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KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-05-18 

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

  

 
2. Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 

sammanträden 
2020KS295 
 

  

 

3. Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2019 
2020KS36 
 

  

Sammanfattning 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor via harryda.se som sedan besvaras på 
sammanträdet. 
 

4. Revisorernas revisionsberättelse 2019 
2020KS203 
 

  

 

5. Årsredovisning 2019 
2020KS36 
 

  

 

6. Redovisning av medborgarförslag april 2020 från välfärdsnämnden 
2020KS193 
 

  

 

7. Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18 
2019KS169 
 

  

 

8. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från 
kommunfullmäktige att utreda alternativa planeringsförutsättningar 
för beslut om budget/plan 
2020KS42 
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KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-05-18 

 
 

9. Delgivning av välfärdsnämndens beslut angående ekonomisk 
månadsuppföljning per februari 2020 
2020KS44 
 

  

 

10. Delgivning av välfärdsnämndens beslut angående yttrande över 
revisorernas granskning gällande ekonomistyrning inom sektorn för 
socialtjänst 
2019KS801 
 

  

 

11. Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens förvaltning 2019 
 
 

  

 
12. Frågan om ansvarsfrihet för välfärdsnämndens förvaltning 2019 

 
 

  

 
13. Frågan om ansvarsfrihet för miljö- och bygglovsnämndens 

förvaltning 2019 
 
 

  

 
14. Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämndens förvaltning 

2019 
 
 

  

 
15. Frågan om ansvarsfrihet för valnämndens förvaltning 2019 

 
 

  

 
16. Frågan om ansvarsfrihet för beredningen för framtidens välfärd och 

samhällsutveckling 2019 
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KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-05-18 

 
 

17. Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
 

  

Ärendet i korthet 
Kfp föreslår att kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till 
välfärdsnämnden. 
 

 
18. Fyllnadsval efter Kent Samuelsson som nämndeman vid Göteborgs 

tingsrätt 
2020KS20 
 

  

 

19. Val av ombud och ersättare till bolagsstämma för Härryda Vatten 
och Avfall AB 
2020KS20 
 

  

 

20. Avsägelse från Patrik Strömsten (SD) som ledamot i valnämnden 
och valberedningen 
2020KS20 
 

  

 

21. Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Wiwiann 
Niklasson (S) som ledamot i kommunfullmäktige 
2020KS20 
 

  

 

22. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
2020KS21 
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Riktlinjer för deltagande på distans vid 
kommunfullmäktiges sammanträden 
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2020KS295 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 199        Dnr 2020KS295 

Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden  

  
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Den 26 mars 2020 § 46 beslutade kommunfullmäktige att komplettera arbetsordningen för 
kommunfullmäktige med en ny paragraf, § 11 Deltagande på distans. I arbetsordningen för 
kommunfullmäktige framgår att fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. 
 
För att säkerställa att ovan nämnda krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att 
kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga till 
tjänsteskrivelsen. Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på 
distans som anges i kommunallagen (2017:725) samt riktlinjer som syftar till att de 
grundläggande förutsättningarna uppfylls. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden enligt föreliggande förslag. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-20 2020KS295  003 
  
 

Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Sammanfattning  
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts 
om deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden.  
 
Den 26 mars 2020 § 46 beslutade kommunfullmäktige att komplettera arbetsordningen 
för kommunfullmäktige med en ny paragraf, § 11 Deltagande på distans. I 
arbetsordningen för kommunfullmäktige framgår att fullmäktige får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
 
För att säkerställa att ovan nämnda krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att 
kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga 1. 
Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på distans som anges 
i kommunallagen (2017:725) samt riktlinjer som syftar till att de grundläggande 
förutsättningarna uppfylls. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts 
om deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden.  
 
Den 26 mars 2020 § 46 beslutade kommunfullmäktige att komplettera arbetsordningen 
för kommunfullmäktige med en ny paragraf, § 11 Deltagande på distans, med följande 
lydelse. 
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”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta 
till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 
 
Grundläggande förutsättningar för deltagande på distans 
I 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) anges att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska 
anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 
 
Kommunallagens bestämmelser innebär att ett antal krav ska vara uppfyllda för att en 
ledamot ska kunna delta i kommunfullmäktiges sammanträde på distans.  
 
För det första måste det ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Ljud- och 
bildöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen 
kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se 
samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se 
varandra.  
 
Vidare måste ljud- och bildöverföringen vara stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller 
bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en 
förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning. Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de 
ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i det sammanträdet inte sägas 
ske på lika villkor för alla ledamöter. 
 
När det gäller slutna omröstningar måste den tekniska lösning som används säkerställa att 
valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och 
att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om 
inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid sammanträden då 
sluten omröstning kan komma att tillämpas. 
 
