan har 
under året arbetat med effektivare vikarieanskaffning. Vidare har förskolan arbetat med optimering av 
verksamheten och då främst barngruppernas storlek. Under året stängde även Säteriets förskola. 

2.4 Grundskola 

2.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. 
Styrdokumenten är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 med sina kursplaner, 
samt de kommunala politiska målen för verksamheten. 
 
Verksamhetens uppdrag är att främja lärande där eleven ska stödjas, stimuleras och utmanas att 
inhämta kunskaper för att nå gymnasiebehörighet. Verksamheten ska uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt arbeta för en hög och likvärdig kvalitet. I 
samarbete med hemmen ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen. 
 
Verksamheten har i uppdrag att främja demokratiska värden och förbereda eleverna för att leva och 
verka i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med 
andra. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 

Page 304 of 545



25(55) 

en snabb förändringstakt. Verksamhetens uppdrag är att arbeta för att eleverna utvecklar sin förmåga 
till kritiskt tänkande och att kunna analysera ur olika perspektiv. 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheterna ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Invånare i kommunen, 6-15 år 5 639 5 794 5 986 6 089 

Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år 91 95 98 103 

Elever i kommunal grundskola inkl förskoleklass 4 803 5 014 5 196 5 343 

-varav sålda platser 91 96 87 94 

Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, % 93 93 93 93 

Köpta platser, grundskola och förskoleklass 728 731 727 728 

Elever mottagna i särskola 38 44 44 46 

Uppföljning av grunduppdrag 

Grundskolan har en fortsatt hög måluppfyllelse, både gällande behörigheten till gymnasiet och 
meritvärdena i årskurs nio, men skillnaderna mellan kommunens alla skolor är alltför stora.  Därför 
riktas en del insatser till enskilda skolor som får ta del av mer resurser och kompetenser, för att 
uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och arbeta med  Exempel på sådana tjänster är 
socialpedagog och pedagog med ansvar för uteverksamheten som i sina uppdrag arbetar för trygga 
sociala sammanhang där alla elever är delaktiga och inkluderade. Tidiga och riktade insatser för 
elever som saknar måluppfyllelse i engelska, svenska och matematik påverkar direkt 
gymnasiebehörigheten positivt. Redan i förskoleklass används ett bedömningsstöd för att kunna 
uppmärksamma elever i behov av anpassning och stöd. Bedömningsstödet finns tillgängligt för alla 
grundskolans årskurser, men är obligatoriskt för åk 1 i matematik, svenska och svenska A. 
Under 2019 togs kommungemensamma rutiner fram för hur elevers kunskaper dokumenteras och 
kommuniceras på ett mer likvärdigt sätt i ett digitalt verktyg. Verktyget ska också används vid 
överlämningar av elever mellan skolor och beskriver elevernas behov av stöd i och anpassningar av 
undervisningen. Underlaget ger också möjlighet till mer systematisk uppföljning av elevernas 
måluppfyllelse på skolnivå. 
Till grundskolans stöd finns UF som ansvarar för arbetet med att öka kompetensen inom elevhälsa, 
demokrati och inflytandefrågor, digitalisering samt annan verksamhetsutveckling i syfte att höja 
kvaliteten i undervisningen. En kommungemensam elevhälsoplan som stödjer rektors styrning och 
ledning av elevhälsoarbetet håller på att tas fram. I planen kommer ledningssystem, rutiner och 
ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet att synliggöras. 
Under 2019 avslutades den stora kompetenshöjande satsning inom fritidshemmet som pågått under 
två och ett halvt år. Fritidshemmet har blivit en tydligare verksamhet där lärandet står i centrum, 
utifrån fritidshemmets uppdrag i styrdokumenten. Behörigheten bland personalen har inte ökat 
avsevärt men kompetensen och förståelsen för uppdraget hos medarbetarna har ökat. 
Rötter och vingar är förskolans och grundskolans helhetsidé, som beskriver vad elever och 
vårdnadshavare kan förvänta sig av verksamheten, hur lärare och annan skolpersonal behöver arbeta 
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samt vilka processer rektorerna ansvarar för. Genom Rötter och vingar säkerställs grundskolans 
grunduppdrag. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel 92,2 93,4 93,1 91,7 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel 87 82 82,3 84 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel. 79,3 80 77,8  

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, 
andel 45 47 47,7  

2.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Sveriges bästa grundskola - fortsatt förbättringsarbete med rektors roll i fokus 
Sveriges bästa skola ger alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar. Grundskolan har därför ett ökat fokus på att utveckla undervisningens kvalitet och har 
tagit fram två utvecklingsområden som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet under 
2019-2021. 

- Pedagogens ansvar för en undervisning av hög kvalitet med fokus på elevens lärande. 

- Pedagogens ledarskap och professionella relationsskapande för elevens möjlighet till trygghet och 
studiero. 

Elevens lärande står i centrum och därför utvecklar vi undervisningen genom lärarens ledning och 
stimulans för att förbättra alla elevers måluppfyllelse. Mötet mellan pedagog och elev är enligt 
forskning det mest centrala för kvaliteten i undervisningen och en förutsättning för elevens lärande och 
utveckling. 

Inom förskoleklassen och de tidigaste årskurserna arbetar man med att utveckla bedömning och 
dokumentation av elevens kunskaper för att kunna ge eleven det stöd, de anpassningar och de 
utmaningar som krävs i undervisningen. Målsättningen är, oavsett årskurs, att arbeta för att ge eleven 
en gymnasiebehörighet. 

Resultaten från nationella prov i åk 3 och 6 visar nu en positiv utveckling i både matematik och 
svenska. 

Ett samarbete har påbörjats med Göteborgs Universitet och Ulf Blossing, skolforskare. Syftet är att 
utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap i att leda och styra sin verksamhet. En genomlysning av 
rektorsorganisationen har skett för att utreda hur grundskolan ska styras och ledas på bästa sätt. Utifrån 
den rapporten startas en process där strategier för Sveriges bästa skola tas fram. 

Under året har UTK skapat en klagomålshantering för att hantera synpunkter från vårdnadshavare. 
Hanteringen har blivit ett stöd i arbetet att öka tilliten mellan skola och hem. 

Tidigt stöd för att klara skolan - förstärkt psykologisk kompetens i skolan 
Det ökade antalet psykologer inom grundskolan har bidragit till att varje enskild skola får tillgång till 
mer psykologtid i elevhälsoarbetet. Psykologerna kan ge snabbare insatser för eleverna och vara mer 
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tillgängliga för handledning och konsultation för pedagoger. Psykologerna har utifrån utökningen 
större möjligheter att bidra med utbildningsinsatser för skolpersonal. Från 2020 sker en besparing som 
ger en minskning av antalet psykologtjänster, två stycken inom grundskolan. Detta innebär minskade 
möjligheter för grundskolan att få ta del av psykologernas kompetens och insatser. 

2.4.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 69 033 50 286 -18 747 67 712 48 426 

Kostnad 696 962 665 033 -31 929 654 675 681 672 

Netto 627 929 614 747 -13 182 586 963 633 246 

Grundskoleverksamheten visar totalt ett underskott om 13,2 mnkr, främst beroende på att flera 
grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi, fler elever i grundskola än budgeterat samt ökade 
kostnader för skolskjuts. Det var under 2019 ett par fler elever i kommunal grundskola, ca 30 fler 
elever i fristående grundskolor samt ca 35 fler elever i fristående fritidshem, vilket motsvarar 
kostnader om ca 6,8 mnkr. I posten för köpta platser ingår även köpta specialskoleplatser som är 
kostsamma per plats och svåra att budgetera för. 

Grundskoleenheternas sammanlagda underskott är 7,2 mnkr, trots en förstärkning av budget via 
statsbidraget Likvärdig skola. Grundskoleenheternas underskott beror till största del på att några 
grundskoleenheter har för höga personalkostnader, vilket ofta beror på riktade stödinsatser som 
enheterna inte har budgeterat för. Kostnader för skolskjuts översteg budget med 3,5 mnkr, varav 
hälften avser särskola. Ökade kostnader för skolskjuts beror både på fler elever i behov av skolskjuts 
och högre priser än tidigare. Statsbidraget för maxtaxa sjönk för andra året i rad, vilket innebar en 
intäktsminskning om 0,6 mnkr jämfört med budget. 

Åtgärder för att få grundskoleenheternas ekonomi i balans innebär återhållsamhet i hur enheternas 
budget används. På vissa enheter har mer omfattande åtgärder för att anpassa organisationen, t ex 
sammanslagning av klasser. För att komma i balans på alla skolenheter har ett nytt 
resursplaneringsverktyg införts för alla skolor där analyser kan göras utifrån ekonomi, personal och 
organisation. Det blir även tydligt om eleverna får ut rätt undervisning enligt timplan och att lärarna 
arbetar optimalt i undervisningen utifrån behörighet och kompetens. 

Särskoleverksamheten har några färre elever inskrivna i särskola än budgeterat, vilket motsvarar ett 
överskott om 2,3 mnkr som dock förbrukats genom de ökade skolskjutskostnaderna samt att 
särskoleenheterna på totalen inte fått ihop sin ekonomi. 

Lokal- och kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat beroende på omplacering av befintliga 
paviljonger samt tidsförskjutning av Fagerhultsskolan. Detta ihop med ett statsbidrag för obligatorisk 
förskoleklass, tjänstledigheter inom elevhälsan samt lägre kostnader för administration och 
kompetensutveckling bidrog till ett centralt överskott om 3,1 mnkr. 

Jämfört med bokslut 2018 har kostnaderna stigit med drygt 42 mnkr vilket beror på elevökning i 
kommunal och fristående regi. Ca 70 % av kostnadsökningen består av personalkostnader i form av 
nyanställningar, löneökningar och inhyrd personal. Resterande ökning utgörs av andra kostnader så 
som lokalhyror och etablering av paviljonger, skolmåltider, köpta platser samt skolskjuts. Även 
intäkterna har ökat jämfört med 2018, med drygt 1 mnkr vilket beror på ökade statsbidrag. 
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2.5 Gymnasium 

2.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella 
program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett 
om dessa erbjuds i egen regi eller inte. Utöver de nationella programmen erbjuds även utbildningar 
med av regeringen bestämt riksintag. Kommunen har tecknat samverkansavtal inom GR 
(Göteborgsregionens kommunalförbund) för att möjliggöra ett brett utbildningsutbud för kommunens 
ungdomar. Gymnasieskolan regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplan 2011 (Gy 
11) samt ämnes- och kursplaner. 
 
Gymnasieverksamhetens övergripande uppdrag i Härryda kommun är att förmedla kunskaper och 
stödja elever så att de kan nå gymnasieexamen inom högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 
år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på 
ungdomsgymnasiet ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara av sina studier och nå målen för sin 
utbildning. För att nå dit krävs att verksamheten skapar förutsättningar så att eleven: 
 
•Lär sig att se helheten i sina studier 
•Är delaktig och har inflytande 
•Utvecklar en social kompetens 
•Blir medveten om sitt lärande 
 
Det kommunala ungdomsgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram och fem högskoleförberedande 
program. Vidare erbjuder gymnasiet utbildning för de elever som inte är behöriga genom 
introduktionsprogrammen, där till exempel språkintroduktion är ett av alternativen. Målsättningen är 
att den obehöriga eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller komma ut i arbete. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret 
innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförd i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljer ett nationella program på 
gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att starta 
upp eller fullfölja gymnasial utbildning. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet 1 799 1 789 1 716 1 716 

Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda kommun 1 413 1 412 1 414 1 479 

Uppföljning av grunduppdrag 

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och rektorer på samtliga skolenheter har haft fokus 
på att bibehålla antalet elever i förhållande till antalet utbildningsplatser. Målsättningen har varit att 
de elever som valt oss inför gymnasiet också ska vara kvar i gymnasieverksamhet under hela 
studietiden och inte välja om till annat alternativ. 
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Hulebäcksgymnasiets nationella program har en fortsatt hög andel elever som klarar sin 
gymnasieexamen. 2019 klarade 95,1 procent gymnasieexamen att jämföra med 2018 års siffra som 
var 93,5 procent. Både de yrkesförberedande och högskoleförberedande programmen står för denna 
ökning. Betygsanalysen visar att satsningar på utvecklandet av formativ bedömning, aktivt lärande 
och baslektionsupplägg har varit framgångsfaktorer tillsammans med elevhälsans främjande och 
förebyggande arbete där specialpedagogen tycks vara en extra viktig resurs. 
Den - gemensamt för alla program - viktigaste orsaken till varför elever inte når målen för 
gymnasieexamen är att vi inte i tillräckligt stor utsträckning genomfört anpassningar för att arbeta 
med den den psykiska ohälsan och frånvaron. Under 2019 har därför skolledningen tillsammans 
med elevhälsans personal fokuserat på att ta fram en gemensam elevhälsoplan som ska fungera som 
ett stöd till programspecifika elevhälsoplaner. Planen fastställs i juni 2020 och är ett verktyg för att 
över skolenheterna gemensamt ta fram extra anpassningar och särskilt stöd som gynnar elevers 
psykiska hälsa och främjar närvaron. 
Andelen lärare med lärarlegitimation är fortsatt hög och det märks att Hulebäcksgymnasiet är en 
attraktiv arbetsplats vid de få tillfällen gymnasiet annonserar lediga tjänster. En av 
framgångsfaktorerna i detta arbete har varit välriktade kompetensutvecklingsinsatser samt flera 
samarbeten med universitet och andra lärosäten. Många av lärarna på Hulebäcksgymnasiet har 
akademiska kunskaper på forskarnivå och rektorerna arbetar för att i tjänstefördelningen möjliggöra 
tid för att kunna kombinera egen forskning med undervisning på Hulebäcksgymnasiet. 
Eleverna på Hulebäcksgymnasiet är nöjda med sin skola och gymnasiet ligger över snittet för riket 
på 12 av 14 frågeställningar i den enkät som genomfördes av skolinspektionen VT 2019. De 
områden vi behöver jobba ytterligare med är "stimulans" och "veta vad som krävs" - något som 
arbetslagen arbetar vidare med inom ramen för respektive skolenhet. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) 79,2 78 81,3 82,3 

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne, andel (%) 95,9 94,9 95,5  

Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, andel 
positiva svar (%) 88,4 88,4 89,9  

2.5.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 109 106 106 121 2 985 110 864 100 696 

Kostnad 272 312 265 866 6 446 264 727 276 453 

Netto 163 207 159 745 3 462 153 863 175 757 

Gymnasieverksamheten totalt - Hulebäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda platser - lämnar ett 
underskott om 3,5 mnkr, främst på grund av att ca 25 fler gymnasieelever hanterats av verksamheten. 
Underskottet återfinns i sin helhet inom köp och försäljning, där köpta och sålda gymnasieplatser visar 
en negativ avvikelse mot budget medan motsvarande nettokostnader för gymnasiesärskoleplatser visar 
en positiv avvikelse. 

Underskottet från köpta gymnasieplatser uppgår till 7,7 mnkr och beror till stor del på att 
verksamheten under året har köpt fler platser än budgeterat, ca 70 st. Samtidigt har 
Hulebäcksgymnasiet sålt ca 30 fler platser motsvarande 1,6 mnkr, bland annat genom att ytterligare en 
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klass tagits in på skolan från och med höstterminen. Detta som ett sätt att aktivt arbeta med att få en 
budget i balans. 

Inför 2018 flyttades 4 mkr från gymnasiet, varav 1 mkr återfördes inför 2019. Genom ovan nämnda 
utökning av elevantal på Hulebäcksgymnasiet har verksamhetens underskott begränsats. Antalet elever 
i gymnasieålder fortsätter att öka och i och med den nya klassen har skolan uppnått ett elevantal som 
är svårt att överskrida ytterligare inom befintliga lokaler, varför kommande elevökningar framförallt 
kommer märkas på köpta platser. 

Hulebäcksgymnasiet är en populär skola bland både elever och personal och bedriver en 
kostnadseffektiv verksamhet. Trots personalkostnader av engångskaraktär och en fortsatt stor IM-
organisation med successivt avtagande ersättning från Migrationsverket visar skolan ingen avvikelse 
mot budget. Inte heller Hulesär, Hulebäcksgymnasiets egen särskoleverksamhet, visar någon avvikelse 
mot budget. 

Jämfört med 2018 är intäkterna 1,8 mnkr lägre och kostnaderna 7,6 mnkr högre. Minskade intäkter 
från Migrationsverket är en förklaring till lägre intäkter 2019. Högre personalkostnader till följd av 
lönerevision och uppräknade kostnader för köpta platser är två förklaringar till högre kostnader. En ny 
GR-gemensam modell för skolskjuts från och med HT18 märks genom både lägre intäkter och lägre 
kostnader.  

2.6 Vuxenutbildning 

2.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Vuxenutbildningens övergripande uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja elever och studerande 
så att de kan arbeta och verka i samhället eller fortsätta studera under hela sin yrkesverksamma tid. 
Medborgarna ska ha möjlighet att skola om sig med hjälp av gymnasial vuxenutbildning, både 
teoretiska och praktiska kurser. Rättigheten gäller även behörighetsgivande kurser för högskolestudier 
samt för vissa yrkeshögskoleutbildningar. 
 
Uppdraget är att möta kommuninvånarnas och övriga sökandes behov av studie- och yrkesvägledning 
och utbildning på olika nivåer. Verksamhetens målgrupp är heterogen och eleverna/de studerande är 
individer med mycket olika bakgrund och varierande ålder (från 20 år och uppåt). Verksamheten ska 
alltid möta varje elev/studerande utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Skollagen reglerar de skolformer som finns för den kommunala vuxenutbildningen. Skolformerna är 
följande: vuxenutbildning på grundläggande (gruv) och gymnasial nivå, utbildning i svenska för 
invandrare (SFI), samt särskild utbildning för vuxna (särvux). 
 