För att säkerställa att ovan nämnda krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att 
kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga 1. 
Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på distans som anges 
i kommunallagen samt riktlinjer som syftar till att de grundläggande förutsättningarna 
uppfylls. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget kan medföra kostnader för inköp av viss teknisk utrustning. Detta då 
förvaltningen i dagsläget inte har alla delar av den tekniska utrustningen som behövs för 
att kunna möjliggöra deltagande på distans enligt de grundläggande förutsättningarna 
som anges ovan. För att ledamöter ska kunna delta på distans krävs att förvaltningen 
tillhandahåller lämplig teknisk utrustning i form av datorer med kamera samt tillbehör att 
låna ut.  
 
Härryda kommun använder tjänsten Microsoft Office 365, där det digitala verktyget för 
videosamtal Teams ingår. Förvaltningen har köpt in licenser för Office 365 för samtliga 
förtroendevalda för att möjliggöra deltagande på distans.  

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

 

Bilaga 
1. Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
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Riktlinjer för deltagande på distans vid 
kommunfullmäktiges sammanträden 
Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett 
komplement till det fysiska mötet. Detta dokument är en 
sammanställning över vilka riktlinjer som gäller för ett möte som 
genomförs med deltagare på plats fysiskt och på distans.  
Förutsättningen för genomförande av möten på distans är enligt 
kommunallagen (2017:725) att deltagande ska ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid, samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  
 
Grundläggande förutsättningar för deltagande på 
distans 
Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § 
kommunallagen, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 
 
Den 26 mars 2020 § 46 beslutade kommunfullmäktige att komplettera 
arbetsordningen för kommunfullmäktige med en bestämmelse avseende 
deltagande på distans, § 11 Deltagande på distans, med följande lydelse. 
 
”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans.” 
 
Kommunallagens bestämmelser innebär att ett antal krav ska vara uppfyllda 
för att en ledamot ska kunna delta i fullmäktiges sammanträde på distans.  
 

Page 12 of 288



  
 
 
 

 

 

 

För det första måste det ske en överföring av både ljud och bild i realtid. 
Ljud- och bildöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra. Det är därmed inte tillräckligt att de som 
är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande 
ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga andra 
deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se 
varandra. 
 
Vidare måste ljud- och bildöverföringen vara stabil och av hög kvalitet. Om 
ljud- eller bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste 
sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 
 
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar 
som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de 
fall avgörandet sker genom omröstning. Om den som deltar på distans inte 
kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid sammanträdet 
kan deltagandet i det sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla 
ledamöter. 
 
För att säkerställa att de krav som följer av kommunallagen för deltagande 
på distans är uppfyllda bestämmer kommunfullmäktige att följande riktlinjer 
gäller för deltagande på distans vid fullmäktiges sammanträden.  
 
Deltagande på lika villkor 
Sammanträdet leds och utgår från en fysisk lokal. Sammanträdeslokalen ska 
vara utrustad med teknik som gör det möjligt att uppfylla kravet på 
deltagande på lika villkor. 
 
Deltagare som deltar på distans ska använda sig av förvaltningen 
tillhandahållen utrustning för ändamålet i form av dator med kamera eller 
motsvarande likvärdig utrustning samt en tillräckligt god uppkoppling. 
 
Deltagarna ska kunna identifiera varandra genom ljud och bild och ledamot 
som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i överläggningarna. 
 
Deltagare som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 
avgörandet sker genom omröstning. 
 
Vid omröstning ska det säkerställas att det är ledamöterna som deltar på 
distans som deltar i omröstningen. 
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Det är med tillgänglig teknik inte möjligt att delta på distans om det vid 
sammanträdet förekommer slutna omröstningar. Vid en sluten omröstning 
träder ersättare på plats in och ledamot på distans har då inte möjlighet att 
återinträda. 
 
Det är inte möjligt att delta på distans om kommunfullmäktige beslutar att 
överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Detta då 
ytterligare utredning av de tekniska förutsättningarna krävs för att 
säkerställa att inte uppgifter röjs för utomstående. Vid överläggning inom 
stängda dörrar träder ersättare på plats in och ledamot på distans har då inte 
möjlighet att återinträda. 
 
Ordförandes ansvar 
Ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträdet. 
 
Ordföranden ansvarar för att informera ledamot som anmält deltagande på 
distans om såväl de juridiska som de tekniska förutsättningarna för sådant 
deltagande.  
 
Ordföranden avgör före varje sammanträde om de förutsättningar som krävs 
för att genomföra sammanträdet med deltagande på distans är uppfyllda, så 
som att uppkopplingen är tillräcklig samt att den tekniska utrustningen 
uppfyller kraven på ljud- och bildkvalitet för deltagande på distans. 
 
Om ljud- eller bildkvaliteten under sammanträdet försämras eller 
förbindelsen bryts ajourneras sammanträdet till dess att en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan delta på lika villkor, eller 
att ledamoten anses ha lämnat sammanträdet och en ersättare träder in.  
 
Ledamotens ansvar 
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att använda sig av förvaltningen 
tillhandahållen utrustning för ändamålet eller motsvarande likvärdig 
utrustning. 
 