Vuxenutbildningen bedriver verksamhet inom samtliga dessa skolformer. Utöver detta anordnas 
yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Yrkeshögskolan regleras av lagen om 
yrkeshögskolan. Kommunen ingår även i ett samverkansavtal med Göteborgsregionen gällande 
vuxenutbildning (yrkesvuxutbildningar, yrkesvuxutbildningar med språkstöd samt lärlingsutbildning). 
Dessa utbildningar regleras av förordning om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning och fokus 
för utbildningarna är arbetsmarknadens behov av arbetskraft. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal studerande, individer 1 086 867 1 339 940 

Antal heltidsplatser gymnasial utbildning 205 166 182 200 

Antal deltagare SFI 140 244 334 321 

Antal deltagare Gruv 75 87 182 156 

Antal deltagare inom GR 35 53 80 85 

Antal studerande i annan kommun 100 75 47 61 

Antal deltagare inom YH 410 391 320 282 

Antal deltagare inom uppdragsutbildning 20 46 0 0 

Uppföljning av grunduppdrag 

Vuxenutbildningen visar en god måluppfyllelse för året, där elevernas betyg ligger strax över 
riksgenomsnittet i samtliga utbildningsformer som verksamheten bedriver. Många elever har 
studerat på en eller flera nivåer i utbildningssystemet. Som exempel fortsätter många av eleverna 
inom SFI att studera vidare i andra skolformer. Verksamheten ser också många ansökningar till de 
relativt nystartade yrkesutbildningar med språkstöd som anordnas inom GR Vux-samarbetet. 
Andelen elever som efter avslutad yrkesutbildning för vuxna/yrkesutbildning med språkstöd har gått 
vidare till arbete är fortsatt hög. Den goda arbetsmarknaden i regionen märks för elevantal både på 
yrkesutbildningar på gymnasial nivå och på yrkeshögskolenivå. När konjunkturen vänder nedåt 
måste vi anpassa elevantalet på våra utbildningar så det matchar efterfrågan. 
Yrkeshögskolan (YH) har under 2019 haft igång totalt sex utbildningar inom skolformen. Trenden 
är fortsatt att den goda arbetsmarknaden ger färre sökande till varje utbildningsplats. Fokus har varit 
på att rekrytera elever och fylla de beviljade klasserna med studerande - något som är en 
förutsättning för att kunna bedriva utbildningarna på ett kostnadseffektivt sätt. Uppdragsutbildning 
har ej genomförts under 2019 men planen är att under 2020 bedriva minst en utbildning med ca 30 
deltagare. 
Yrkeshögskolan (YH) ansöker varje år om att få starta nya YH-utbildningar och i januari 2020 
beviljades två nya starter på de befintliga utbildningarna Tullspecialist och Lönespecialist. Enligt 
verksamhetens nya marknadsföringsplan har YH inför ansökan till start HT20 använt sig av 
"influencers" istället för tidningsannonser. Ett mycket lyckat drag då 380 000 personer nåtts av 
reklamkampanjen redan efter första omgången. Under 2020 kommer YH att ansöka om fem nya 
utbildningar. 

2.6.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 17 929 16 380 1 549 18 929  

Kostnad 39 487 40 236 749 39 618  

Netto 21 558 23 856 2 298 20 689  

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott om 2,3 mnkr. Yrkeshögskolan (YH) visar ett underskott om 
2,0 mnkr och övrig vuxenutbildning ett överskott om 4,3 mnkr. Verksamhetens möjlighet till 
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omfördelning av resurser inom de olika skolformerna skapar en flexibilitet och gör att verksamheten 
har kort omställningstid. 

Yrkeshögskolans underskott förklaras av lägre intäkter på grund av ett lägre antal elever än maxtaket i 
framförallt en av klasserna. Denna klass har nu tagit examen, varför underskottet inte väntas ha någon 
påverkan på 2020. Under höstterminen 2019 startade YH tre nya utbildningar med fulla klasser. 
Högkonjunkturen medför att verksamheten måste arbeta aktivt med att rekrytera och behålla elever. 
Marknadsföringskostnader bidrog även det till underskottet. 

Vuxenutbildningens överskott beror på såväl högre intäkter som lägre kostnader än budget. Intäkterna 
för SFI har successivt minskat i takt med att antalet etableringselever blivit färre, men har trots det 
varit högre än väntat under 2019. Kostnaderna för köpta platser inom kommunal vuxenutbildning är 
lägre än budget som en följd av efterfrågan. Verksamheten bedriver också kostnadseffektiva 
yrkesvuxutbildningar i förhållande till de statsbidrag som erhålls. 

Jämfört med 2018 är både intäkter och kostnader lägre. Detta förklaras av en något minskad volym 
under 2019 inom flera verksamhetsformer, bland annat SFI och YH. Under 2020 väntas andra 
utbildningar såsom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning öka i omfattning. Från och med 
årsskiftet ingår vuxenutbildningen i den nya verksamheten Härryda framtid under sektorn för 
socialtjänst. 

2.7 Kultur och fritid 

2.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Kulturverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja kulturens ställning i kommunen 
och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten bidrar genom 
ett brett och professionellt kulturutbud till en god livskvalitet för medborgarna. 
 
Verksamheten ska vara väl känd och tillgänglig så att alla medborgare erbjuds goda möjligheter att 
delta. Kulturen ska vara en självklar och tydlig del av samhällsbygget och präglas av ett innehåll som 
utifrån en demokratisk värdegrund fokuserar på frågor om öppenhet, tolerans och om allas lika värde. 
 
Kulturskolan ska skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga rätt till kulturella upplevelser och 
konstnärligt utövande. Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa genom konst och kultur. 
Kulturskolan omfattar kursverksamhet för åldrarna 5-20 år och samverkar med grund- och 
gymnasieskolan samt deltar i regionala och internationella samarbeten. 
 
Kulturhusen och biblioteken är platser med rum för upplevelser, inspiration, skapande, lärande och 
möten. I kulturhusen samsas bibliotek med ateljé, utställningsytor, dansgolv, plats för föreningsliv och 
scener. Kulturhusen och biblioteken ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för 
människors kulturliv. De ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och ge utrymme för var och 
en att utveckla sina skapande förmågor. 
 
Den offentliga konsten är en viktig del av kommunens identitet och i samhällsbygget. Verksamhetens 
arbete med den offentliga konsten sker i bred samverkan med andra sektorer i kommunen och i dialog 
med medborgarna. 
 
Den lagstiftning som är särskilt inriktad mot verksamheten är bibliotekslagen. 
 
Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens 
ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
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med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.  
 
Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom konsultation och samverkan, 
bidragsgivning samt administrativt stöd via Föreningsnavet. Enheten ansvarar för fördelning och 
uthyrning av träningstider i idrottsanläggningar till föreningar, uthyrning av anläggningar och lokaler 
till privatpersoner samt handläggning av lotteritillstånd utifrån lotterilagen. Sommartid tillhandahåller 
enheten simskoleverksamhet i kommunens olika delar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser 1 626 1 689 1 726 1 778 

Antal utlån biblioteken 400 536 387 510 380 000 360 000 

Antal besök kulturhuset 439 003 490 098 496 690 493 296 

Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun 7 244 7 382 7 589 7 782 

Antal mötesplatser som Fritid ungdom ansvarar för eller 
stödjer 12 10,5 8 7 

Antal bidragsberättigade föreningar 130 130 130 130 

Antal barn som deltar i sportlabbet 221 216 199 0 

Antal barn som deltar i simskolan 412 203 259 247 

Antal utlån i fritidsbanken   1 384 3 648 

Antal deltagartillfällen (LOK-stöd) 258 016 261 560 290 549 287 315 

Antal föreläsningar till föreningslivet    10 

Antal inlämnade Må Bra-kort   869 588 

Uppföljning av grunduppdrag 

Inför 2019 genomfördes en organisationsförändring där enheterna fritid ungdom och 
föreningsservice slogs samman till en enhet och inkluderades i den nya verksamheten kultur och 
fritid. Under året har också en ny verksamhetschef och en ny enhetschef rekryterats. 
Kulturverksamheten 
För att ge alla barn och ungdomar möjlighet att ta del av kulturverksamhet har kulturskolan varit på 
plats i samtliga kommundelar. Elevplats har alltid gått att få, men inte alltid omedelbart till 
förstahandsvalet. För att ytterligare vidga tillgängligheten har det genomfört gratis lovkurser, som 
finansierats av statligt bidrag för lovaktiviteter, i bild, dans, teater och pop/rock. 
Med syfte att nå ut till fler barn och öka deltagandet har kulturskolan erbjudit en så kallad öppen 
verksamhet (som drop-in). Den öppna verksamheten riktats till nya målgrupper och till befintliga 
elever som vill göra mer eller prova på nya ämnen. Nyanlända har bjudits in för att få introduktion 
och upptäcka vad man kan göra på kulturskolan. På skolor i kommunen där andelen 
kulturskoleelever varit låg har det erbjudits kulturaktiviteter i samverkan med fritidshemmen. Den 
öppna verksamheten har varit avgiftsfri tack vare stöd från Kulturrådet. 
Kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter tillsammans med närbiblioteken Hindås och Rävlanda har 
under året som gått haft en diger programverksamhet. Sammanlagt har kulturhusen och 
närbiblioteken bjudit in till ca 150 tillfällen av konserter, föreläsningar, teaterföreställningar och 
workshops riktade till en vuxenpublik, och ca 350 tillfällen av teater, film, workshops, sagostunder 
och liknade aktiviteter riktade till barn. Av tillgänglighetsskäl har en stor del av verksamhetens 
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program därför också erbjudits med fri entré. På Landvetters kulturhus har särskilt fokus på 
ungdomsverksamheten vidgat utbudet och lockat till sig unga deltagare i löpande verksamhet som 
har ökat med cirka hundra personer sedan förra året. 
Med syfte att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning, erbjuder biblioteket en rad läsformat. För personer som på grund av hög ålder, 
sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta sig till biblioteket finns tjänsten ”Boken 
kommer". Biblioteksverksamheten har också under året genomfört ett fortbildningsprogram för 
samtlig personal med temat "Mångspråk". 
Arbetsgruppen ”Kultur i skola och förskola” som bedrivit uppsökande verksamhet för att alla 
barn/elever under ett läsår ska ta del av kulturupplevelser förmedlade av professionella 
konstutövare. 
Kommunens konsthall, Nemeshallen, har presenterat etablerade konstnärer som är både lokalt och 
regionalt verksamma. På andra platser i kulturhusen har utställningar visats med tonvikt på det 
lokala inom konsthantverk, slöjd och design. Det har även funnits plats för amatörer med 
anknytning till Härryda kommun, med tonvikt på ungdomar.? 
Upphandlingen av offentlig konst har gjort att kommunen fått god renommé bland konstnärer, 
konstnärsorganisationer, institutioner, andra kommuner och regioner runt om i landet. Ansvarig 
planeringsledare har under året deltagit i olika konstseminarier och har också redogjort för hur 
kommunen upphandlar den offentliga konsten. Flera kommuner har dessutom hört av sig för att få 
veta mer om kommunens modell, som av en konstkonsulent på regionen fått namnet 
”Härrydamodellen". 
Fritidsverksamheten 
Fritid ungdom har under 2019 arbetat främjande och relationsskapande på sju olika mötesplatser: tre 
öppna skolor, Studio 13, Studio 11, spontanidrotten och Musikens hus. Utöver dessa mötesplatser 
har fritidsledarna haft viss del av arbetstiden förlagd till kommunens senaredelsskolor. I samverkan 
med kulturverksamheten genomförde Fritid ungdom ett varierat utbud av aktiviteter under loven, 
bland annat lägerverksamhet. 
Ungdomar har givits möjligheter att vara delaktiga och styra innehållet på mötesplatserna och under 
loven genom olika metoder såsom idéverkstad, förslagsvägg, möten och samtal. 
Fritid ungdom har arbetat kommunövergripande med ungas inflytande genom bland annat 
Ungdomsrådet och elevråden samt arbetsgruppen för LUPP (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken). För tredje året i rad förlade SVEA (Sveriges elevråd) sin elevrådskongress i 
Härryda kommun. Fritidsledarna ansvarade för samordning och logistik. 
Föreningsservice har under året främjat och stöttat föreningslivets värdegrundsarbete genom 
kommunens certifiering. I detta ingår bland annat ledarutveckling, demokrati och delaktighet, 
jämställdhet och mångfald, nolltolerans mot mobbning och kränkningar samt utbildningsinsats för 
att hantera och förebygga missbruksproblematik inom ANTDS (alkohol, narkotika, tobak, doping 
och spel). 
Föreningsservice har bidragit med föreningslivets perspektiv på ett antal pågående 
anläggningsprojekt i kommunen. I detta arbete har föreningsservice en dialog med berörda 
föreningar. Det pågår också ett arbete med en totalöversyn av kommunens föreningsbidrag och 
taxor. 

2.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunens konst tillgänglig för fler 
Tillsammans med verksamheten mark och bostad har ett arbete inletts för att sprida information om 
den offentliga fasta konsten och som nu publiceras på kommunens hemsida. Arbetet kommer att 
fortsätta och successivt byggas ut. 

Härryda kommun har under året varit involverade i projektet Artscape Saga, ett kommunövergripande 
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projekt inom Göteborgsregionen, som har resulterat i tre muralmålningar runtom i kommunen. 
Muralmålningarna placerades medvetet på olika platser i kommunen för att ge fler medborgare 
möjlighet att delta i workshops och andra kringaktiviteter som anordnades i samband med 
målningarna. 

Ökad påverkansmöjlighet kring konstnärlig utsmyckning 
Under året som gått har visst förberedande arbete pågått för att hitta en modell som utgår ifrån att 
demokratisera och tillgängliggöra samtidskonst. Arbetet ska riktas mot konst i det offentliga rummet 
och syftet är att skapa ett reellt medborgarinflytande i projekt. Till att börja med kommer modellen att 
användas på något lämpligt projekt för att sedan kunna utvärderas innan utökning. 

Demokratisäkrat föreningsstöd och långsiktigt arbete med tillgången till 
idrottsanläggningar och föreningslokaler 
Det pågår ett arbete med en totalöversyn av kommunens föreningsbidrag och taxor. För att vidga 
perspektiven och samla in viktiga synpunkter kring principer för fördelning av det ekonomiska är en 
särskild arbetsgrupp från välfärdsnämnden utsedd och rådet för idéburna organisationer har uppdrag 
som referensgrupp. Flera workshops där alla föreningar i kommunen bjudits in kommer att äga rum 
under våren 2020. Förvaltningen kommer att lämna förslag på reviderat föreningsstöd till den politiska 
organisationen för beslut hösten 2020 och möjligt införande 2021. 

Det långsiktiga arbetet med att skapa tillgång till idrottsanläggningar och föreningslokaler sker 
löpande genom medverkan i den kommunövergripande arbetsgruppen för lokalresursplanering. 

2.7.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 9 973 7 329 2 644 7 309 7 329 

Kostnad 104 065 101 834 2 231 51 748 100 957 

Netto 94 092 94 505 413 44 437 93 628 

Den för året nya verksamheten kultur och fritid visar ett överskott om 0,4 mnkr. Avvikelserna inom 
verksamheten varierar. 

Kultur visar ett överskott om 0,8 mnkr till följd av vakant tjänst för verksamhetschef under våren och 
vakant tjänst för enhetschef under hösten. Båda dessa tjänster är nu rekryterade. Inför 2020 ska 
verksamheten minska med en bibliotekarie och en kulturskolepedagog. Anpassningen har påbörjats 
under 2019 och bidrar även det till överskottet. 

Fritid visar ett underskott om 0,4 mnkr på grund av lägre intäkter för uthyrning av idrottshallar, vilket i 
sin tur beror på en pågående utredning av taxenivåer. Underskottet väntas kvarstå även under 2020 och 
balanseras först då utredningen är klar och reviderade taxor tas i bruk. Även personalförstärkningar 
inom fritid ungdom bidrar till underskottet. 

Under 2019 blev såväl intäkter som kostnader högre än budgeterat. Statsbidrag från Kulturrådet till 
kulturskolans verksamhet, arrangörsstöd från regionen till kulturhusen samt lönebidrag från 
Arbetsförmedlingen bidrog till högre intäkter. En utökning av verksamheten med anledning av dessa 
bidrag förklarar de högre kostnaderna. 

Verksamhetens omslutning är i det närmaste fördubblad 2019 jämfört med 2018, vilket har sin 
förklaring i att fritid ungdom och föreningsservice inkluderats i verksamheten från och med år 2019. 
Kostnadsökningen utgörs främst av idrottshallar (30 mnkr) samt personal (11 mnkr) och övriga 
kostnader (9 mnkr). 
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2.8 Utveckling och flerspråkighet 

2.8.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten Utveckling och flerspråkighet (UF) består av två enheter: Utvecklings- och stödenheten 
(USE) och Centrum för Flerspråkigt lärande (CFL). Både USE och CFL stödjer och samverkar med 
för- och grundskola i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet. 
 
USE har i uppdrag att utifrån behov erbjuda och organisera handledning och professionsutveckling. 
Inom enheten finns specialistkompetens inom elevhälsa samt verksamhetsutveckling med inriktning 
på bland annat digitalisering, hälsa, kommunikation, demokrati och inflytandefrågor.  
 
CFL har i uppdrag att introducera, kartlägga och undervisa nyanlända barn, elever och familjer på 
mottagningsenheten Välkomsten. I detta ingår även att stödja ledare och pedagoger i arbetet med 
mottagandet av nyanlända. CFL erbjuder också studiehandledning och modersmål. Syftet är att ge 
goda förutsättningar för nyanlända barn och elever att klara sin skolgång. 
 
Arbetet inom UF utgår från den gemensamma helhetsidén - Rötter och Vingar. Målet är trygga barn 
och unga som lär och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal elever som erbjuds modersmålsundervisning  315 320 401 

Antal språk som erbjuds inom modersmålsundervisning  18 18 25 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under 2019 genomförde PREERA (upphandlad konsult) en översyn av Elevhälsan i kommunen. 
Utifrån den fick Utveckling och flerspråkighet (UF) uppdraget att ta fram en gemensam 
elevhälsoplan som ska stärka kvaliteten och likvärdigheten i elevhälsoarbetet på grundskolorna. Det 
beslutades också om en organisationsförändring för skolsköterskorna i grundskolan. De organiseras 
från och med 2020 centralt inom Utveckling- och stödenheten (USE) med en gemensam chef, tillika 
enhetschef för USE. 
I samverkan med sektorn för socialtjänst och UPH* (ungas psykiska hälsa) genomförs två projekt: 
BUMSS (barn- och ungdomsmedicin, socialtjänst, skola) och TSI (tidiga och samordnade insatser). 
BUMSS riktar sig mot tre tidigareskolor i kommunen och syftet är att erbjuda tidigt stöd till barn 
och familjer som det finns en oro kring samt att genomföra kunskapshöjande insatser till 
pedagogerna. Inom TSI skapas rutiner för att arbeta på ett likartat och systematiskt sätt med 
samordnad individuell plan (SIP) som verktyg för samordnade insatser utifrån ett 
barnrättsperspektiv. 
Under 2019 har ett ungdomsråd bildats och former för arbetet implementerats. Ett stödmaterial för 
demokrati- och inflytandefrågor med Barnkonventionen som grund har tagits fram inom förskola 
och grundskola. 
För att möta grundskolans behov av kompetensutveckling har en rad riktade insatser genomförts 
utifrån förändrade krav i läroplanen, såsom programmering för lärare i matematik och 
teknikhandledning för pedagoger. På uppdrag från rektor har även riktad processhandledning kring 
digitala verktyg och resurser skett. 
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Under hösten har utställningen Bordercrossing, från Reggio Emilia i Italien, funnits på Tellus. 
Utställningen har skapat förutsättningar för pedagogerna att utveckla kvaliteten i undervisningen 
inom digitalisering, naturvetenskap och estetik. Förutom 750 interna besökare inom för- och 
grundskola har utställningen besökts av 600 externa gäster. 
Projektet Tillsammans för Agenda 2030 har genomförts i åk 8 på tre skolor. Elever har arbetat 
tillsammans med lokala företag utifrån de globala målen. Utvecklingsledare för Agenda 2030, 
kommunekolog och företagslots har varit resurser för projektdeltagarna. Projektet redovisades för 
företagen och ställdes ut för allmänheten på biblioteken. 
Sommarskola har genomförts inom teknik och naturvetenskap för flickor i åk 6-9. 
Verksamhetsutvecklarna med ansvar för digitalisering har under året förberett övergången till O365 
och dokumentationsverktyget Unikum. Nationella prov har genomförts digitalt för första gången. 
Detta arbete förankras och implementeras i nätverk med utsedda nyckelpersoner inom för- och 
grundskola. Kompetensutveckling riktat till pedagogerna har genomförts för att utveckla lärmiljöer 
och användandet av digitala verktyg som pedagogisk resurs i undervisningen. 
För- och grundskola har under året deltagit i åtta internationella projekt delfinansierade av 
Universitets- och Högskolerådet. Skolan har också deltagit på tre konferenser i USA, Dubai och 
Hongkong. Inom ramen för ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) deltar UTK i ett 
samarbetsprojekt med Kenya. 
Under året har 36 nyanlända elever mottagits på Välkomsten. Eleverna kartlades inom två månader i 
samstämmighet med Skolverkets riktlinjer och samtliga har genomgått hälsosamtal och de 
uppföljningar som erfordras för en god elevhälsa. Som nyanländ behöver familjerna mycket stöd i 
att komma in i det svenska skolsystemet. Välkomsten har därför utökat föräldramöten till tre 
tillfällen per termin. Under 2019 har dessa haft följande teman: Introduktion i det svenska 
skolsystemet, diskrimineringsgrunder och kränkningar samt information om Barnkonventionen. 
Under 2019 fick 121 elever i grundskolan studiehandledning på 21 olika språk och 
modersmålslärarna har undervisat 401 elever i 25 olika språk, vilket är något fler än tidigare år. 
Ökningen tros bero på att informationen om studiehandledning och modersmål i större utsträckning 
nått ut till vårdnadshavare och elever. 
För att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen genomfördes under 2019 en 
uppdragsutbildning för lärarna i samverkan med Högskolan i Väst. Ytterligare 
kompetensutvecklingsinsatser som genomförts är ett projekt om hur kommunen kan skapa 
kvalitativa lektioner inom när- och fjärrundervisning. Syftet är att ge eleverna mer undervisningstid 
och att minska behovet av skolskjuts, något som både innebär effektivisering och ökad trygghet för 
eleven. 
*UPH – tilläggsuppdrag till vårdcentraler 

2.8.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 5 636 1 535 4 101 4 713 1 355 

Kostnad 40 098 37 566 2 532 48 416 34 181 

Netto 34 462 36 031 1 569 43 704 32 826 

Utveckling och flerspråkighet (UF) visar ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet förklaras främst av 
högre intäkter men också lägre personalkostnader jämfört med budget. 

Verksamheten har under året erhållit intäkter om 5,6 mnkr. Intäkterna avser bidrag från 
externfinansierade och tidsbegränsade projekt som drivs och projektleds av verksamheten, statsbidrag 
för förstelärare och andra tjänster liksom statsbidrag för modersmål och språkutveckling inom förskola 
samt inträdesavgifter från besökare till den digitala världsutställningen Bordercrossing på Tellus under 
hösten 2019. 
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Även kostnaderna har varit högre än budget under året, vilket till stor del förklaras av en utökad 
verksamhet och projektorganisation med anledning av ovanstående bidrag. Inför 2020 ska 
verksamheten minska med totalt sex tjänster och denna anpassning påbörjades under 2019 och bidrar 
därför också till överskottet. En vakant verksamhetsutvecklartjänst under tio månader samt två vakanta 
psykologtjänster under årets sista månader kan nämnas som exempel. 

Jämfört med 2018 är omslutningen lägre, vilket förklaras av att enheten fritid ungdom från och med 
2019 ingår i verksamheten kultur och fritid. Föregående års underskott från studiehandledning är nu 
åtgärdat och enheten Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har en budget i balans. 
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3 Sektor för socialtjänst 
3.1.1 Sektorchefen om bokslutet 
Socialtjänsten utgör ofta det yttersta skyddsnätet för personer som befinner sig i en utsatt situation, 
inte minst gäller det människors bostadssituation. Det är en utmaning att hitta lämpliga bostäder och 
nyttja befintliga boenden på ett optimalt sätt. Under året har sektorn för socialtjänst fokuserat på att 
anpassa och ge stöd i ordinärt boende i första hand och särskilda boendeformer och institutioner i 
andra hand. Resultatet av bättre övergripande planering och gemensam bosamordning har bland annat 
minskat behovet av köpta platser för nyanlända och behovet av platser i skyddat boende. 
Utskrivningsklara patienter på sjukhus har tagits emot i rätt tid och verksamheten har under året haft 
ringa kostnader för utskrivningsklara patienter. Från årsskiftet tillhör bostadsanpassningsverksamheten 
socialtjänsten, vilket underlättar samordning vid hemgång från sjukhus. I Mölnlycke är ett nytt särskilt 
boende för äldre under uppbyggnad. Driftsstarten är försenad, det har medfört ett ökat behov av 
hemtjänst. Under året har Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet konkurrensutsatts och från 
april 2020 kommer verksamheten att drivas av en extern utförare. 

Trots en stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet har personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 
svårt att få ett arbete och bli självförsörjande. Samtidigt som många företag har svårt att hitta rätt 
kompetens. Det finns ett matchningsproblem, ett utbildningsglapp mellan de som är arbetslösa och den 
kompetens som efterfrågas. Kraftsamling och samverkan inom ramen för Härryda framtid har dock 
påverkat resultatet positivt. Fler nyanlända kommer i arbete eller studier efter avslutad etablering och 
fler hushåll med försörjningsstöd har blivit självförsörjande under 2019. Från 2020 tillhör 
vuxenutbildningen Härryda framtid och socialtjänsten vilket ger bättre förutsättningar för samverkan. 

Det systematiska arbetet med att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer har förbättrats under 
2019. En handlingsplan för arbetet antogs i mars 2019 som bland annat innehåller utbildningsinsatser 
för chefer och handläggare. För samtliga medarbetare i kommunen har en nanoutbildning tagits fram. 

Under 2019 har det inom samtliga verksamheter arbetats intensivt med digitalisering. Utgångspunkt 
för arbetet har varit Digitalt först- handlingsplan för digital agenda 2019-2021. Utöver alla 
utvecklingsprojekt inom digitalisering och välfärdsteknik deltar också verksamheten i ett EFS-projekt 
(Europeiska socialfonden) som ska stärka kunskapsnivån bland medarbetare och chefer. 

Årets ekonomiska resultat landar på ett underskott på 15 mnkr vilket motsvarar 2 procent av sektorns 
nettobudget. Underskottet rör placeringar av barn och unga, kostnader för försörjningsstöd, köpta 
platser inom funktionsstöd och hemtjänst. Verksamheten har genomfört en rad åtgärder som ger goda 
möjligheter för en ekonomi i balans 2020. En framgångsfaktor för god kvalitet i verksamhetens 
insatser och en stabil ekonomi är samverkan med andra. Det gäller vårdsamverkan såväl som 
samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer. Ett samarbete med närliggande 
kommuner har inletts under 2019 för att se över möjligheterna till en mer formaliserad 
avtalssamverkan. 
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3.1.2 Sektorns organisation 
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3.1.3 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Budget 

2019 

Taxor och avgifter 25 701 23 723 23 453 21 787 

Hyror och arrenden 35 663 33 626 31 784 24 720 

Bidrag 63 584 86 578 105 691 39 421 

Fsg av verksamhet 87 607 83 913 89 072 432 

Övriga intäkter 942 608 811 102 

Summa intäkter 213 496 228 448 250 811 86 462 

Lönekostnader m.m. 501 975 488 948 478 043 413 856 

Köp av huvudverksamhet 206 036 209 232 219 675 173 058 

Lokalkostnader 59 193 56 362 54 306 54 901 

Avskrivning och internränta 4 117 4 093 4 272 5 290 

Övriga kostnader 130 125 137 679 132 889 111 972 

Summa kostnader 901 446 896 313 889 185 759 077 

     

Nettokostnader 687 950 667 865 638 374 672 615 

Nettobudget 672 615 643 737 611 127 672 615 

Avvikelse -15 335 -24 128 -27 247 0 

Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Ledning 40 504 43 872 3 368 35 647 80 449 

Vård och omsorg 194 074 195 110 1 036 184 253 196 223 

Hälsa och bistånd 168 634 161 773 -6 861 146 054 162 604 

Funktionsstöd 160 881 155 101 -5 780 158 255 137 264 

Integration och arbetsmarknad 39 213 38 973 -240 34 284 61 831 

Barn och familj 84 644 77 786 -6 858 109 372 76 077 

Nettokostnad 687 950 672 615 -15 335 667 865 714 448 

Sektorn för socialtjänst redovisar en negativ budgetavvikelse på 15,3 mnkr vilket är en förbättring på 
8,8 mnkr jämfört med föregående år då underskottet var 24,1 mnkr. 

Underskottet är främst hänförligt till köpta platser och placeringar inom barn och unga, relationsvåld, 
vuxenenhet och funktionsstöd. Även försörjningsstöd och hemtjänstens beställarverksamhet redovisar 
ett underskott. 
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Placeringar av barn och unga i HVB, familjehem och i externa öppenvårdsinsatser redovisar ett 
underskott på 4,7 mnkr. Relationsvåld redovisar ett underskott på 4,4 mnkr och placeringar av vuxna 
med missbruk eller beroende redovisar ett underskott på 4,1 mnkr. Underskotten beror främst på fler 
och längre placeringar än budgeterat. Enskilt köpta platser inom funktionsstöd redovisar ett underskott 
på 4,7 mnkr. Orsaken är fler köpta platser under senare delen av 2018 som har gett helårskonsekvenser 
under 2019. 

Försörjningsstödsenheten redovisar ett underskott på 3,2 mnkr. Inför 2019 gjordes en 
budgetförstärkning med 4 mnkr till försörjningsstöd. Utbetalningarna av försörjningsstöd ligger i nivå 
med föregående år och under året har utbetalningar gjorts med 27,2 mnkr. 

Beställarverksamheten inom hemtjänst redovisar ett underskott på 4,1 mnkr med anledning av att 
beviljade timmar är högre än budgeterat. Behovet av hemtjänst har ökat under året och den försenade 
driftstarten av det särskilda boendet på Säteriet har påverkat det ökade behovet. Eftersom Säteriet 
planeras att driftsättas först 2022 bedöms det ökade behovet av hemtjänst inte vara av tillfällig 
karaktär. Personlig assistans däremot redovisar ett överskott, 2,7 mnkr med anledning av färre ärenden 
än budgeterat. 

Boenden som bedrivs i kommunal regi inom funktionsstöd och vård och omsorg redovisar 
tillsammans ett överskott på 2,9 mnkr. 

Enheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga redovisar tillsammans ett överskott på 2,5 
mnkr och sektorsledning redovisar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr. 

Under året har sektorn vidtagit åtgärder för att hantera avvikelserna. På en övergripande nivå har 
sektorn haft ett internt anställningsstopp under andra halvåret. Inom integration och arbetsmarknad har 
en anpassning till nya ersättningsnivåer från Migrationsverket genomförts och bemanningen på 
enheterna för nyanlända och ensamkommande har minskats. Ett omfattande omställningsarbete inom 
funktionsstöd som var planerat till 2020 påbörjades redan under hösten. Barn och familj har arbetat 
med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar och lagt fokus på att mer kostnadseffektivt 
placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Ledning 969 4 458 3 489 572 700 

Vård och omsorg 1 207 2 762 1 555 1 282 840 

Hälsa bistånd 103 580 477 84 180 

Funktionsstöd 194 498 304 155 180 

Integration och arbetsmarknad 0 1 000 1 000 0 320 

Barn och familj 0 0 0 0 180 

Nettoutgift 2 473 9 298 6 825 2 093 2 400 

Sektorn redovisar ett överskott på totalt 6,8 mnkr gällande investeringar. Överskottet består främst av 
datainventarier på 3,2 mnkr. Reinvesteringar redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. De projekt som rör 
nya boenden inom integration och arbetsmarknad har inte utnyttjat sin investeringsbudget eftersom 
behovet av investeringsbudget har förändrats. Vidare kvarstår vissa investeringar på nyöppnade 
boenden. 
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3.2 Ledning 

3.2.1 Uppdrag 
Ledningen har i uppdrag att leda och samordna sektorns olika verksamheter och företräda sektorn 
internt och externt. Sektorns ledning består av sektorschef, verksamhetschefer, administrativ chef och 
utvecklingschef. Dessa ingår också i sektorns ledningsgrupp, som ska ge stöd i beslutsfattande, 
verkställighet och ledarroller så att socialtjänstens chefer och stab uthålligt klarar sina uppdrag och 
mål. 

Inom socialtjänstens ledning finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Det medicinska ansvaret 
omfattar hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterske-, fysioterapeut- och 
arbetsterapeutnivå och har som målsättning att kommuninvånarna ska få en säker och ändamålsenlig 
hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Här 
finns också ansvaret för kommunens överförmyndarverksamhet. 

Socialtjänstens administration svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat arkiv och 
diarieföring, ekonomi, IT, lokalplanering, bosamordning samt nämndadministration för sociala 
myndighetsnämnden. 

Inom socialtjänstens ledning finns också funktionen utveckling och uppföljning med uppdrag att ge 
stöd till hela sektorn i utveckling, utredning och uppföljning. Syftet med funktionen är att ge ett sådant 
stöd att verksamheterna kan bedrivas ekonomiskt effektivt, med god kvalitet utifrån politiska mål, 
gällande lagstiftning och tillämpliga föreskrifter och att skapa förutsättningar för utveckling av 
sektorns verksamheter. Funktionen ansvarar också för sektorns gemensamma kvalitetsledningssystem. 
Inom funktionen finns socialt ansvarig samordnare (SAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR) som tillsammans med sektorns MAS säkerställer att den vård och behandling som ges inom 
det ansvarsområde som kommunen har är av god kvalitet. Funktionen har också ansvar för 
tillståndsprövning av alkoholservering. 

3.2.2 Ekonomi 

Ledning 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 10 546 1 170 9 376 7 777 7 245 

Kostnad 51 050 45 042 6 008 43 425 87 694 

Netto 40 504 43 872 3 368 35 647 80 449 

Sektorsledning redovisar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr (2018, +4,8 mnkr). Överskottet beror främst 
på vakanta tjänster delar av året. Även högre intäkter än budgeterat på externt bedrivna LSS-boenden 
påverkar resultatet med 0,4 mnkr. Vidare redovisar sektorsadministrationen ett överskott på 1,4 mnkr, 
främst avseende IT-kostnader och kostnader för avskrivningar eftersom tidigare planerade 
investeringar istället genererar leasingavgifter. 