Ledamoten ansvarar för att ha genomgått en av förvaltningen tillhandahållen 
utbildning i användandet av distansteknik. Ledamoten ansvarar för att denne 
har tillräckliga kunskaper för ändamålet.  
 
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att denne under sammanträdet 
inte utsätts för påverkan av utomstående i beslutsfattandet. Ledamoten 
ansvarar även för att denne befinner sig i en miljö som inte har negativ 
inverkan på sammanträdet. 
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Ledamoten ansvarar för att omedelbart meddela ordföranden om ledamoten 
upplever att den inte deltar på lika villkor och om villkoren för deltagande 
på distans inte uppfylls. 
 
Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet 
minst 15 minuter före det börjar för test av teknik. 
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Revisorernas revisionsberättelse 2019 
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2020KS203 
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2020-03-06   

1 

Revisorerna i Härryda kommun 

 

Till  

Fullmäktige i Härryda kommun 

Bilaga till revisionsberättelse - Redogörelse för revision år 2019 

Granskning av ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst  

Granskningen visade att välfärdsnämnden hade säkerställt en ändamålsenlig uppföljning 
av ekonomin inom sektorn för socialtjänst. Granskningen visade dock att nämnden inte 
hade säkerställt en tillräcklig styrning och tillräckliga åtgärder med anledning av 
prognostiserat underskott inom sektorns verksamheter.  

Välfärdsnämnden rekommenderades att säkerställa att åtgärder vidtas för en ekonomi i 
balans. Därtill rekommenderades nämnden att tillse att ekonomiska åtgärder 
kostnadsberäknas för att synliggöra vilken effekt de förväntas få. Utifrån genomförd 
granskning rekommenderades kommunstyrelsen att överväga att utarbeta ekonomiska 
styrprinciper.  

Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 
gymnasieskolan  

Granskningen visade att välfärdsnämnden delvis hade säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. Vidare visade 
granskningen att nämnden inte hade beslutat om strukturer för en systematisk och 
kontinuerlig uppföljning.  

Nämnden rekommenderades att tillse att det finns strukturer på huvudmannanivå för ett 
systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete. Vidare rekommenderades nämnden att 
säkerställa att åtgärder vidtas vid avvikelser och att uppföljning sker av de åtgärder som 
vidtagits.   

Granskning av inköp och upphandling  

Granskningen visade att kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig 
leverantörs- och avtalsuppföljning. Kommunstyrelsen hade heller inte säkerställt att 
inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Därtill visade 
granskningen att kommunstyrelsen inte tillsett en tillräcklig intern kontroll i arbetet med 
direktupphandlingar. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderades kommunstyrelsen att skyndsamt 
säkerställa efterlevnad av LOU i samband med såväl direktupphandlingar som 
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upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Vidare rekommenderades styrelsen att 
tillse att kommunens avtal finns samlade i syfte att säkerställa en intern kontroll i 
kommunstyrelsens avtalshantering, samt att köp inte görs utanför avtal. Styrelsen 
rekommenderades också att tillse att systematisk uppföljning av avtal genomförs inom 
samtliga av kommunens sektorer. Slutligen rekommenderades styrelsen att tillse en 
dokumenterad beskrivning av roller och ansvar vad gäller dels genomförande av 
upphandling, dels uppföljning av avtal.  

Uppföljning av 2016 och 2017 års granskningar 

Inom ramen för uppföljningen följdes de fördjupade granskningarna genomförda 2016 
och 2017 upp. Uppföljningens sammantagna bedömning var att åtgärder i stort vidtagits 
utifrån de rekommendationer som lämnats i granskningsrapporterna. Uppföljningen 
visade dock att fem rekommendationer kvarstod. Utöver dessa visade uppföljningen att 
arbete pågick med bäring på ett antal rekommendationer.      

Grundläggande granskning  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen fört dialog 
med presidierna i kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, miljö- och bygglovsnämnden 
samt valnämnden.  

Granskningen visade att styrelse och nämnder i huvudsak tillsett en tillräcklig intern 
kontroll, men att det fanns utvecklingsområden. Utvecklingsområden avsåg styrelsens 
övergripande ansvar för att främja en god intern kontroll. Därtill fanns 
utvecklingsområden i att systematisera arbetet med att identifiera och analysera risker i 
respektive nämnds verksamhet. Vidare fanns utvecklingsområden i styrelsens uppsikt 
över välfärdsnämnden. Granskningen visade att det inte är helt tydliggjort hur styrning 
och uppföljning ska ske inom ramen för kommunens nya styrmodell.  

Inom ramen för granskningen lämnades ett antal rekommendationer. Bland annat 
rekommenderades kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att säkerställa att 
fullmäktiges riktlinjer för uppföljning efterlevs. Kommunstyrelsen rekommenderades 
också att fortsatt utveckla och stärka arbetet med intern kontroll i kommunen.  