Intäkterna är 9 mnkr högre och kostnaderna är 6 mnkr högre än budget, detta med anledning av 
bemanningsenhetens verksamhet som intäktsfinansieras. 
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3.3 Vård och omsorg 

3.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt kommunfullmäktiges politiska 
inriktningsmål för vård och omsorg. Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en 
helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom 
vård och omsorg ska ges möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på 
självbestämmande, trygghet, integritet och bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt 
stödja närstående. Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, delaktighet, meningsfullhet, 
inflytande, rättssäkerhet och en ansvarsfull resursanvändning. Verksamheten ska tillhandahålla 
högkvalitativ, evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och sjukvård med 
upplevd hög kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer. Medarbetare 
inom vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska läggas vid 
gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik och 
bemötandefrågor. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 
och ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre och särskilt boende. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal permanenta platser särskilt boende (mätdatum 31/12)  249 261 261 

Antal korttidsplatser särskilt boende, egen regi (mätdatum 
31/12)  27 27 27 

Antal besök dagverksamhet (totalt under året)  4 004 4 419 3 853 

Uppföljning av grunduppdrag 

Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstiftning och präglas av ett salutogent 
förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors 
lika värde. Reflektionsträffar utifrån äldreomsorgens värdegrund som regelbundet har utförts 
fortsätter att öka personalens medvetenhet och leder till att de i sitt bemötande är empatiska och 
stödjande. Den individuella genomförandeplanen har varit ett ständigt föremål för förbättringsarbete 
för att utformas så att brukares egna förmågor tas tillvara och för att uppnå ökat brukarinflytande. 
Brukarundersökningen inom områdena bemötande, trygghet samt delaktighet och inflytande visar 
på goda resultat. Inom hemtjänsten har åtgärder som översyn av insatsplanering, bemanning och 
logistik genomförts för att förbättra personalkontinuiteten för brukare. Resultatet för 2019 är relativt 
oförändrat jämfört med tidigare år. 
Insatser för att brukare ska vara delaktiga i samhällslivet och ha ett bibehållet oberoende genom 
bland annat IT och teknik fortsätter. Utgångspunkten "digitalt först" har varit rådande. I det ordinära 
boendet har alla trygghetstelefoner bytts ut till digitala. Antalet brukare som kan få en fortsatt 
självständighet genom GPS-klockor har ökat och tillsyn nattetid via kamera har genomförts. 
Undersökning av brukares nöjdhet inom olika områden genom en app som heter "Happy customer" 
har genomförts och har lett till förbättringsarbeten på enheterna. Verksamheten deltar också i ett 
EFS-projekt kallat MODIG, som syftar till att öka den digitala grundkompetensen hos medarbetare 
genom utbildningssatsningar. 
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Året har också inneburit en underkapacitet avseende tillgång till särskilda boendeplatser och trycket 
har varit stort på verksamhetens korttidsplatser då dessa till stor del har upptagits av personer som 
väntat på verkställighet av särskilt boende, framför allt på demensenheten. 
Framgångsfaktorer inom vård och omsorg är en tydlig målstyrning, uppdragstydlighet, systematisk 
kompetensutveckling, en kvalitetsmedveten organisation med brukaren i fokus samt en hög grad av 
kostnadsmedvetenhet. Det visar sig genom en budget i balans, sjunkande sjukfrånvaro, goda resultat 
på medarbetarenkäten och framförallt i HME (hållbart medarbetarengagemang) undersökningen. 
Utmaningar som verksamheten står inför är bland annat personalförsörjning och att kunna bibehålla 
de grundkrav på kompetens som förutsätts idag. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Brukares upplevelse av bemötande 97 98 97 98 

Brukares upplevelse av trygghet 88 87 88 90 

Brukares upplevelse av delaktighet och inflytande 91 90 86 90 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  (antal personal som 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar). 14 15 17 16 

3.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunen ska använda trädgård, grönska och natur som redskap för bättre 
välmående 
På de flesta av vård och omsorgs äldreboende finns fina trädgårdar anlagda för att få möjlighet till 
naturupplevelser och att stimulera sinnena. Som ett led i att skapa ett välbefinnande för brukare och 
även för anhöriga används utemiljön frekvent och på olika sätt. I brukares individuella 
genomförandeplan (IGP) kan det stå att den enskilde uppskattar blommor, trädgård och att få 
utevistelse i natur, att ha en stående aktivitet i trädgård och när och hur det ska ske. Frukter och bär 
som odlas ihop med brukare skördas och används till efterrätter och bakning. När vädret tillåter intas 
måltider och fika där och ofta spontangrillas i trädgårdarna. Andra aktiviteter som stilla stunder, 
promenader, träning, spel används också utemiljöerna till plus odlingar av olika slag. Personal har 
kompetensutvecklats inom ämnet med bland annat föreläsningar i hur gröna miljöer kan användas för 
att öka välmåendet och arbete på detta sätt har också en positiv effekt på medarbetares arbetsmiljö. 

3.3.3 Ekonomi 

Vård och omsorg 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 101 558 29 254 72 304 111 237 31 349 

Kostnad 295 631 224 364 71 267 295 489 227 572 

Netto 194 074 195 110 1 036 184 253 196 223 

Vård och omsorg redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr (2018 +3,4 mmkr). 

De särskilda boendena inklusive dagverksamhet redovisar ett överskott på 2,6 mnkr vilket främst beror 
på en anpassad bemanning efter behov och att tillfälliga vakanser inte har rekryterats fullt ut. 

Hemtjänst i egen regi redovisar ett underskott på 0,8 mnkr främst med anledning av hemtjänstens 
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nattverksamhet. 

Ett nytt avtal för brukarnas resor till och från dagverksamhet har genererat ökade kostnader inom 
verksamhetsområdet. Under året har en översyn av resorna genomförts för att utreda möjligheter till 
minskade kostnader. 

Jämfört med föregående år har intäkterna för vård och omsorg minskat med 10 mnkr medan 
kostnaderna ligger oförändrade. Minskningen beror främst på att verksamheten har omorganiserats 
och personlig assistans har flyttats till verksamheten funktionsstöd men också beroende på minskade 
statsbidrag. 

Intäkterna är 72 mnkr högre och kostnaderna 71 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på att 
utförarverksamheten inom hemtjänst har prestationsbudget och får ersättning för beviljade timmar. 

3.4 Hälsa och bistånd 

3.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom hälsa och bistånd utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), nationell lagstiftning, gällande avtal och överenskommelser inom Hälso- och 
sjukvårdens område samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för Hälsa och bistånd. 
Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. 
Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt 
för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla 
individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. 
Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL och 
LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. För målgruppen utsatta vuxna 
med beroende och samsjuklighet ges insatserna huvudsakligen på frivillig grund men kan även, i vissa 
fall, ges i form av tvångsvård. Verksamheten ska arbeta aktivt med att underlätta för de personer som 
vårdar eller stödjer en närstående. En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan 
med andra aktörer inom sektorn samt med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa 
samarbetspartner inom regionen och med brukar- och anhörigorganisationer. Hälsa och bistånd består 
av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet och hälsofrämjande enhet. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år)  867 930 921 

Antal personer med beslut om LSS-insats/månad 
(mätmånad oktober)   279 305 

Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober)  11 900 13 187 13 842 

Antal personer med hemtjänst (mätmånad oktober)  687 705 718 

Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM  26 28 26 

Antal vuxna som har kontakt med vuxenenheten  244 255  
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Uppföljning av grunduppdrag 

Antal kommuninvånare med behov av hemtjänst har ökat under 2019 med 13 personer och antal 
timmar hemtjänst har ökat. Det är en utveckling med flera orsaker som att antalet personer i hög 
ålder i kommunen ökat, en snabbare utskrivning från sjukhus, inriktningen i lagen om samverkan att 
utskrivning ska ske till hemmet, hög beläggning på kommunens korttidsplatser och längre väntan på 
plats inom särskilt boende. Dessa faktorer ställer krav på mer omfattande insatser till fler individer. 
Det kan vara i form av hemtjänst men också hemsjukvård. För att få situationen att fungera behöver 
de olika yrkeskompetenserna samarbeta kring den enskildes behov. Under 2019 har det genomförts 
ett stort antal planeringar i samarbete med sjukvården och 75 procent av dessa sker via länk. 
Verksamhetsområdet har organiserat flera team såsom palliativa teamet, vårdplaneringsteamet, 
demensteamet och i uppstart psykiatriteamet. Här sker ett samarbete kring enskilda mellan olika 
professioner. Det innebär att medarbetare kompetensutvecklas och kan specialisera sig vilket gynnar 
kvaliteten i det arbete som utförs. Ett exempel är goda resultat inom den palliativa vården. 
Specialiseringen i teamen gynnar också den myndighetsutövande delen av verksamhetsområdet och 
utredningar och beslut får en högre kvalitet och större rättssäkerhet. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett 
år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 85 88 78 96 

Andel överklagade till förvaltningsdomstol som bifallits,(%) 10 0 40 10 

Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, (%) 87,8 94 91,4 96 

3.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Erbjuda fixartjänst från 70 år, istället för dagens 75 år 
Fixartjänst erbjuds sedan våren 2019 från 70 år och uppdraget har därigenom verkställts. En möjlighet 
uppkom till fördelning av arbetsuppgifter utan budgetförstärkning. 

Undersöka möjligheten att införa träffpunkter på äldreboenden 
En kartläggning av nuvarande träffpunkter och fritidsverksamhet på särskilda boenden och bostäder 
med god tillgänglighet är initierad och kommer att genomföras under våren 2020. 

Tillse att det finns tillräckligt med korttidsplatser för att möta behoven 
Växelvården har i huvudsak flyttats från befintliga korttidsplatser som frigjorts för korttidsvård. 
Tillfälliga platser för korttidsvård, främst inom demens, har inrättats under 2019. Från och med 2020 
övergår dessa tillfälliga platser till ordinarie vård- och omsorgsplatser då antalet korttidsplatser 
bedöms motsvara behovet. 

Personer över 90 år som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende ska 
beredas plats 
Förvaltningen har utrett möjligheten för personer över 90 år som ansöker om plats på vård- och 
omsorgsboende att beredas plats och då konstaterat att det inte finns juridiska förutsättningar för en 
åldersstyrd biståndsbedömning. Riktlinje gällande plats på vård- och omsorgsboende lämnas därför 
oförändrad. 
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3.4.3 Ekonomi 

Hälsa och bistånd 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 26 048 37 721 11 673 23 129 36 478 

Kostnad 194 682 199 494 4 812 169 183 199 082 

Netto 168 634 161 773 -6 861 146 054 162 604 

Hälsa och bistånd redovisar en negativ budgetavvikelse på 6,9 mnkr (2018 -8,7 mnkr). Underskottet är 
främst hänförligt till kostnader för köpt vård inom vuxenenheten och beställarverksamheten inom 
hemtjänst. 

Vuxenenheten redovisar ett underskott 3,6 mnkr och den främsta anledningen till underskottet är 
placeringskostnader som är högre än budgeterat. 

Beställarverksamheten inom hemtjänst redovisar ett underskott på 4,1 mnkr med anledning av att 
beviljade timmar är högre än budgeterat. Behovet av hemtjänst har ökat under året och den försenade 
driftstarten av det särskilda boendet på Säteriet har påverkat det ökade behovet. Eftersom Säteriet 
planeras att driftsättas först 2022 bedöms det ökade behovet av hemtjänst inte vara av tillfällig 
karaktär. 

Inom den hälsofrämjande verksamheten redovisas ett överskott på 1,2 mnkr, främst med anledning av 
att kostnader för anhörigstöd har minskat under 2019. Även personlig assistans redovisar ett överskott 
med 2,7 mnkr med anledning av att utförda timmar är lägre än budgeterat med anledning av färre 
brukare än budgeterat. 

Kostnaderna har ökat med 25 mnkr och intäkterna har ökat med 3 mnkr jämfört med föregående år, 
vilket främst beror på den omorganisation som gjordes 2019 där vuxenenheten flyttades till 
verksamhetsområdet. 

  

3.5 Funktionsstöd 

3.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamhetsområdet funktionsstöd syftar till att skapa social trygghet och öka 
möjligheten till ett självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen 
verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Stödet riktas till personer med funktionsnedsättning, inom alla åldersgrupper, 
som omfattas av lagstiftningen. Individuellt anpassat stöd ska tillgodose enskildas behov inom olika 
livsområden. Enligt lagstiftningen ska stödet utformas utifrån den enskildes egna resurser för att stärka 
den enskildes möjlighet till att leva som andra, till att ha ett självständigt liv, till delaktighet i 
samhällslivet, till att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, till en meningsfull 
sysselsättning samt till avlastning för anhöriga i omvårdnaden av den enskilde. Verksamheten ska 
säkerställa att insatserna är av god kvalitet. Insatserna ska ges i enlighet med mål och 
övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt att stödet tillgodoser den enskildes behov 
och uppnår verksamhetens syfte. Verksamheten ska tillförsäkra den enskildes delaktighet och 
inflytande. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. Helhetssyn och 
samordning ska utgå från den enskildes samlade livssituation med samordnade insatser som ska 
präglas av kontinuitet. Insatserna ska vara trygga och rättssäkra med möjlighet till insyn och inflytande 
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för den enskilde. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning 
och erfarenhet. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt för att uppnå verksamhetens mål och 
uppdrag. Funktionsstöd består av LSS-boenden, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig 
assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson samt boendestöd. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal personer med beslut om bostad med särskild service 
enligt LSS 100 103 111 111 

Antal personer med daglig verksamhet  113 117 121 

Antal personer med boendestöd  105 95 91 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under året har verksamheten arbetat med att utveckla och säkerställa utförandet av de olika 
insatserna för att stärka den enskildes möjlighet till att leva som andra utifrån egna resurser och 
individuella behov. Brukarundersökningar inom områdena självbestämmande, trygghet, bemötande 
och trivsel visar på att brukarna upplever en god kvalitet. Resultatet utgör ett underlag för 
kontinuerligt förbättringsarbete i vilket brukarna görs delaktiga. 
Fokus avseende bostad med särskild service har varit att boendeinsatsen ska utföras genom en 
vårdnivå som motsvarar brukarens behov samt att öka möjligheten till boendekarriär. Åtgärden har 
varit att frigöra lägenheter inom servicebostad för att skapa förutsättningar för brukare att kunna ta 
steget till ett mer självständigt boende. Verksamheten arbetar fortlöpande med att motivera och 
möjliggöra för brukare med ökade omsorgsbehov att byta till boende med den vårdnivå som 
motsvarar behov både resurs- och miljömässigt. Omstruktureringen som har genomförts har 
förutom att insatserna till brukaren har kunnat individanpassas ytterligare också medfört ökad 
balans i bostadsbeståndet och en högre kostnadseffektivitet. En framgång under året är att boende i 
egenregi som helhet redovisar budget i balans. 
Arbete med att systematisera uppföljningen av köpta platser har påbörjats under året. Hjortens 
gruppbostad har upphandlats och regin kommer att övergå till extern utförare under 2020. 
Medarbetare som saknar formell baskompetens har erbjudits och påbörjat valideringsutbildning för 
att tillgodose grundläggande utbildningskrav. Medarbetare har utbildats i kunskapsbaserade 
arbetsmetoder såsom Vård och stödsamordning och samordnad individuell plan i syfte att 
säkerställa brukares delaktighet och inflytande samt samordning av insatser. Under året har 
ytterligare gruppledare utbildats i VIP – Viktig intressant person, som är en självstärkande och 
våldsförebyggande kurs som erbjuds till personer med funktionsnedsättning. Kurserna som hålls är 
en del i verksamhetens arbete med våld i nära relationer, som är ett av sektorns prioriterade områden 
under 2019. Under året har 25 brukare deltagit i dessa kurser. Som ett led i handlingsplanen för 
psykisk hälsa har en medarbetare utbildats till instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa för att i 
sin tur kunna utbilda andra. 
För att kunna möta framtida utmaningar har verksamheten mer systematiskt påbörjat sitt arbete med 
digitalisering och välfärdsteknik. Intentionen är att digitalisering både ska kunna säkerställa och 
effektivisera personalens arbete men också öka brukarnas självständighet och möjlighet till 
delaktighet. Under 2019-2020 deltar verksamheten i ett EFS-projekt som ska stärka kunskapsnivån 
inom digitalisering bland medarbetare och chefer. 
En av utmaningarna under året men också framåt har varit att anpassa verksamheten inför nya 
budgetförutsättningar 2020. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, 
trygghet, bemötande och trivsel, gruppbostad LSS, andel % 77 89 70 84 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, 
trygghet, bemötande och trivsel, servicebostad LSS, 
andel % 

78 76 83 78 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, 
trygghet, bemötande och trivsel, daglig verksamhet LSS, 
andel % 

80 79 76 78 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, 
trygghet, bemötande och trivsel, boendestöd SoL, andel % 80 89 87 87 

3.5.2 Ekonomi 

Funktionsstöd 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 26 579 8 181 18 398 11 261 8 324 

Kostnad 187 460 163 282 24 178 169 517 145 588 

Netto 160 881 155 101 -5 780 158 255 137 264 

Funktionsstöd redovisar en negativ budgetavvikelse på 5,8 mnkr (2018 -1,2 mnkr). Underskottet är 
främst hänförligt till enskilda köpta platser inom verksamhetsområdet som redovisar ett underskott på 
4,7 mnkr. En översyn av enskilda köpta platser har påbörjats under året och kommer att fortsätta under 
2020. 

Daglig verksamhet, inklusive öppen daglig verksamhet, i egenregi redovisar ett underskott på 0,8 
mnkr med anledning av ett nytt avtal för brukarnas arbetsresor som har medfört ökade kostnader. 

Boende i egenregi redovisar ett överskott på 0,1 mnkr. Inför 2019 gjordes en budgetminskning med 
5,0 mnkr och inför 2020 görs ytterligare budgetminskning inom boende och daglig verksamhet med 
6,5 mkr. 

Ledsagar- och avlösarservice redovisar ett underskott med 0,4 mnkr. Inför 2020 görs ett budgettillskott 
inom ledsagar- och avlösarservice. 

Personlig assistans utförarverksamhet redovisar ett underskott på 0,1 mnkr och boendestöd redovisar 
ett överskott på 0,5 mnkr med anledning av vakanser. 

Intäkterna är 18 mnkr högre och kostnaderna är 24 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på 
personlig assistans som har prestationsersättning och får ersättning per utförd timme. 

3.6 Integration och arbetsmarknad 

3.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområde integration och arbetsmarknad tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag 
vilket är att stärka varje individs resurser och förmåga till självständigt liv. Detta görs genom att arbeta 
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med ett tydligt fokus på arbete och självförsörjning med förhållningssättet att alla vill och kan arbeta.  
Verksamheten styrs av lagstiftning från förvaltningslagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) samt övriga föreskrifter, riktlinjer och politiska 
inriktningar som berör målgruppen. 
 
Integration och arbetsmarknad arbetar sedan 2018 i enlighet med projektplanen Härryda framtid som 
bygger på en strukturerad samverkan med interna och externa aktörer såsom näringslivet, 
vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Inom ramen för Härryda framtid har en översyn gjorts av 
verksamhetens arbetsmetoder för en ökad effektivisering, snabbare processer samt en tydlig koppling 
mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Verksamheten 
präglas av rättssäker handläggning. För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det 
svenska samhället erbjuds arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden. De arbetsmetoder som 
används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en 
viktig del inom verksamhetsområdet. 
 
Verksamhetsområdet består av enhet för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), samt enhet 
för nyanlända/stödboende. 

Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal hushåll som beviljas försörjningsstöd  391 419 412 

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd  185 199 216 

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder exkl. feriepraktik  106 144 262 

Antal kommunanvisade nyanlända  151 103 76 

Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för nyanlända  114 155 146 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under 2019 har en struktur för ett nära samarbete med näringslivsenheten, Vuxenutbildningen och 
Arbetsförmedlingen arbetats fram med bland annat regelbundna möten. En företagskoordinator 
tillsattes under våren 2018 med uppgift att vara ett nav i samverkan med parterna. 
Företagskoordinatorn har tillsammans med näringslivsenheten deltagit i närmare 40 företagsbesök 
under 2019. Arbetsmarknadsenheten har under året utvecklat och effektiviserat verksamheten 
utifrån målgruppernas behov och bland annat erbjudit gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar 
och fler arbetstränings- och praktikplatser på kommunala och externa arbetsplatser.  På 
Ekdalagårdens äldreboende har till exempel arbetsträningsplatser inom tvättservice och kök 
inrättats. Ett samarbete som har utvecklats positivt för båda parter. Antalet personer som remitterats 
till arbetsmarknadsenheten från enheten för försörjningsstöd har fördubblats på två år. Fler 
nyanlända kommer i arbete eller studier efter avslutad etablering och fler hushåll med 
försörjningsstöd har blivit självförsörjande under 2019.  Från 2020 tillhör vuxenutbildningen 
Härryda framtid och socialtjänsten vilket ger bättre förutsättningar för samverkan. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Antal personer som erhållit stöd via AME och kommit i 
sysselsättning genom arbete eller studier  18 39 47 

Antal hushåll inom enhet för försörjningsstöd som blir 
självförsörjande genom arbete, studier och/eller andra 
bidrag 

 102 114 99 

3.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Mål 2020: Lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av 
försörjningsstöd 
Aktiviteterna inom integration och arbetsmarknad sker i enlighet med Härryda framtid vilket bland 
annat handlar om att utveckla kontakterna med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan 
kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Samtliga enheter har 
uppdraget att arbeta mot självförsörjning med ett tydligt fokus på arbete. Effektiva och snabba 
arbetsprocesser har utvecklats under året vilket inneburit att fler personer fått snabbare och anpassat 
stöd för att bli självförsörjande. Bland att har personer som ansökt om försörjningsstöd och bedöms stå 
till arbetsmarknadens förfogade inom en vecka fått besökstid på arbetsmarknadsenheten. Antal 
personer som remitterats till arbetsmarknadsenheten från enheten för försörjningsstöd har fördubblats 
på två år. Arbetsmarknadsenheten har under året utvecklat och effektiviserat verksamheten utifrån 
målgruppernas behov och bland annat erbjudit gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler 
arbetstränings- och praktikplatser på kommunala och externa arbetsplatser. Satsning har gjorts för åren 
2019-20 med förstärkning av två socialsekreterare inom enheten för försörjningsstöd för att arbeta med 
personer som är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning och som har ett långvarigt biståndsbehov. De 
ekonomiska effekterna av detta arbete har inte blivit synliga ännu då det är ett mycket långsiktigt 
arbete. 

Trädgård, grönska och natur som redskap för bättre välmående 
Rehabilitering i Rävlanda trädgård startade i mitten av mars 2019 och under året har totalt 16 personer 
deltagit i verksamheten. Målet med verksamheten har varit att stödja deltagarna att komma närmare 
arbetslivet genom att träna på olika uppgifter samt stärka deltagarnas individuella förmåga och 
självförtroende. Tio deltagare blev remitterade av Samordningsförbundet Insjöriket, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Rehabkoordinatorer. Sex deltagare kom från 
arbetsmarknadsenheten (AME) i Härryda kommun. Av de 16 deltagarna har en person gått vidare till 
arbete och sex personer har gått vidare till arbetsträning på en arbetsplats. 

3.6.3 Ekonomi 

Integration och arbetsmarknad 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 36 024 9 123 26 901 65 228 23 736 

Kostnad 75 237 48 096 27 141 99 512 85 567 

Netto 39 213 38 973 -240 34 284 61 831 

Integration och arbetsmarknad redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr. (-1,2 mnkr 2018). 
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Integration inklusive ledning redovisar ett överskott på 2,5 mnkr, främst med anledning av intäkter 
från Migrationsverket. Under året har ett arbete genomförts med att ställa om verksamheten och 
anpassa kostnaderna efter Migrationsverkets ersättningsnivåer och vidtagna åtgärder har gett resultat. 
Återställningskostnad för ett avvecklat boende i egen regi har belastat verksamheten med 0,6 mnkr, 
kostnaden är av engångskaraktär. 

Försörjningsstödsenheten redovisar ett underskott på 3,2 mnkr. Inför 2019 gjordes ett 
budgetförstärkning på 4 mnkr till försörjningsstöd. Utbetalningarna av försörjningsstöd ligger i nivå 
med föregående år och under året har utbetalningar gjorts med 27,2 mnkr. 

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr, främst med anledning av verksamheten 
för offentlig skyddad anställning (OSA) som redovisar en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. 

Intäkter och kostnader är 27 mnkr högre än budgeterat med anledning av att integrationsverksamheten 
finansieras av intäkter från Migrationsverket. Jämfört med föregående år är intäkterna 29 mnkr lägre 
och kostnaderna 24 mnkr lägre med anledning av minskad verksamhet inom integration. 

3.7 Barn och familj 

3.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamheten barn och familj är att utreda, skydda och hjälpa samt ge service till 
utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. Barn och familj ska främja social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och 
vistas i Härryda kommun. I den uppsökande verksamheten ska socialnämnden upplysa om 
socialtjänstens stöd och insatser, och erbjuda barn och unga sin hjälp. I verksamhetens uppdrag ingår 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i kommunen. Arbetet ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras 
sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla målgruppens egna resurser. Människor ska 
bemötas på ett respektfullt sätt och mötena ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Insatserna ska vara stödjande och individuellt utformade efter den enskildes behov. 
Verksamheten ska hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. 
De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade. 
 
Verksamheten styrs av lagstiftning inom förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) samt föräldrabalken (FB). Lagstiftningen 
kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) och prejudicerande domar och 
beslut. Verksamheten styrs även av överenskommelser om samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Utöver detta tillkommer kommunens policyer och 
riktlinjer för verksamheten. 
 
Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och familjerättsenheten samt 
familjestödsenheten. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Aktualiseringar avseende barn 0-17 år inom socialtjänst, antal  1 003 987 1 167 

Antal barn och unga 0-20 år som var föremål för individuellt 
biståndsbedömda öppna insatser   144 112 

Antal barn & unga placerade utanför det egna hemmet 0-20 år  92 116 102 

Uppföljning av grunduppdrag 

Vid en jämförelse mellan åren fortsätter anmälningarna att öka även 2019 med 177 anmälningar, 
med en särskilt en ökning under hösten 2019. Anmälningarna ökar från hälso- och sjukvård, polis 
och skola/barnomsorg. Ökningarna beror på att lagen skärpts och att stort arbete lagts på att arbeta 
mot våld i nära och en ökad medvetenhet i samhället om barns utsatthet. 
Planen på 80 dagars utredningstid uppnås inte, vilket främst beror på ökat antal utredningar under 
hösten 2019 och prioriteringar av utredningar av barn där risken bedöms som högst. 
Antal unika barn som placerats utanför det egna hemmet har minskat i jämförelse med förra året. 
Antal vårddygn på HVB har trots det ökat med 1 413 dygn, vilket kan förklaras av ett antal 
sammanbrott i familjhem vilket lett till att placeringar på HVB. Antal dygn för 
familjehemsplacerade barn har minskat mellan åren med 3 560 dygn och antal barn placerade i 
familjehem har minskat med 11 barn varav sex barn varit ensamkommande som avslutats. 
Antal barn och unga som varit föremål för biståndsbedömda insatser har minskat något, vilket 
förklaras av att verksamheten i högre grad än tidigare hänvisar till rätt huvudman. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde 78 94 111 107 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, 
andel (%)   75  

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%) 87 72 78 81 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 91 81 81 81 

3.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga 
För att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga genomförs och planeras flera 
insatser för att höja kompetensen hos personalen. Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för 
socialtjänst samverkar i detta arbete. Personal inom dessa båda sektorer, enheten fritid förening samt 
Mölnlycke vårdcentral och barn- och ungdomsmedicin inom Västra götalandsregionen, får alla 
kompetensutveckling i främjande och förebyggande arbete för att tidigt kunna stötta barn och familjer. 
Olika former av föräldrastöd erbjuds exempelvis genom Nätverkslaget. Syftet med detta är bland annat 
att familj, socialtjänst och skola gemensamt hittar vägar framåt och att psykisk ohälsa hos barn och 
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unga ska förebyggas genom att vårdnadshavarna får stöd. Sedan 2016 finns en överenskommelse 
mellan regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) gällande stöd till riktade insatser inom 
området psykiskt hälsa. En länsövergripande analys och handlingsplan för arbetet är framtagen. En 
lokal handlingsplan har arbetats fram i samarbete med hälso-sjukvården i närområdet för 2019-2020. 

Det uppsökande och förebyggande arbetet gällande ungdomar i åldern 13-20 år bedrivs av 
fältsekreterarna som arbetar individuellt, i grupp och på en strukturell nivå. Fältsekreterarnas arena är 
framför allt senaredelsskolorna, men även gymnasiet samt ute i lokalsamhället där ungdomar samlas. 
Under eftermiddag och kväll finns fältsekreterare ute i kommunens olika områden. Samverkan sker 
med andra som riktar sig till samma målgrupp. Målet är att stärka ungdomarna att göra positiva val, 
främja skolgång, förhindra psykisk ohälsa, droger och kriminalitet. 

Insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom hedersrelaterade 
normer 
Inom socialtjänsten, på barn och unga, finns en specialisthandläggare för ärenden som rör våld i nära 
relationer. Personer som blivit utsatta för våld av närstående eller hot om våld erbjuds råd, stöd och 
skydd vid behov. Även utövare av våld kontaktas och erbjuds stöd och hjälp. Genom att det akuta 
stödet är organiserat på enheten barn och unga så har verksamheten säkerställt att de barn som drabbas 
genom att själva bli utsatta för våld eller har bevittnat våld får eget stöd. Bedömningen är att det finns 
en god kompetens i att bedöma om våldet är att betrakta som hedersrelaterat och erbjuda insatser 
utifrån det. Bedömningsinstrumentet PATRIAK används för att bedöma risken. Härryda kommun har 
ett avtal med Dialoga, Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer. Alla 
socialsekreterare och familjebehandlare genomgår deras basutbildning, där även kunskap om 
hedersrelaterat våld ingår. Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst har arbetat 
fram en kommunövergripande handlingsplan med fokus på hedersrelaterat våld och hedersrelaterade 
normer. Handlingsplanen ska stärka kommunens förmåga att tidigt upptäcka, förebygga och åtgärda 
insatser för barn och unga som far illa genom att de lever inom hedersrelaterade normer. 

3.7.3 Ekonomi 

Barn och familj 
Bokslut 

2019 
Budget 

2019 
Avvik. 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Intäkt 12 740 1 013 11 727 9 816 1 013 

Kostnad 97 384 78 799 18 585 119 188 77 090 

Netto 84 644 77 786 -6 858 109 372 76 077 

Barn och familj redovisar en negativ budgetavvikelse på 6,8 mnkr (-21,2 mnkr 2018). Underskottet är 
främst hänförligt till kostnader för placeringar. 

Placeringar av barn och unga i HVB, familjehem och i externa öppenvårdsinsatser redovisar ett 
underskott på 4,7 mnkr. Relationsvåld redovisar ett underskott på 4,4 mnkr. Inför 2020 görs en 
budgetförstärkning på 4,0 mnkr avseende relationsvåld. 

Under året har verksamheten arbetat med att omförhandla dygnspriser i befintliga placeringar där det 
är möjligt samt strävat efter att placeringar sker i familjehem och i kontrakterade jourhem. Ett arbete 
som kommer att fortgå under 2020. 

Ledning redovisar ett överskott på 2,1 mnkr, främst med anledning av intäktsförda statsbidrag. 

Kostnaderna har jämfört med 2018 minskat med 21,8 mnkr främst på grund av den omorganisering av 
vuxenenheten till verksamheten hälsa och bistånd som gjordes 2019. Samtidigt har intäkterna har ökat 
med 2,9 mnkr för verksamhetsområdet främst med anledning av att merparten av ensamkommande 
barn och unga flyttades från integration och arbetsmarknad vilket generat intäkter från 
Migrationsverket. Flytten har även genererat ökade placeringskostnader. 
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Investeringsredovisning bokslut 2019
Välfärdsnämnden

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Ledning 100 0 100 0 0 0 100
Förskola 2 696 0 2 696 1 464 0 1 464 1 232
Grundskola 9 015 0 9 015 6 090 0 6 090 2 925
Gymnasium 2 166 0 2 166 1 520 0 1 520 646
Vuxenutbildning 300 0 300 51 0 51 249
Kultur och fritid 2 010 0 2 010 873 0 873 1 137
Utveckling och flerspråkighet 380 0 380 28 0 28 352
Summa 16 667 0 16 667 10 026 0 10 026 6 641
Ledning 4 458 0 4 458 969 0 969 3 489
Vård och omsorg 2 762 0 2 762 1 207 0 1 207 1 555
Hälsa och bistånd 580 0 580 103 0 103 477
Funktionsstöd 498 0 498 194 0 194 304
Integration och arbetsmarknad 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000
Summa 9 298 0 9 298 2 473 0 2 473 6 825

Summa: Välfärdsnämnden 25 965 0 25 965 12 499 0 12 499 13 466

Verksamhet

Utbildning och 
kultur

Socialtjänst

BUDGET 2019 UTFALL 2019Sektor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 68        Dnr 2019KS316 

Motion om nya utbildningar i kommunen  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. Motionären yrkar på att 
Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar inom säkerhet både på 
gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som motionären lyfter fram är 
väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga. 
 
Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga nationella 
program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa gymnasieskolor 
i Göteborgsregionen (GR) som erbjuder utbildningar som profilerar sig inom 
säkerhetsområdet. När det gäller vuxenutbildningen beslutar GR:s utbudsgrupp vilka 
utbildningar som får starta. Vuxenutbildning inom GR är till stor del statsbidragsfinansierad, 
där staten har ett krav på motprestation med att kommunen ska bedriva lika mycket utbildning 
i egenregi. Yrkeshögskolemyndigheten beviljar start av YH-utbildningar utifrån en analys av 
vilka yrken det finns anställningsbehov. Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på 
utbildningar inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan finns redan 
idag en utbildning inom säkerhet, dock med ett annat fokus än det som motionären efterlyser. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 21 oktober 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 5. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 21 oktober 2019 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Leo Welter (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Leo Welters 
yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 21 oktober 
2019 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Sammanträdesdatum
2020-01-08

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 5      Dnr 2019VFN357

Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. Motionären yrkar på att 
Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar inom säkerhet både på 
gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som motionären lyfter fram är 
väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga.

Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga nationella 
program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa gymnasieskolor 
i Göteborgsregionen (GR) som erbjuder utbildningar som profilerar sig inom 
säkerhetsområdet. När det gäller vuxenutbildningen beslutar GR:s utbudsgrupp vilka 
utbildningar som får starta. Vuxenutbildning inom GR är till stor del statsbidragsfinansierad, 
där staten har ett krav på motprestation med att kommunen ska bedriva lika mycket utbildning 
i egenregi. Yrkeshögskolemyndigheten beviljar start av YH-utbildningar utifrån en analys av 
vilka yrken det finns anställningsbehov. Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på 
utbildningar inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan finns redan 
idag en utbildning inom säkerhet, dock med ett annat fokus än det som motionären efterlyser.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 21 oktober 2019.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 21 oktober 
2019 från sektorn för utbildning och kultur.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-21 2019VFN357  008

Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. 
Motionären yrkar på att Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar 
inom säkerhet både på gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som 
motionären lyfter fram är väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga. 

Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga 
nationella program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa 
gymnasieskolor i Göteborgsregionen (GR) som erbjuder utbildningar som profilerar sig 
inom säkerhetsområdet. När det gäller vuxenutbildningen beslutar GR:s utbudsgrupp 
vilka utbildningar som får starta. Vuxenutbildning inom GR är till stor del 
statsbidragsfinansierad, där staten har ett krav på motprestation med att kommunen ska 
bedriva lika mycket utbildning i egenregi. Yrkeshögskolemyndigheten beviljar start av 
YH-utbildningar utifrån en analys av vilka yrken det finns anställningsbehov. 
Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på utbildningar inom IT-säkerhet och 
informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan finns redan idag en utbildning inom säkerhet, 
dock med ett annat fokus än det som motionären efterlyser.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 21 
oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur. 

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. 
Motionären yrkar på att Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar 
inom säkerhet både på gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som 
motionären lyfter fram är väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga. 
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Utbildningar inom säkerhet

Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga 
nationella program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa 
gymnasieskolor i regionen som redan erbjuder utbildningar som profilerar sig inom 
säkerhetsområdet. Exempel på sådana skolor är Bernadottegymnasiet och Burgårdens 
gymnasium som erbjuder sådana profileringar inom ramen för samhällsvetenskapligt 
program med inriktningen beteendevetenskap samt inom barn- och fritidsprogrammet 
med inriktningen fritid- och hälsa. 

Hulebäcksgymnasiet erbjuder både samhällsvetenskapligt program och barn- och 
fritidsprogrammet. Enligt den organisation som antagits för gymnasieskolan i Härryda 
kommun görs inte en smal profilering mot specifika yrkesgrupper. Inom ramen för 
studie- och yrkesvägledningen får elever på Hulebäcksgymnasiet information om olika 
yrkesutgångar och möjligheter för att kunna arbeta exempelvis inom polisen eller som 
säkerhetsansvarig. En förändrad organisation på Hulebäcksgymnasiet med tydligare 
profileringar specifikt mot säkerhetsområdet skulle kräva satsningar på såväl personal 
och lokaler. 

Vuxenutbildningen bedriver idag yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom tre olika 
områden: Vård och omsorg, Yrkesförare (buss samt lastbil) samt Personbilsmekaniker 
med språkstöd. Med undantag för Vård- och omsorgsutbildningen har 
rekryteringsunderlaget i kommunen bedömts vara för litet för att kunna genomdriva 
utbildningarna enbart med Härrydabor vilket innebär att de istället genomförs 
regionrekryterande genom GR. Trots detta har vuxenutbildningen i nuläget svårt med 
rekryteringen till vissa utbildningar. Detta beror till stor del på den låga arbetslösheten.  

Under flera års tid har vuxenutbildningen bedrivit utbildning till Larmtekniker, en 
utbildning inom säkerhetsbranschen och i samarbete med de andra kommunerna inom 
GR. Dessa utbildningar har fått ställas in de två senaste omgångarna då det saknats 
tillräckligt med sökande. 

Utbildningarna inom GR är till stor del statsbidragsfinansierade, där staten har ett krav på 
motprestation med att kommunen ska bedriva lika mycket utbildning i egenregi. En 
årsplats på Vård- och omsorgsprogrammet som kommunen finansierar kan alltså generera 
en årsplats på en GR-utbildning. Vuxenutbildningen kan därför inte starta fler 
regionrekryterande utbildningar i GR än kommunerna själva kan generera i egen regi. Det 
är inte heller kommunen utan GR:s utbudsgrupp som beslutar vilka utbildningar som får 
starta. 

Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar på eftergymnasial nivå som kombinerar teori med 
praktik och genomförs i nära samverkan med yrkeslivet. Yrkeshögskolemyndigheten 
beviljar start av YH-utbildningar utifrån en analys av vilka yrken det finns 
anställningsbehov. Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på utbildningar 
inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan i Mölnlycke erbjuds en 
utbildning som benämns Utvecklare/samordnare inom informationssäkerhet. Möjliga 
yrkesvägar efter den utbildningen är exempelvis IT-chef, IT-projektledare, IT-forensiker, 
informationsansvarig, säkerhetsanalytiker eller säkerhetsrådgivare inom IT. 
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att en utbildning på nationellt program på gymnasiet med 
profilering mot säkerhet inte ryms inom nuvarande organisation. När det gäller 
vuxenutbildningen är förvaltningens bedömning att möjligheten att bedriva en 
yrkesutbildning på gymnasial nivå inom föreslagna yrken i dagsläget är begränsade. 
Härryda kommun kan inte själva generera tillräckligt många sökande för att bedriva detta 
i egen regi. Inom yrkeshögskolan finns redan idag en utbildning inom säkerhet, dock med 
ett annat fokus än det som motionären efterlyser. 

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga: Motion om nya utbildningar i kommunen

Page 345 of 545



\"D.P. KOM~1Uì..J 
r · - ;m r.:c:t'-1relsen 

2019 -05- 1 3 
Diarienr Diarieplanbateckn 

MOTION OM NY A UTBILDNINGAR I 
KOMMUNEN. 
Att polisen har en mycket ansträngd situation är nog känt für de fiesta. Manga talar om bristen av 
poliser medan andra säger att <let finns tillräckligt - men de är pâ fel plats. I takt med den ökande 
brottspreventionen och större behov av utredare, fler fängelser och liknande uppstâr även andra 
behov inom omrädet säkerhet. 

) 

Inom vár kommun, och med flygplatsen inom <less omrâde, firms ett ökat behov av 
säkerhetsutbildad personal. Detta gäller även vàra angränsande kommuner som ocksâ expanderar 
kraftigt, och där behov av säkerhetspersonal i olika former ökar. 

Bevakningstjänster i olika former kommer ocksâ att vara av ökat intresse i framtiden. 
Säkerhetsutbildningar firms i landet pâ YH nivâ men en förberedande utbildning pâ gymnasienivä 
gär inte att hitta i vâr region. Därför är utbildningar i detta omräde, säkerhet, kanske <let som 
kommunen skall satsa pâ. Utbildningar inom omrâdena väktare, ordningsvakt, butikskontrollanter, 
kriminalvârds personal och säkerhetsansvariga, kan pä sikt öppna fler möjligheter. T.ex. kan man ha 
en förberedande utbildning för att läsa den 4 mânaders speciella paralegala utbildningen som 
polisen anordnar för blivande utredare, eller varför ska inte utbildningen ses som förberedande 
utbildning för att söka till polisutbildningen. 

Baserat pâ ovanstäende anser vi inom Sverigedemokratema 
- Att kommunen utreder möjlighetema till att starta utbildningar inom säkerhet bâde pâ gymnasial 
nivá och pâ YH utbildningar. 

t~ -Q7 
Boris Lei mar (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 66        Dnr 2019KS399 

Motion om hälsoriskerna med 5G  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 128 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) gällande hälsoriskerna som utbyggnaden av femte 
generationens (5G) mobilnät medför. I motionen beskriver motionären bland annat att 
strålningen från befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker för människan och att 
det saknas forskning som visar att utbyggnaden av 5G inte utgör en fara för människan. Till 
följd av detta föreslår motionären följande: 
  

 ”Härryda kommun där man kan- stoppar utbygganden av 5G i kommunen tills man är 
säker på att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara.” 

 ”Härryda kommun gör riskanalyser med trådlös kommunikation i sin verksamhet.” 
  

5G är den femte generationens mobiltelefonnät och förväntas möjliggöra betydligt högre 
dataöverföringshastigheter och högre kapacitet än dagens mobilnät. Strålskyddsmyndigheten 
och Folkhälsomyndigheten är de svenska myndigheter som torde ha den samlade 
vetenskapliga kompetensen i frågor rörande strålning från trådlös teknik och dess 
hälsoeffekter och vars rekommendationer kommunen grundar sina ställningstagande på. I 
dagsläget anser inte dessa myndigheter att det finns några hälsorisker med att exponeras för 
den elektromagnetiska strålning som dagens basstationer för mobiltelefoni och trådlösa 
datornätverk använder eller att exponeras för den elektromagnetiska strålning som 
utbygganden av 5G kommer innebära. Därför anser inte förvaltningen att det finns skäl för 
kommunen att aktivt motverka utbygganden av 5G eller genomföra en riskanalys gällande 
hälsoeffekterna som kommunens trådlösa kommunikation kan medföra. Om myndigheterna 
ändrar sina rekommendationer i frågan kommer även förvaltningen att se över sitt 
ställningstagande. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 6 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 6 december 2019 
från sektorn för samhällsbyggnad. 
 

---------------------- 
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Sektorn för samhällsbyggnad   
Sara Gustafsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-12-06 2019KS399  008 
  
 

Motion om hälsoriskerna med 5G 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 128 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) gällande hälsoriskerna som utbyggnaden av 
femte generationens (5G) mobilnät medför. I motionen beskriver motionären bland annat 
att strålningen från befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker för människan 
och att det saknas forskning som visar att utbyggnaden av 5G inte utgör en fara för 
människan. Till följd av detta föreslår motionären följande: 

 ”Härryda kommun där man kan- stoppar utbygganden av 5G i kommunen tills 
man är säker på att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara.” 

 ”Härryda kommun gör riskanalyser med trådlös kommunikation i sin 
verksamhet.” 

5G är den femte generationens mobiltelefonnät och förväntas möjliggöra betydligt högre 
dataöverföringshastigheter och högre kapacitet än dagens mobilnät. 
Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten är de svenska myndigheter som 
torde ha den samlade vetenskapliga kompetensen i frågor rörande strålning från trådlös 
teknik och dess hälsoeffekter och vars rekommendationer kommunen grundar sina 
ställningstagande på. I dagsläget anser inte dessa myndigheter att det finns några 
hälsorisker med att exponeras för den elektromagnetiska strålning som dagens 
basstationer för mobiltelefoni och trådlösa datornätverk använder eller att exponeras för 
den elektromagnetiska strålning som utbygganden av 5G kommer innebära. Därför anser 
inte förvaltningen att det finns skäl för kommunen att aktivt motverka utbygganden av 5G 
eller genomföra en riskanalys gällande hälsoeffekterna som kommunens trådlösa 
kommunikation kan medföra. Om myndigheterna ändrar sina rekommendationer i frågan 
kommer även förvaltningen att se över sitt ställningstagande. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 6 december 
2019 från sektorn för samhällsbyggnad. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 128 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) gällande hälsoriskerna som utbyggnaden av 
femte generationens (5G) mobilnät medför. I motionen beskriver motionären bland annat 
att strålningen från befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker för människan 
och att det saknas forskning som visar att utbyggnaden av 5G inte utgör en fara för 
människan. Med detta föreslår motionären följande: 

 ”Härryda kommun där man kan- stoppar utbygganden av 5G i kommunen tills 
man är säker på att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara”. 

 ”Härryda kommun gör riskanalyser med trådlös kommunikation i sin 
verksamhet”. 

Bakgrund 
5G är den femte generationens mobiltelefonnät och enligt Post- och Telestyrelsen, 
förväntas 5G möjliggöra mobilnät med betydligt högre dataöverföringshastigheter. 5G 
har idag startats upp i ett fåtal länder och i Sverige kommer tekniken att lanseras 2020, 
men redan idag pågår det småskalig testverksamhet på ett par platser i landet.  

Regeringen tog 2016 fram en bredbandsstrategi som innehåller tydliga mål om att hela 
Sverige år 2023 bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet samt att hela 
Sverige 2025 bör ha tillgång till snabbt bredband. För att uppnå dessa mål har regeringen 
bland annat pekat ut utbyggnaden av 4G och utvecklingen av 5G som viktiga 
komponenter. Kommuner har ingen skyldighet att tillhandahålla bredband men är enligt 
regeringens bredbandsforum viktiga aktörer för att det ska gå att realisera regeringens 
bredbandsstrategi. Detta genom att kommunen ger privata aktörer förutsättningar att 
bygga ut bredband. Härryda kommun bedriver idag inte några projekt som är kopplade 
till utbyggnaden av 5G och i Härryda kommuns bredbandstrategi 2013–2020 finns det 
inga mål som är kopplade till 5G. 

Enligt 9 kap. 1 § miljöbalken ska 5G betraktas som miljöfarlig verksamhet men kräver 
varken tillstånd eller anmälan. Däremot gäller aktsamhetsregler enligt 3 kap. 10 § 
strålskyddslagen (2018:396), vilket innebär att verksamhetsutövaren ansvarar för att vidta 
de åtgärder som behövs för att hindra eller motverka skada på människors hälsa eller 
miljön. Vidare krävs det enligt 6 kap. 1 § plan- och bygglagen (2011:338) bygglov för att 
sätta upp radio- och telemaster. I dagsläget har Härryda kommun inte mottagit några 
bygglovsansökningar från externa parter för att bygga 5G master. 

Elektromagnetisk strålning 
Idag kommunicerar basstationer för mobiltelefoni och trådlösa datornätverk med 
radiovågor som är en typ av elektromagnetisk strålning som rör sig genom luften. Enligt 
Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten finns det idag inga vetenskapliga 
belägg för att exponering av de frekvenser av elektromagnetisk strålning som dagens 
basstationer för mobiltelefoni och trådlösa datornätverk använder sig av skulle vara 
hälsoskadligt. Enligt myndigheterna använder sig dagens basstationer för mobiltelefoni 
och trådlösa datornätverk av frekvenser som är långt under de referensvärden som kan 
anses vara hälsoskadliga. Liknande bedömningar gör i stort sett alla 
strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, inklusive Världshälsoorganisationen (WHO).  
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Till en början kommer även 5G att använda sig av samma frekvens av elektromagnetisk 
strålning som dagens basstationer och kommer då ligga under de rekommenderade 
referensvärdena. I och med detta anser varken Strålskyddsmyndigheten eller 
Folkhälsomyndigheten att införandet av 5G kommer att medföra några hälsorisker för 
människor. I framtiden kommer det att bli möjligt för 5G att använda högre frekvenser än 
vad som används idag. För att förstå vilka konsekvenser exponeringen av framtida 
frekvenser kommer ha på lång sikt för människors hälsa menar både 
Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten att det är viktigt att man fortsätter 
bedriva forskning inom området. 

Förvaltningens bedömning 
Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten är de svenska myndigheter som 
torde ha den samlade vetenskapliga kompetensen i frågor rörande hälsoeffekterna som 
strålningen från trådlös teknik medför och vars rekommendationer kommunen grundar 
sina ställningstagande på. I dagsläget anser inte dessa myndigheter att det finns några 
hälsorisker med att exponeras för den elektromagnetiska strålning som dagens 
basstationer för mobiltelefoni och trådlösa datornätverk använder eller något skäl till att 
stoppa utbygganden av 5G på grund av hälsoeffekter. Därför anser inte heller 
förvaltningen att det finns skäl för Härryda kommun att aktivt ta ställning emot 
utbyggnaden av 5G inom kommunen eller att genomföra riskanalyser inom kommunens 
verksamheter gällande den trådlösa kommunikations effekter. Om myndigheterna ändrar 
sina rekommendationer i frågan kommer förvaltningen att se över sina ställningstagande. 
 
 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor: 
Motion om hälsoriskerna med 5G 
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Motion om hälsorisker med SG 

HÄRRYDA KOMÀJUI·-J 
Kommunstyrelsen 

2019 -06- 1 7 
Diariênr ¡ Diarieplanbeteckn 

235 forskare, vetenskapsmän och läkare trän 36 länder skickade hösten 2017 en 

gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium (avbrott) för 

utbyggnaden av SG. De vamar i skrivelsen för "potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser" i 

form av bland annat neurologiska effekter, infertillitet och cancer pga den ökande mängd 

strâlning som SG innebär. De pekar ocksâ pâ att det saknas forskning som visar att 

utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Vetenskapliga undersökningar 

har sedan mänga är och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa 

när trádlösa produkter testas ordentligt. Mikrovágssträlning fràn redan i dag befintlig 

trädlös teknik medför allvarliga hälsorisker och kan väsentligen bidragit till den nu 

konstaterade kraftigt ökande psykiska ohälsan samt ökad cancerförekomst i den svenska 

befolkningen. När nu strâlningen frän redan befintliga master är en stor hälsorisk för 

människor- hur päverkar den dä inte djurriket? Den stora minskningen av insekter 

befaras delvis bero pä mobilsträlning och med SG, sä kommer den skadliga strälningen att 

öka ytterliggare. 

Med denna motion föreslâs att: 

- Härryda kommun där man kan - stoppar utbyggnaden av SG i kommunen tills man är 
säker pä att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara. 

- Härryda kommun gör riskanalyser med trádlös kommunikation i sin verksamhet. 

16..~............... ···············-········· 
Bengt Andersson Vänsterpartiet Härryda 
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Bordlagt ärende: Besvarande av motion om 
IT-säkerhet 

17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 67        Dnr 2019KS282 

Motion om IT-säkerhet  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2019 i § 88 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S) om IT-säkerhet. Motionären föreslår att följande utreds: 
  

 Om det är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att kommunens e-
post ligger i Microsofts moln 

 Om det är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) att kommunens e-post 
ligger i Microsofts moln 

 Hur kommunens tjänstemän och politiker ska hantera e-post på ett lagligt sätt 
 Vilka andra av kommunens system som ligger i molntjänster med tillhörande 

konsekvensanalys. 
 