Granskning av delårsbokslut 2019 

Den sammanfattade bedömningen utifrån avrapporteringen i delårsbokslutet var att 
resultatet delvis var förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om. Vidare bedömdes 
att kommunen bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning som omfattar 
kommunens bolag samt följa upp dessa i samband med delårs- och årsbokslut. 
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Löpande granskning 2019 

Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll 
genomförts. Sammanfattningsvis var bedömningen att det fanns utvecklingsområden 
avseende den interna kontrollen. Utvecklingsområden avsåg bland annat införande av 
attestfunktion i lönesystemet samt införandet av beloppsgränser i ekonomisystemet för 
att fakturor med högre belopp ska attesteras högre upp i organisationen.  

Bokslutsgranskning 2019  

I granskningen framkommer att kommunen gör vissa avsteg från lagkrav och 
rekommendationer, främst avseende att kommunen inte följer lag om kommunal 
redovisning, kap 5 § 4, pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 570,5 mnkr som 
avsättning i balansräkningen vilket i enlighet med lagstiftningen istället skall redovisas 
som en ansvarsförbindelse. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets 
resultat är 25,0 mnkr högre redovisat än om lagen efterlevts. Vår bedömning är att den 
felaktiga redovisningen är av betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en 
rättvisande bild, i enlighet med gällande lagstiftning, om inte rättelse sker.  
 
Den samlade bedömningen i granskningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. 

Förstudie av inköp och upphandling 

Förstudien visade på ett antal risker kopplat till kommunens arbete med inköp och 
upphandling. Risker som identifierades avsåg bristande uppgifts- och ansvarsfördelning 
i inköp- och upphandlingsarbetet samt bristande ansvarsfördelning vad gäller 
uppföljning av upphandling och avtal. Vidare identifierades risk för brister i 
genomförande av uppföljning av upphandling och avtal.  

Förstudie avseende åtgärder för att motverka långvarigt försörjningsstöd 

Inom ramen för förstudien konstaterades att avsaknad av löpande systematisk 
uppföljning från välfärdsnämnden under året skulle kunna innebära en risk för bristande 
styrning av verksamhetens arbete.  
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1. Inledning 

Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 

nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.   

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Kommunen följer inte Lag om kommunal bokföring och redovisning kap 6 § 4, 

Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 570,5 mnkr som avsättning i balansräkningen 

vilket i enlighet med lagstiftningen istället skall redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Kommunen har i årsredovisningen på ett tydligt sätt upplyst om avsteget mot gällande 

lagstiftning och även lämnat upplysning om avstegets effekter på resultat- och 

balansräkning. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är 

25,0 mnkr högre redovisat än om lagen efterlevts. Vår bedömning är att den felaktiga 

redovisningen är av betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande 

bild, i enlighet med gällande lagstiftning, om inte rättelse sker. 

Av årsredovisningen och i denna rapport framgår att kommunen gör ett antal avsteg från 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer. Beaktat detta är ändå vår 

bedömning att kommunen, med undantag av redovisning av pensioner, i allt väsentligt 

upprättat bokslut och årsredovisning enligt god redovisningssed.   

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2019 lämnas härmed följande 

bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 

bokslut år 2019 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 

iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma 

förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de 

revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle 

föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av 

den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla 

tänkbara brister.  

Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.   

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 

den 19 februari 2020. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 110,7 mnkr och ett eget 

kapital om 958,1 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 140,9 mnkr 

och 1 557,5 mnkr. 
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2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1. God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast de av kommunfullmäktige fastställda målen inom ramen för god ekonomisk 

hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport samt i årsbokslut. 

Från och med 2019 ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till 

fullmäktige. Det är kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera 

uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av 

kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och 

årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

regioner ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. 

Avstämning av balanskravet ska finnas med i delårsrapport och årsredovisning.  

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. I kommunfullmäktiges verksamhetsplan för 2019 framgår vilka finansiella och 

verksamhetsmässiga mål som ska bidra till att god ekonomisk hushållning uppnås. Dessa mål 

är de två finansiella mål samt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som 

kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen en analys av 

kommunfullmäktiges sex mål och gör bedömningen de två finansiella målen uppnås samt att 

ett av verksamhetsmålen uppnås, att två mål delvis uppnås samt att ett mål inte uppnås. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunen delvis uppnår en god ekonomisk 

hushållning. 

 

Vi konstaterar att det i årsredovisningen saknas uppföljning av mål för god ekonomisk 

hushållning gällande kommunens bolag. 
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2.2. Finansiella mål 

Två finansiella mål anges i budget för 2019: 

• Soliditetsnivån ökar med en procentenhet per år 

• Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

Av årsredovisningen framgår att soliditetsnivån har ökat med tre procentenheter under året. 

Av årsredovisningen framgår att soliditeten ökat mer än budgeterat. Detta som en följd av 

ett starkt resultat i kombination med en lägre investeringsvolym än budgeterat.  

 

Vidare framgår att resultatet är 5,3 procent av verksamhetens nettokostnader. I 

årsredovisningen framgår att måluppfyllelsen för de två målen mäts och analyseras i 

rullande fyraårsperioder. De två finansiella målen bedöms uppnås för såväl 2019 som för 

fyraårsperioden. 