Förvaltningen har belyst frågan om det är förenligt med OSL och GDPR att kommunens e-
post ligger i Microsofts moln och konstaterar att det i dagsläget inte finns någon svensk 
domstol eller något EU-organ som tagit ställning till om det är förenligt med OSL respektive 
GDPR att ha en e-postlösning som ligger i Microsofts moln. 
 
Härryda kommun, tillsammans med hälften av landets kommuner, använder Microsofts 
Office 365 och därmed ligger e-posten i Microsofts moln. I kommunens policy för hantering 
av e-post står bland att sekretessuppgifter inte får förekomma i e-post och att personuppgifter 
ska hanteras varsamt. Förutom denna policy regleras även hantering av e-post i 
styrdokumenten ”Policy för informationssäkerhet” och ”Rutin för informationssäkerhet för 
medarbetare”. För att hantera e-post korrekt behöver tjänstemän och politiker känna till och 
följa vad som står i gällande styrdokument. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att rättsläget för molntjänster är oklart och för 
att stödja dess medlemmar har SKR bl. a. tagit fram vägledningar för molntjänster. I dessa 
vägledningar påpekar SKR bl. a. vikten av att informationsklassa den information som finns i 
molntjänsterna. SKR har själva tagit fram ett verktyg för detta som heter KLASSA. Härryda 
kommun använder sig av KLASSA och arbetet med att klassificera samtliga IT-system har 
påbörjats. 
 
Motionären föreslår att en utredning ska genomföras avseende ett antal punkter. 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att göra ytterligare utredningar än det som 
nu redovisas och föreslår därför att motionen avslås. Även om rättsläget är oklart om det är 
förenligt med OSL respektive GDPR att kommunens e-post ligger i Microsofts moln samt att 
cirka 25 % av Härryda kommuns system ligger i molnet gör förvaltningen bedömningen att 
tjänstemän och förtroendevalda politiker kan hantera e-post på ett korrekt och lagligt sätt 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

genom att följa vad som anges i styrdokumenten för informationssäkerhet. Härryda kommun 
följer utveckling på såväl regional som nationell nivå för att kunna genomföra erforderliga 
anpassningar. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 16 januari 2020 från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
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 13 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 16 januari 
2020 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S) och Robert Langholz (S). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 67 
Ärende: Motion om IT-säkerhet,  2019KS282 
 
Bilaga 13. 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   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Joel Rask 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-16 2019KS282  008 
  
 

Motion om IT-säkerhet 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2019 i § 88 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S) om IT-säkerhet. Motionären föreslår att följande utreds: 

 Om det är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att kommunens 
e-post ligger i Microsofts moln 

 Om det är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) att kommunens e-post 
ligger i Microsofts moln  

 Hur kommunens tjänstemän och politiker ska hantera e-post på ett lagligt sätt  
 Vilka andra av kommunens system som ligger i molntjänster med tillhörande 

konsekvensanalys.  

Förvaltningen har belyst frågan om det är förenligt med OSL och GDPR att kommunens 
e-post ligger i Microsofts moln och konstaterar att det i dagsläget inte finns någon svensk 
domstol eller något EU-organ som tagit ställning till om det är förenligt med OSL 
respektive GDPR att ha en e-postlösning som ligger i Microsofts moln. 

Härryda kommun, tillsammans med hälften av landets kommuner, använder Microsofts 
Office 365 och därmed ligger e-posten i Microsofts moln. I kommunens policy för 
hantering av e-post står bland att sekretessuppgifter inte får förekomma i e-post och att 
personuppgifter ska hanteras varsamt. Förutom denna policy regleras även hantering av 
e-post i styrdokumenten ”Policy för informationssäkerhet” och ”Rutin för 
informationssäkerhet för medarbetare”. För att hantera e-post korrekt behöver tjänstemän 
och politiker känna till och följa vad som står i gällande styrdokument. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att rättsläget för molntjänster är oklart och 
för att stödja dess medlemmar har SKR bl. a. tagit fram vägledningar för molntjänster. I 
dessa vägledningar påpekar SKR bl. a. vikten av att informationsklassa den information 
som finns i molntjänsterna. SKR har själva tagit fram ett verktyg för detta som heter 
KLASSA. Härryda kommun använder sig av KLASSA och arbetet med att klassificera 
samtliga IT-system har påbörjats. 

Motionären föreslår att en utredning ska genomföras avseende ett antal punkter. 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att göra ytterligare utredningar än det 
som nu redovisas och föreslår därför att motionen avslås. Även om rättsläget är oklart om 
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det är förenligt med OSL respektive GDPR att kommunens e-post ligger i Microsofts 
moln samt att cirka 25 % av Härryda kommuns system ligger i molnet gör förvaltningen 
bedömningen att tjänstemän och förtroendevalda politiker kan hantera e-post på ett 
korrekt och lagligt sätt genom att följa vad som anges i styrdokumenten för 
informationssäkerhet. Härryda kommun följer utveckling på såväl regional som nationell 
nivå för att kunna genomföra erforderliga anpassningar. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 13 januari 
2020 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2019 i § 88 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S) om IT-säkerhet. Motionären föreslår att följande utreds: 

 Om det är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att kommunens 
e-post ligger i Microsofts moln 

 Om det är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) att kommunens e-post 
ligger i Microsofts moln  

 Hur kommunens tjänstemän och politiker ska hantera e-post på ett lagligt sätt  
 Vilka andra av kommunens system som ligger i molntjänster med tillhörande 

konsekvensanalys.  

E-post i molntjänst utifrån förenlighet med OSL och GDPR 
Förvaltningen har belyst frågan om det är förenligt med OSL och GDPR att kommunens 
e-post ligger i Microsofts moln och konstaterar att det i dagsläget inte finns någon svensk 
domstol eller något EU-organ som tagit ställning till om det är förenligt med OSL 
respektive GDPR att ha en e-postlösning som ligger i Microsofts moln. Innan det gjorts 
en rättslig prövning kan frågan därför endast utredas utifrån uttalanden och 
rekommendationer inom ämnet. Varje myndighet, organisation eller företag får därmed 
göra sin egen bedömning i frågan.  

Hantering av e-post för tjänstemän och politiker  
I kommunens policy för hantering av e-post anges bl.a. att sekretessuppgifter inte får 
förekomma i e-post och att personuppgifter ska hanteras varsamt. Förutom denna policy 
regleras även hantering av e-post i styrdokumenten ”Policy för informationssäkerhet” och 
”Rutin för informationssäkerhet för medarbetare”. För att hantera e-post korrekt behöver 
tjänstemän och politiker känna till och följa vad som anges i gällande styrdokument. 

Från och med slutet av januari 2020 implementeras en ny licensmodell som innebär att 
samtliga tjänstemän och förtroendevalda politiker kommer kunna använda krypterad e-
post. Detta stärker möjligheten att hantera e-post på ett korrekt och lagligt sätt. 

För att öka kunskapen om informationssäkerhet har förvaltningen under 2019 skickat 
nanoutbildningar till samtliga medarbetare och politiker. Dessa utbildningar berör bl. a. 
frågan om hur e-post och annan information ska hanteras för att säkerställa dess riktighet, 
sekretess, spårbarhet och tillgänglighet. Utbildningarna fortsätter även under 2020. 
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System i molntjänster 
Cirka hälften av Sveriges kommuner använder Microsoft Office 365 och exempelvis 
Göteborgs Stad har bedömt att det inte finns juridiska hinder att använda Office 365 
såvida ingen obehörig får tillgång till uppgifter i molnet. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har bedömt att rättsläget för molntjänster är oklart och för att stödja dess 
medlemmar har SKR bl. a. tagit fram vägledningar för molntjänster exempelvis 
”Vägledning för verksamhetsansvariga” och ”Molntjänster och 
konfidentialitetsbedömning”. I dessa vägledningar påpekar SKR bl. a. vikten av att 
informationsklassa den information som finns i molntjänsterna. SKR har själva tagit fram 
ett verktyg för detta som heter KLASSA. Härryda kommun använder sig av KLASSA 
och arbetet med att klassificera samtliga IT-system har påbörjats. Ytterligare vägledning 
och för riskanalys gällande informationssäkerhet har tagits fram av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Även dessa ligger till grund för Härryda kommuns 
styrdokument gällande informationssäkerhet. 

Utöver ovan nämnda stöd och vägledningar har regeringen också tillsatt en statlig 
utredning ”Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen” (Dir. 
2019:64). Utredningen har bl. a. i uppdrag att utreda rättsliga förutsättningar.  

Av de datasystem som används av Härryda kommun ligger ca 20 % i svenska 
molntjänster (se bilaga) och ca 5 % i molntjänster utanför Sverige. Dessa 5% utgörs 
främst av Microsoft Office 365 och dess tillhörande applikationer. Datan lagras på servrar 
på Irland som ägs av Microsoft.  

Rättsläget kring molntjänster bevakas kontinuerligt av förvaltningen för att kunna 
genomföra erforderliga anpassningar. 

Förvaltningens bedömning 
Motionären föreslår att en utredning ska genomföras avseende ett antal punkter. 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att göra ytterligare utredningar än det 
som nu redovisas och föreslår därför att motionen avslås. Även om rättsläget är oklart om 
det är förenligt med OSL respektive GDPR att kommunens e-post ligger i Microsofts 
moln samt att cirka 25 % av Härryda kommuns system ligger i molnet gör förvaltningen 
bedömningen att tjänstemän och förtroendevalda politiker kan hantera e-post på ett 
korrekt och lagligt sätt genom att följa vad som anges i styrdokumenten för 
informationssäkerhet. Härryda kommun följer utveckling på såväl regional som nationell 
nivå för att kunna genomföra erforderliga anpassningar. 

 
Per-Arne Larsson 
Sektorschef  Anders Lagerkvist 
  Funktionschef 

Bilaga 

System i svenska molntjänster
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Motion om IT-säkerhet 

Jag hade en interpellation om IT-säkerhet pa KF i mars 2019. När interpellationen 

behandlades sa uppgav KSO att kommunens mail fanns i var egen regi ach inte i Microsofts 

molntjänst. KSO mailade mig efter debatten ach berättade att han misstagit sig. Det var bra 

att fa det utrett. Problemet med IT-säkerheten kvarstár dock. 

Vi kan nu konstatera att var mail ligger hos en utländsk aktör. Vi vet naturligtvis inte vilka and ra system som ligger i 

mol net. Men när mailen ligger där sa kan man lät anta att andra system ocksá gör det. 

Att det är olämpligt att ha mailen i molntjänster som kan riskera att röjas av andra länder innebär en risk. Kanske 

t.o.m. en potentiellt star risk att känslig information sprids. 

Nâgra i sammanhanget viktiga länkar: 

Esams juridiska expertgrupps uttalande om molntjänster 

http://www.esamverka.se/download/18.290a0225166bfafb714cOc7a/1S42007824143/eSam%20- 

%20Rättsligt%20uttalande%20om%20röjande%20och%20molntjänster.pdf 

Offentlighets- och Sekretesslag kapitel 8 §3 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och 

sekretesslag-2009400 sfs-2009-400 

Kammarkollegiets förstudie om webbaserat kontorsstöd 

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

SKL:s ställningstagande om informationshantering i vissa molntjänster 

https://skl.se/download/18.5849baa816a05f8325146548/1555072047988/SKL-12-19-00087-Stallningstagande-om 

informationshantering-av-vissa-molntjanster.pdf 

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

att detta mäste utredas. 

Därför vili vi Socialdemokrater: 

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

Microsoft main (Exchange Online)? 

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

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

Att man utreder vilka and ra system som Härryda Kommun har som ligger i molntjänster? I samband med den na 

utredning sa skai I det göras en konsekvensanalys av att de ligger i molnet. 

r:-:-:::-------- 
P iÄRR YD A KO~10N 

Kommunstyrelsen 

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

Diarienr I Diaritplanbetcé¡;-- 
Jonas Andersson 

Socialdemokraterna 
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System i svenska molntjänster 

Dexter: Används för att bland annat anmäla frånvaro för elever i 
grundskolan.  
Skola24: System för närvaro- och frånvarohantering samt för 
schemaläggning i förskola och fritidshem. 
Alvis: Används av vuxenutbildningen 
Unikum: Grundskolans system för elevdokumentation. 
Fronter: En läroplattform som används av vuxenutbildningen. 
Book-IT: Bibliotekssystem 
Saga: Bibliotekets nya webbplattform 
 
ILT: Inläsningstjänst. Webbtjänst. 
Into Words: Webbtjänst 
IST tjänster: IST Extens, Förskola, Dexter, IST Musik Kultur 
Pascal: Webbapplikation för vårdpersonal för att förskriva och beställa 
läkemedel 
HSA: En elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter 
om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg. 
Samsa: IT-tjänst som används gemensamt inom Västra Götaland för 
samordnad vård- och omsorgsplanering. 
Tempus: Schemasystem/digitalt närvarosystem för förskolan 
Flex: Utbildningssystem för böcker som används inom skolan 
Quickchannel: Voteringssystem för politiker 
SLI: Ett digitalt mediecentra och pedagogisk resurs för 
utbildningsanordnare. 
Sesam: Byte av lösenord för pedagoger och elever  
Självservice via IDA: Internt IT system. 
E-tjänsterna: En hybridlösning, men en viss del ligger i svenska moln i 
Sokigos plattform. 
Stratsys: Plattform för strategisk planering 
Ida: Vårt ”intranät”, ida.harryda.se, använder svensk molnlagring.  
Harryda.se 
Tendsign: Molntjänst för digitaliserad upphandling 
Websolen: Webbapplikation för SHB kring färdtjänst. 
Egenkontroll: TOF Måltid. Anticimex lösning kring egenkontroll. 
TellIQ: Körjournalsystem 
Frida: Fordonsstatistik med miljönyckeltal 
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BOSS: System som används av budget- och skuldrådigvare 
Meetio: Mötesrumsapplikationen 
Feriedatabas: SOC webapplikation 
InfoTorg: SOC Webtjänst där vi hämtar inkomstuppgifter. 
Mark.Platsen: SOC webtjänst 
SveVac: SOC, Hälso och sjukvårdssystem 
Tandvård in: Hälso och sjukvårdssystem för att hämta tandvårdsregister 
Webbsesam: Hälso och sjukvårdssystem 
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§ 63        Dnr 2018KS1054 

Uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 119 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
påbörja arbete med att bygga minst en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen. 
 
Under våren 2019 har en utredning om lämplig plats för tillgänglighetsanpassad badplats i 
Härryda kommun genomförts. Utredningen har utgått från Boverkets föreskrifter om 
tillgängliga platser och undersökte förutsättningarna på följande kommunala badplatser i 
kommunen; Hästeviken i Mölnlycke, Frökens Udde i Mölnlycke, Sjöholmen i Landvetter, 
Västra Nedsjön i Hindås, Rammsjön i Rävlanda samt Gingsjön i Hällingsjö. 
 
Utredningen fastställer badplatsernas olika förutsättningar och kostnad för 
tillgänglighetsanpassning. Investeringskostnad för tillgänglighetsanpassning är ca 150-615 
tkr. Driftkostnaden beräknas till ca 5 tkr per år där det finns behov att sätta upp portabel 
tillgänglighetsanpassad WC. Dessutom tillkommer kapitaltjänstkostnad. 
Investeringskostnaden för att tillgänglighetsanpassa en badplats är lägst i Gingsjön. 
 
För att skapa en bild av utbudet av tillgänglighetsanpassade badplatser i närområdet, dvs. 
grannkommuner, har en kartläggning gjorts. Kartläggningen konstaterar att det i 
grannkommunerna finns fyra tillgänglighetsanpassade badplatser i nära anslutning till 
kommungränsen. Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad badplats för havsbad vid 
Lilla Amundön i Göteborg. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 23 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen anser 
att en tillgänglighetsanpassad badplats inte ska byggas i nuläget, samt att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige noterar att uppdraget är avslutat. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) och Leo Welter (SD) att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tillgänglighetsanpassa badplatsen vid 
Hästeviken i samband med Råda Säteris arbete med att göra Råda Säteri till en attraktiv 
mötesplats. 
 
Robert Langholz (S) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
beslutar att färdigställa badplatsen i Gingsjön med tillgänglighetsanpassning, finansierat i 
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driftbudget. 
  
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa badplatsen vid Hästeviken i samband med Råda Säteris arbete med att 
göra Råda Säteri till en attraktiv mötesplats, samt att kommunstyrelsen beslutar att färdigställa 
badplatsen i Gingsjön med tillgänglighetsanpassning, finansierat i driftbudget. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs, Roland 
Jonssons, Robert Langholz och Patrik Lindes yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs, Roland Jonssons, Robert Langholz 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 Roland Jonssons, Robert Langholz 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 7 ledamöter 
röstar Ja, 5 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 12 voteringslista.  
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att en tillgänglighetsanpassad badplats inte ska byggas i nuläget. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar att uppdraget är avslutat. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 63 
Ärende: Uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats,  2018KS1054 
 
Bilaga 12. 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 
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 7 5 1 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Lars Jönsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-23 2018KS1054  822 
  
 

Uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 119 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att påbörja arbete med att bygga minst en tillgänglighetsanpassad badplats i 
kommunen. 
 
Under våren 2019 har en utredning om lämplig plats för tillgänglighetsanpassad badplats 
i Härryda kommun genomförts. Utredningen har utgått från Boverkets föreskrifter om 
tillgängliga platser och undersökte förutsättningarna på följande kommunala badplatser i 
kommunen; Hästeviken i Mölnlycke, Frökens Udde i Mölnlycke, Sjöholmen i 
Landvetter, Västra Nedsjön i Hindås, Rammsjön i Rävlanda samt Gingsjön i Hällingsjö. 
 