2.3. Verksamhetsmässiga mål 

Kommunfullmäktige har antagit fyra verksamhetsmässiga mål. I årsredovisningen finns en 

uppföljning av samtliga dessa mål samt en bedömning av måluppfyllelsen. Bedömningen 

görs utifrån en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt). 

Av årsredovisningen för 2019 framgår att nedanstående mål har uppfyllts: 

• Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 

verksamhetsform. 

Utifrån årsredovisningen framgår att vårdnadshavare erbjuds att välja mellan förskola och 

familjedaghem. Därtill framgår att alla inte kan få sina förstahandsval uppfyllda men att alla 

barn får en plats i den kommundel som önskas. 

Av årsredovisningen för 2019 framgår att nedanstående två mål delvis uppnås: 

• Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 

funktionsnedsattas bedömda behov. 

Enligt årsredovisningen har antalet äldre som är i behov av plats på särskilt boende under 

2019 varit fler än beräknat. En konsekvens av detta har blivit att fler äldre än tidigare behövt 

vänta på erbjudande om lägenhet i mer än tre månader. Vidare framgår att 19 personer inte 

fått plats inom tre månader. Av de 19 personerna har dock 9 personer minst erhållit ett 

erbjudande men tackat nej. Vad gäller målgruppen för funktionsstöd framgår att det råder 

balans mellan behov av bostad med särskild service och de boendealternativ som finns. 

• Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 

för arbete eller fortsatta studier. 

I årsredovisningen framgår att andelen elever från grundskolan som blev behöriga till 

gymnasiet är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexamen inom fyra år har ökat 
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och är fortsatt hög i förhållande till andra kommuner. Däremot framgår att alla elever inte 

når gymnasieexamen. 

Av årsredovisningen för 2019 framgår att nedanstående mål ej uppnås: 

• Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 procent kan mötas 

med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. 

Enligt årsredovisningen färdigställdes 103 bostäder under 2019. Drygt hälften av dessa kan 

härledas till arbetet med förhandsbesked för bygglov utanför detaljplan. Antalet 

färdigställda bostäder är lägre än vad som skulle behövas för att kunna möta en 

befolkningsökning på lägst 1,5 procent. Vidare framgår i årsredovisningen att det under 

2019 varit låg omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet. Detta bedöms till viss del kunna 

bidra till en lägre befolkningsökning.  

2.4. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 

kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

Avstämning mot balanskravet: 

Mnkr 2019 

  
Årets resultat enligt resultaträkningen  110,7 
Justering för realisationsvinster 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 

-0,3   
-25,0 

  85,4 

2.5. Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt 

med kommunfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi kan 

konstatera att det finns en strukturerad uppföljning av samtliga kommunfullmäktiges sex 

mål i årsredovisningen. Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen en analys av dessa mål och 

gör bedömningen att de två finansiella målen uppnås. Bedömningen av de 

verksamhetsmässiga målen är att ett mål uppnås, att två delvis uppnås samt att ett mål inte 

uppnås. Kommunens samlade bedömning är att kommunen delvis har en god ekonomisk 

hushållning. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att kommunen till viss del har en god 

ekonomisk hushållning.   

Vår sammanfattande bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att 
resultatet delvis är förenligt med de mål som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi 
bedömer att kommunen bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning som även omfattar 
kommunens bolag samt följa upp dessa i samband med delårsrapport och årsredovisning.  
 

Vi kan konstatera att kommunen uppfyller balanskravet. 
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3. Kommentar till resultaträkningen 

3.1. Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 

kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 

budget. 

Kommunen redovisar ett resultat för 2019 om 110,7 mnkr, vilket är 78,4 mnkr högre än 

budget. Kommunen redovisar ett överskott inom finansförvaltningens centrala poster om 

49,8 mnkr. Av dessa utgörs 26 mnkr av lägre pensionskostnader, 23 mnkr av avvikelse mot 

kalkylerad lönerevision och 4,8 mnkr av högre skatteintäkter och utjämning. Sektor 

samhällsbyggnad redovisar en positiv budgetavvikelse om 46,6 mnkr främst hänförligt till 

resultat från exploatering. Socialtjänsten avviker negativt mot budget med -15,3 mnkr. 

Avvikelsen förklaras främst av högre kostnad för relationsvåldsärenden, placeringar av barn 

och unga vuxna. 

 

Vi kan konstatera att kommunens resultat är 79,7 mnkr högre än resultatet 2018 (31,0 

mnkr). Exkluderar vi resultatet från exploateringsverksamheten om 39,8 mnkr gör 

kommunen för 2019 ett resultat om 70,9 mnkr, vilket är 87,6 mnkr högre i jämförelse med 

2018 där motsvarande resultat var på -16,7 mnkr. 
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4. Kommentar till balansräkning 

4.1. Materiella anläggningstillgångar 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R4 ska 

komponentavskrivning tillämpas när olika komponenter i en anläggningstillgång har 

väsentligt olika nyttjandeperioder. Kommunen tillämpar från och med 2016 

komponentavskrivning för fastigheter anskaffade efter 2004. Under 2018 överfördes mark 

och anläggningar till komponenthanteringen. Kommunen har under året även infört 

komponentavskrivning för gator och vägar och tillämpar nu komponentavskrivning fullt ut i 

enlighet med rekommendationen. 

4.2. Finansiella anläggningstillgångar 

Från och med 1 januari 2019 gäller en ny lag om kommunal bokföring och redovisning 

(2018:597). Den nya lagen ger tillskillnad från tidigare inte utrymme för uppskrivningen av 

finansiella anläggningstillgångar. Kommunen har därför fått återföra tidigare 

uppskrivningar av bostadsrätter om 17,8 mnkr. Återföringen har skett mot kommunens 

egna kapital och minskat det ingående värdet 2019-01-01 med 17,8 mnkr. 

4.3. Exploateringsprojekt 

Kommunens exploateringstillgångar uppgår till 155,4 mnkr i årsbokslutet, vilket är en 

minskning med 6,5 mnkr mot 2018. Kommunens bedömning är att inget 

nedskrivningsbehov föreligger inom exploateringstillgångarna per årsbokslutet. 

Kommunen redovisar intäkter och kostnader i resultaträkningen först när ett 

exploateringsprojekt slutredovisas. Hanteringen avviker från RKR R2 Intäkter, RKR R4 

Materiella anläggningstillgångar och Rådet för kommunal redovisnings idéskift om 

kommunal markexploatering. Kommunen upplyser själva om avsteget i årsredovisningen. 

Totalt har tre exploateringsprojekt slutredovisats och två projekt delredovisats under året, 

vilket gett en nettointäkt om 39,8 mnkr i årsbokslutet. 

4.4. Exploateringsbidrag 

I september 2018 vann en detaljplan avseende Mölnlycke fabriker laga kraft. Utifrån ett 

avtal med markägaren inföll därigenom ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt 

82,3 mnkr. Kommunens årsbokslut 2018 innehöll intäkter om 30,2 mnkr kopplat till 

exploateringsbidraget. Beloppet motsvaras av vad kommunen har rätt att fakturera 

markägaren under 2018 utifrån uppfyllda villkor i exploateringsavtalet. 

 

Av aktuellt exploateringsavtal mellan markägaren och kommunen framgår att det upprättats 

en formell gatukostnadsutredning för del av detaljplanen. Gatukostnaderna enligt denna 

Page 29 of 288



 
  
 
 
 

8 

utredning uppgår till 5 mnkr. Markägaren ska enligt avtalet erlägga gatukostnad enligt den 

formella gatukostnadsutredningen som ett exploateringsbidrag för att täcka även generella 

åtgärder inom området. Kommunen menar att det därigenom inte finns några formella krav 

på specifika insatser för att erhålla bidraget. Därigenom saknas det enligt kommunens 

mening en möjlighet att matcha bidraget mot preciserade kostnader, varför ingen 

motsvarande skuld har bokförts. 

 

Vi kan konstatera att kommunen tagit upp motsvarande del av exploateringsbidraget, 30,2 

mnkr, som de enligt avtal har rätt att fakturera markägaren under 2018. Inga ytterligare 

intäkter har tagits upp i årsbokslutet 2019. Att kommunen inte tar upp resterande del av 

totalt bidrag om 82,3 mnkr kan accepteras med anledning av den osäkerhet som föreligger 

till följd av kommunens kvarstående villkor för att ytterligare bidrag ska erhållas. 

4.5. Avsättning för pensioner 

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så 

kallade blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska 

skuldföras. Tidigare intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte 

skuldredovisas i balansräkningen. Från och med 2004 så redovisar kommunen hela 

pensionsförpliktelsen i balansräkningen. Denna hantering är därmed inte i linje med den 

kommunala redovisningslagen. Kommunen har i årsredovisningen på ett tydligt sätt upplyst 

om avsteget mot gällande lagstiftning och även lämnat upplysning om avstegets effekter på 

resultat- och balansräkning. Vår bedömning är att den felaktiga redovisningen är av 

betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild, i enlighet med 

gällande lagstiftning, om inte rättelse sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborg den 2 mars 2020 
 

    
Hans Gavin               Marcus Gustafson   

Auktoriserad revisor och   Auktoriserad revisor och 
Certifierad kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 90        Dnr 2020KS36 

Årsredovisning 2019  

  
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2019. 
 
Årsredovisningen innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
Upplysning om borgensförbindelse framgår också. 
 
Av kommunfullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning bedömer 
förvaltningen att finansiella mål uppnås under 2019 samt den senaste fyraårsperioden. Av 
kommunfullmäktiges fyra fastställda verksamhetsmål bedömer förvaltningen att ett uppnås, 
två delvis och ett inte alls. Målet ”Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på 
lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer” uppnås inte. 
Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning delvis. 
 