Utredningen fastställer badplatsernas olika förutsättningar och kostnad för 
tillgänglighetsanpassning. Investeringskostnad för tillgänglighetsanpassning är ca 150-
615 tkr. Driftkostnaden beräknas till ca 5 tkr per år där det finns behov att sätta upp 
portabel tillgänglighetsanpassad WC. Dessutom tillkommer kapitaltjänstkostnad. 
Investeringskostnaden för att tillgänglighetsanpassa en badplats är lägst i Gingsjön. Se 
bilaga för mer utförlig information. 
 
För att skapa en bild av utbudet av tillgänglighetsanpassade badplatser i närområdet, dvs. 
grannkommuner, har en kartläggning gjorts. Kartläggningen konstaterar att det i 
grannkommunerna finns fyra tillgänglighetsanpassade badplatser i nära anslutning till 
kommungränsen. (Se bilaga.) Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad badplats 
för havsbad vid Lilla Amundön i Göteborg. 
 
Samråd har skett med rådet för funktionshinder samt pensionärsrådet gällande placering 
av tillgänglighetsanpassad badplats i Härryda kommun. Representanterna för de olika 
råden ställde sig positiva till en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen men hade 
inga bestämda uppfattningar om var en sådan bör förläggas. 
 
Att anlägga en tillgänglighetsanapassad badplats i kommunen innebär en 
investeringsutgift om ca 150-615 tkr som i nuläget inte finansieras inom ram. Om frågan 
ska prioriteras behöver det läggas in i kommande budgetarbete.  
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Sektorn bedömer att en tillgänglighetsanpassad badplats i Härryda kommun kompletterar 
helhetsutbudet i det geografiska området som ingår i kartläggningen. Vidare anser 
sektorn att val av placering bör utgå från såväl ekonomi som geografisk placering. 
Gingsjön är den badplats som, enligt kartläggning, kräver lägst investeringskostnad att 
anlägga och Frökens udde är den badplats där användningen troligtvis kommer att bli 
störst eftersom den ligger i nära anslutning till kommunens största ort.  
Sektorn bedömer också att om en tillgänglighetsanpassad badplats anläggs i Härryda 
kommun kommer det per automatik inte innebära att kommunens invånare, som har 
behov av en sådan, kommer att välja den som är förlagd i kommunen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om placering och finansiering 
för tillgänglighetsanpassad badplats. 
 
 
 
Per-Arne Larsson 
Sektorchef  Lasse Jönsson 
  Funktionschef 

 

Bilaga: 

Utredning tillgänglighetsanpassad badplats i Härryda kommun 

Tillgänglighetsanpassade badplatser – karta 

Uppdrag i budget 2019 om tillgänglighetsanpassad badplats
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Lars Jönsson 
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Utredning tillgänglighetsanpassad badplats i Härryda 
kommun 

Utredningen är genomförd våren 2019 och utgår från Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd. Nedan redovisas detaljerad information om respektive 
badplats gällande möjligheter till tillgänglighetsanpassning. Kostnaderna är 
fördelade på investerings- respektive driftkostnad. 
 
 
Frökens udde – Mölnlycke 
Badplatsen är belägen i kommunens största tätort med goda 
parkeringsmöjligheter. Det finns goda möjligheter att ta sig från 
parkeringen till badplatsen. Det krävs dock nya hårdgjorda ytor på själva 
badplatsen för att kunna ta sig fram med rullstol, markarbeten för ramp 
samt cirka 40 meter ramp. 
Tillgänglighetsanpassad WC finns i anslutning till badplatsen. 

Investeringskostnad 
Markarbeten: ca 50 tkr 
Ramp (40 meter): ca 350 tkr 
Summa investeringar: ca 400 tkr 
 
Hästeviken – Mölnlycke 
Badplatsen är belägen i kommunens största tätort. Befintlig parkering är 
belägen en bit från badet och det är en relativt brant backe från parkeringen 
till badplatsen. För att tillgänglighetsanpassa badplatsen behöver en ny 
parkering anläggs vid badplatsen. Detta kommer innebära att bilar kör på 
gångvägen till badplatsen. Det kan därför bli nödvändigt att bredda befintlig 
gångväg. Kostnader för breddning av gångväg beräknas först om badplatsen 
bedöms aktuell eftersom den innebär kostnader för geoteknisk 
undersökning. För att tillgänglighetsanpassa badplatsen behöver även 
hårdgjorda ytor på själva badplatsen samt cirka 20 meter ramp. 
 
Ett tillgänglighetsanpassat WC behöver också hyras in. 
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Investeringskostnad 
Ny p-plats för tillgänglighetsanpassning: ca 50 tkr 
Markarbeten: ca 15 tkr 
Ramp (20 meter): ca 175 tkr 
Summa investeringar: ca 240 tkr 

Driftkostnad 
Hyra portabel tillgänglighetsanpassad WC: 5 tkr 
 
Sjöholmen – Landvetter 
Badplatsen är belägen i kommunens näst största tätort med goda 
parkeringsmöjligheter. Det finns goda möjligheter att ta sig från 
parkeringen till badplatsen. Det krävs nya hårdgjorda ytor på badplatsen för 
att kunna ta sig fram med rullstol. Då stranden är mycket långgrund 
kommer det att behövas upp emot 70 – 80 meter ramp. 
Tillgänglighetsanpassad WC finns i anslutning till badplatsen. 
 

Investeringskostnad 
Markarbeten: ca 15 tkr 
Ramp (80 meter): ca 600 tkr 
Summa investeringar: ca 615 tkr 
 
Västra Nedsjön – Hindås 
Badplatsen är i en mindre ort i de östra delarna av kommunen. Det finns ett 
något begränsat antal parkeringsplatser, men goda möjligheter att ta sig från 
parkeringsplatsen till badplatsen. Det krävs nya hårdgjorda ytor på 
badplatsen för att kunna ta sig fram med rullstol, markarbeten för ramp 
samt cirka 30 meter ramp. 
Tillgänglighetsanpassad WC finns i anslutning till badplatsen. 

Investeringskostnad 
Markarbeten: ca 25 tkr 
Ramp (30 meter): ca 260 tkr 
Summa investeringar: ca 285 tkr 
 
Gingsjön – Hällingsjö 
Badplatsen är belägen i en mindre ort i de östra delarna av kommunen och 
har goda parkeringsmöjligheter. Det finns också bra möjligheter att ta sig 
från parkeringsplatsen till badplatsen. Det krävs nya hårdgjorda ytor på 
badplatsen för att kunna ta sig fram med rullstol till både ramp och toalett 
samt cirka 10 meter ramp. Befintlig toalett behöver en mindre ombyggnad 
för tillgänglighetsanpassning. 

Investeringskostnad 
Markarbeten: ca 35 tkr 
Ramp (10 meter): ca 100 tkr 
Ombyggnad toalett: 15 tkr 
Summa investeringar: ca 150 tkr 
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Rammsjön – Rävlanda 
Badplatsen ligger i en slänt med stora höjdskillnader i branta etage och 
parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. Badplatsen bedöms 
olämplig för tillgänglighetsanpassning och har därför inte utretts ytterligare. 
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Karta över tillgänglighetsanpassade badplatser i grannkommuner, nära kommungränsen till Härryda kommun
Karta över kommunala badsjöar som ingått i utredningen till ärendet 2018ks1054

Tillgänglighets-
anpassad badplats, 
Stamsjön

Tillgänglighets-
anpassad badplats, 
Östra Nedsjön

Tillgänglighets-
anpassad badplats, 
Härlanda tjärn

Tillgänglighets-
anpassad badplats, 
Rådasjön

Hästevikens badplats

Frökens Udde

Sjöholmens 
badplats

Västra Nedsjön

Gingsjön

Rammsjön
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Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation 
om Landvetter Södra till kommunstyrelsens 

ordförande 

19 

2019KS764 
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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 

                                                 
11

 Moretti: The New Geography of Jobs 
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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.  
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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. 
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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.  
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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 
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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. 
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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).  

 

  

Page 485 of 545



 2017-03-27 91 

 

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. 

Page 490 of 545



 2017-03-27 96 

 

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  

 

Page 493 of 545



 2017-03-27 99 

 

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 

Page 509 of 545



 2017-03-27 115 

 

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 
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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.  
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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. 
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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 

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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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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Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation 
om Landvetter Södra till HEAB:s ordförande 
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Svar på Interpellation till HEAB ang Landvetter Södra 
 
 

 

 

Svar på Interpellation om Landvetter Södra 
 
Marcus Berggren (MP) har i en interpellation daterad den 20 januari 2020 ställt följande frågor 
till Härryda Energis ordförande Mikael Johannisson: 
 

1. Hur ser nuvarande investeringsplan ut för HEAB kopplat till Landvetter Södra? 
2. Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag för 

25000 invånare fattas? 
3. Vilken framförhållning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder? 
4. Vad skulle konsekvenserna bli om HEAB bygger ut elnätet för 25000 invånare men det 

bara ex. byggs bostäder för 5000 invånare som elansluts? 
5. Hur kommer HEAB:s upplåning påverka kommunens totala upplåning och därmed 

kommunens upplåningstak? 
 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 18/2020. 
 
 
 
Svar på frågor: 

1. Hur ser nuvarande investeringsplan ut kopplat till Landvetter Södra? 
Härryda Energis investeringsplan är dynamisk och uppdateras löpande utefter rådande 
utvecklingsklimat. Nuvarande investeringsplan sträcker sig från idag, 2020 till 2030. 
Investeringsplanen omfattar delarna kapacitet, reinvestering, vädersäkring, kvalitet, 
drift/mätsystem, nyanslutning och övrigt. Projekten i investeringsplanen diskuteras 
regelbundet på möten då planen vid behov revideras. 
Investeringsplanen omfattar utbyggnad och förstärkning av Härryda Energis 
fördelningsnät, vilket är det matande högspänningsnätet som krävs för att säkerställa 
elförsörjningen i hela kommunen. Dessa investeringar krävs för att möta Härryda 
kommuns bostadsförsörjningsprogram och den totala planerade expansionen samt för att 
möjliggöra energiomställningen och motverka effektbrist för kommunen i stort. Flertalet 
av investeringsplanens projekt kommer därför att vara nödvändiga oavsett byggnation av 
Landvetter Södra.  
Vad gäller det matande lågspänningsnätet fram till kunden, som t ex en villa, 
flerbostadshus eller näringsidkare, så byggs detta först efter beställning och bekostas av 
den beställande kunden. 

  
2. Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag för 

25.000 invånare fattas?  
Härryda Energi är idag delaktiga i kommunens detaljplanearbete och har rutiner för 
hantering av all nybyggnation, från enstaka villor till stora bostadsområden. Härryda 
Energi kommer följa Landvetter Södras tidplan gällande planering och utbyggnation och 
som vid övriga exploateringsområden har Härryda Energi ett tätt samarbete med övriga 
intressenter kring byggnation av infrastruktur. Samförläggning med övrig infrastruktur 
eftersträvas alltid då detta är både tids- och kostnadseffektivt. Vid framtagande av 
detaljplan har Härryda Energi möjlighet att påverka framtida nätstationsplaceringar och 
kan därefter påbörja projektering kring storlek och effektbehov på elnätet.  
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Sid 2 av 2 
 
 
 

Svar på Interpellation till HEAB ang Landvetter Södra 
 
 
 
 

  
3. Vilken framförhållning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder? 

Landvetter Södras effektbehov kommer bedömas genom detaljplanearbetet och 
byggnation påbörjas därför inte innan denna är fastställd.  
Den förstärkning av fördelningsnätet som planeras mellan fördelningsstationen i Solsten 
i Mölnlycke och Skalmered vid Landvetter flygplats är en förutsättning för att trygga 
elförsörjningen och motverka effektbrist i hela kommunen, oavsett byggnation av 
Landvetter Södra. Planering och tillståndsprocess för detta projekt har därför redan 
påbörjats. 

  
4. Vad skulle konsekvensen bli om HEAB bygger ut elnätet för 25.000 invånare men det 

bara ex. byggs bostäder för 5.000 invånare som elansluts? 
I exploateringsområden samförlägger Härryda Energi alltid elnätet med övrig 
infrastruktur så som vägar och VA. Härryda Energi bygger alltid ut elnätet i takt med 
nybyggnationen som görs och påbörjar byggnation av byggström först efter att en 
beställning från installatör har erhållits om att en nybyggnation ska påbörjas.  
Härryda Energi ser det därför inte som en risk att situationen skulle uppstå.  

  
5. Hur kommer HEAB:s upplåning påverka kommunens totala upplåning och därmed 

Kommunens upplåningstak? 
Med nuvarande planering i Härryda Energis investeringsplan för 2020-2030 kommer 
projekten att rymmas inom Härryda Energis nuvarande borgensbeslut hos kommunen.  
I övrigt hänvisas frågan till kommunen. 

 
Härryda Energi AB 2020-02-26 
 
 
Mikael Johannison 
Styrelseordförande 
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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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Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation 
- Mer statliga pengar till kommuner och 

regioner 
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 2020-02-26  
  

  
 
 

 
Svar på interpellation angående mer pengar till kommuner och regioner
 
Bengt Andersson (V) har i en interpellation daterad den 12 december 2019 ställt föl-
jande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kan Härryda kommun ihop med grannkommunerna, skapa opinion för ökade statliga 
anslag till kommuner och regioner? 
 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 18/2020. 
 
Svar 
 
Ja, vi kan gå ihop med andra kommuner för att driva frågan. 
Men detta är ett arbete som görs genom de olika partierna eftersom partierna har lite 
olika ingång i när, hur och till vad. 
 
 
 
 
 
Per Vorberg 
Ordförande kommunstyrelsen 
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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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veraedevokn 
+4irryda 

MOTION RÖRANDE INFLUENSA VACCINATION 

5)8KOMMUN 
Kommuns lsen 

2020 -03- 26 
Diarienr Dian.eplanateckn 

) 

I dessa Corona tider kan en annan fråga väckas inför kommande säsongs influensor. 

Vi har i stort sett varje år en influensa period från december till april. Normalt pågår den under 
knappt 20 veckor med en topp mellan 8-12 veckan. De är olika starka, men en sak har de 
gemensamt- de drabbar alltid äldre och multisjuka värst Varje år dör 500-2000 personer av den 
årliga säsongens influensa, till över 90 % äldre och multisjuka. 

Äldre och multisjuka är den grupp av individer som erbjuds vaccination inför varje ny säsong. Det 
är också denna grupp av människor, som är de stora brukarna av hemtjänst och boende på för dem 
anpassade boenden. Lika viktigt som att vaccinera brukarna är det också viktigt att den 
vårdpersonal som träffar dem också är vaccinerade, av två skäl. 

1. För att minimera antalet sjukskrivningar under perioden 
2. För att i minsta görliga mån sprida smittan vidare till berörda brukare 

Därför borde avgiftsfri vaccination erbjudas samtlig personal med brukarkontakt i kommunen. 

Baserat på ovanstående argument yrkar vi inom Sverigedemokraterna 
1. Att se över möjligheten till att erbjuda kostnadsfri vaccination för all personal med 

brukarkontakt inom hemtjänst, social service, samt aktuella boenden enligt ovan. 

) 

Boris Leimar 
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Statistiska uppgifter per 2019-12-31

Omvärldsanalys
Folkmängd och
befolkningsförändringar helåret 2019

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

Kommunen 37 977        175        375         257     2 268      2 227           16

Riket 10 327 589       97 404     114 523       88 766    115 805      47 718         3560
Länet 1 725 881       16 067       19 503       15 003     45 910      35 381         1038

Kommentar:  Kommunens befolkning uppgick till 37 977 vid årsskiftet 2019/2020 enligt SCB. Under 2019 ökade

folkmängden med 175 personer; 2 268 personer flyttade in och 2 227 personer flyttade ut, 375 barn föddes och
257 personer avled.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 97 404 respektive 16 067 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under januari - december 2019

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 132 9 123
Landvetter 156 14 142
Härryda 0 0
Björketorp 87 15 72

Kommunen totalt 375 38 337

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under perioden januari - december 2019 uppgår

till 375, därav 38 lägenheter i småhus och 337 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 132 lägenheter har påbörjats i 
Råda distrikt, 156 lägenheter i Landvetter distrikt och 87 lägenheter i Björketorps distrikt.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +1,8 December 2019 jämfört med december 2018
Producentpriser (%) +1,3 December 2019 jämfört med december 2018
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +3,4 December 2019 jämfört med december 2018
Industrins produktionsvolym (%) -0,3 December 2019 jämfört med december 2018
Industrins orderingång (%) -4,7 December 2019 jämfört med december 2018

Kommentar:  Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 1,8 respektive 1,3

procent. Detaljhandelns försäljningvolym visar på en ökning med 3,4 procent jämfört med december månad förra
året, medan industrins produktionsvolym och industrins orderingång sjönk med 0,3 respektive 4,7 procent under
december 2019 jämfört med december 2018.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 201912 201912 201912 201812 201812 201812

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 427 2,2 31473 3,7 204045 4 380 2 28150 3,4 185712 3,8
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 676 3,5 56579 6,6 373595 7,4 603 3,2 51519 6,3 344413 7

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 61 3,4 4067 4,3 24934 4,6 43 2,3 3261 3,5 20563 3,8
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 86 4,8 7436 7,8 50045 9,2 72 3,9 6689 7,1 46728 8,7
Därav långtidsarbetslösa 2 433 3584 1 561 4072

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har ökat jämfört

med samma period året innan. Det är 0,3 procentenheter fler arbetslösa i kommunen 0,4 respektive 0,3 procentenhe-
ter i riket och länet. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också ökat under december månad
jämfört med december förra året. Det är 0,9 procentenheter fler arbetslösa i vår kommun, 0,7 respektive 0,5 procent-
enheter i länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2020-02-20 Zeljko Skakic
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