Det finansiella resultatet för Härryda kommun uppgår till 110,7 miljoner kronor och 
soliditeten har ökat med tre procentenheter till 31 procent. Resultatet motsvarar 5,3 procent av 
verksamhetens nettokostnader, som är 2,1 miljarder kronor. Kommunens nettoinvesteringar 
uppgår till 211,9 miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges ram på 400 miljoner 
kronor. Den externa upplåningen är oförändrad och uppgår till 700 miljoner kronor. 
 
Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens bokslut 
och koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. Där ingår också en beskrivning av den 
uppsikt som kommunstyrelsen bedrivit över de kommunala bolagen.  Det har vid fullgörande 
av uppsiktsplikten inte framkommit annat än att verksamheten under 2018 i berörda bolag 
bedrivits inom fullmäktige uppställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och dess helägda bolag 
Härryda Energi Elhandel AB, Förbo AB samt Landvetter Södra Utveckling AB liksom 
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Renova AB och Gryaab under 2019 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för revision. 
 

---------------------- 
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Kommunkoncernen – Härryda kommun, Härryda 
Energi, Förbo och Landvetter Södra – redovisar ett 
starkt resultat på 141 miljoner kronor.  Av dessa är 111 
miljoner Härryda kommuns resultat, vilket motsvarar 

fyra procent av omsättningen på 2,9 miljarder kronor. 
40 miljoner kommer från försäljning av mark till dels 

industriområden, dels till bostäder i Landvetter, Mölnlycke och 
Hindås. 49 miljoner beror på lägre kostnader för pensioner och 

löner. Resultatet belastas bland annat av högre kostnader för försörjningsstöd, 
placeringar av barn och unga samt relationsvåld. Soliditeten är 31 procent och 
har stärkts med tre procentenheter från 2018.  

Resultat: 
141 miljoner 

kronor

Vi är 
37 977

invånare

Byggstart för arena  
i Mölnlycke 

I september tas första spadtaget vid 
Mölnlycke fabriker och 2021 ska 

kommunens största arena stå klar. 

Rekordstor investering  
I februari klubbar fullmäktige den 

största satsningen hittills på kommunal 
infrastruktur: 547 miljoner investeras 

för att säkra tillgången på dricksvatten 
och hanteringen av avloppsvatten.

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2019. 

 2 019  I  KORTA DRAG

Övrigt,  
räddningstjänst m m

Så här 
fördelas 

2,9 miljarder 
kronor

Läs mer på sidan 9
Läs mer på sidan 17

Konst i storformat 
Härryda kommun deltar i konstprojektet 
Artscape Saga och under sommaren växer 
färgstarka målningar fram vid Hindås 
skola och på Hulebäcksgymnasiets och 
Rävlandaskolans fasader. 

Antalet invånare vid 
årsskiftet är 37 977 
personer. Under året ökar 
vi med 0,5 procent. Invånarnas 
medelålder är 39 år, jämfört med 
rikets 41 år.  Arbetslösheten i kommunen är  
3,5 procent, jämfört med 7,4 procent i riket.

Uppåt för företagsklimatet 
I Svenskt Näringslivs årliga ranking av 

kommunernas företagsklimat klättrar 
Härryda till en tiondeplats – några 

kliv närmare målet att bli Sveriges bästa 
näringslivskommun!

Ny politisk organisation  
och nytt kommunalråd 
Vid årsskiftet sjösätts en ny politisk 
organisation som bland annat innebär 
att kommunstyrelsen får sällskap av 
välfärdsnämnden. Maria Kornevik 
Jakobsson (C) blir nämndens 
ordförande och kommunens tredje 
kommunalråd. 

Fler bostäder i Hindås 
I hjärtat av Hindås står 24 hyresrätter 
med god tillgänglighet klara och i 
bottenplan flyttar Hindåsträffen in. 

Skogslek i Wendelsberg 
I november invigs ”Skogsleken” i 
samarbete med Göteborgs Insjörike. 
Det fina hantverket är gjort av 
återvunnet trä från kommunen och  
alla leksugna är välkomna. 

Nu har vi en vision!
Året avslutas med att fullmäktige klubbar Härryda 
kommuns vision. Visionen ska peka ut riktningen för 
kommunens utveckling och finnas med som grund 
för politikernas och förvaltningens prioriteringar och 
beslut framöver. 

På väg mot 

Sveriges bästa 

företagsklimat
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Fortsatt stark ekonomi  
i anpassad kostym
2019 var ännu ett starkt år med bra 
verksamhetsresultat och god ekonomi. 
Det målmedvetna arbetet för att återta 
topplaceringen som Sveriges bästa 
näringslivskommun gav oss en tiondeplats.

Arbetet med ett nytt äldreboende i 
extern regi i Mölnlycke fortsatte med 
oförminskad energi. 

Det långsiktiga hållbarhetsarbetet Agenda 
2030 började ta form och arbetet 
fortsätter utifrån beslutade prioriteringar. 

I grundskolan stärkte vi resultaten både 
vad gällde prestationerna och nöjdheten 
bland elever och vårdnadshavare.

Satsningar på idrott och föreningsliv 
märktes genom byggprojektet Wallenstam 
Arena och avstampet för en gymnastik- 
och trampolinhall i Mölnlycke fabriker.

En global inbromsning i ekonomin påverkar 
även vår kommun. Inför 2020 har vi där-
för minskat våra kostnader med drygt 40 
miljoner kronor. Arbetet med kostnads-
anpassningar i 
verksamheten 
har redan gett 
effekt och gör 
att Härryda 
kommun står 
ekonomiskt 
väl rustat inför 
framtiden. 

Peter Lönn
kommundirektör

Vi tar 
ansvar

Vi 
investerar

Vi har 
2 917 

anställda

God ekonomisk hushållning är viktigt. Med det menar kommunfullmäktige  
att vi 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. 

Under året investerar kommunkoncernen  
414 miljoner kronor.  Av dessa investerar  
Härryda kommun 212 miljoner i bland annat  
nya ledningar för vatten och avlopp, vattenverk, 
skolor, idrottshallar samt gator och vägar.

Vid årsskiftet är antalet tillsvidare- 
anställda i kommunkoncernen  

2 917 personer.  Av dessa arbetar 2 856 
personer i Härryda kommun, varav 54 procent arbetar 
inom sektorn för utbildning och kultur och 29 procent 
inom socialtjänsten. Personalkostnaderna utgör  
60 procent av kommunens kostnader.

Årets konsumentkommun!
I oktober utses Härryda till Årets 

konsumentkommun. Vi är bäst i landet när det 
gäller stöd och service till konsumenter visar en 

granskning som Råd & Rön och  
Sveriges Konsumenter gjort. 

EU-val med  
valdeltagande i topp 
I maj är det val till Europaparla-
mentet. I Härryda kommun får 
Moderaterna, Socialdemokra-
terna och Sverigedemokraterna 
flest röster och vårt valdelta-
gande är högst i Västsverige: 
61,7 procent. 

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2019. 

 2 019  I  KORTA DRAG

Individ- och familjeomsorg

Omsorg äldre och 
personer med funk-
tionsnedsättning

Kultur och fritid  

Gymnasium och  
vuxenutbildning

Grundskola och fritids

Förskola och 
familjedaghem

Gator, vägar och parker

Politisk verksamhet

Övrigt,  
räddningstjänst m m

Så här 
fördelas 

2,9 miljarder 
kronor

Läs mer på sidan 67

 Läs mer på sidan 15

Läs mer på sidan 22

3%

4%

1%

26%

7%

30%

8%

5%

16%

Avsiktsförklaring för Landvetter Södra 
I september antas avsiktsförklaringen med sex utvalda 
byggaktörer som ingår i konsortiet för utvecklingen av 
Landvetter Södra etapp 1.  
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Årsredovisningen 
är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige 
för verksamhetsåret 2019.

Den vänder sig också till 
externa intressenter 
i form av kommuninvånare, 
kreditgivare, leverantörer 
och andra offentliga 
myndigheter. 

En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.
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Verksamhetsredovisningen omfattar förvaltningens sektorer. 
Inom varje sektor beskrivs årets viktigaste händelser, 
måluppfyllelse samt ekonomi.  
Här redovisas dotterbolagen samt kommunens  
Agenda 2030 arbete.

Förvaltningsberättelsen utgör en  
sammanfattning av årsredovisningen, med fokus på väsentliga 
delar av kommunens ekonomi och verksamhet.

INNEHÅLL

INLEDNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSREDOVISNING

ÖVRIGT

Kommunstyrelsens ordförande  4

Den kommunala koncernen 7

Översikt över verksamhetens utveckling 6

Begreppsförklaring för  
räkenskaper och ekonomisk ställning 70

Revisionsberättelse 71

God ekonomisk hushållning 15

Väsentliga personalförhållanden 22

Ekonomisk ställning 17

Förväntad utveckling 25

Jämförelser – Kvalité 27

  – Finansiell profil 29

Balanskravsresultat 21

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning 9  

Händelser av väsentlig betydelse    12  

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten 13

Välfärdsnämndens ordförande 5

RÄKENSKAPER

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 
SAMT EXPLOATERINGSREDOVISNING

Resultaträkning  32

Driftredovisning  66
Kassaflödesrapport 32

Investeringsredovisning 67
Balansräkning  33

Exploateringsredovisning 69
Noter    34

Upplysning om redovisningsprinciper  40

Räkenskaperna består av resultaträkning, kassaflödesrapport 
samt balansräkning med noter. Här beskrivs även  
redovisningsprinciper.

Här visas en sammanställning över driftredovisningen 
fördelat per nämnd sektor och enhet med budget, utfall och 
budgetavvikelse. En sammanställning över invseteringar och 
exploateringsprojekt redovisas.

Politisk organisation 42

 – Avgiftsfinansierad verksamhet avfall 48

 – Avgiftsfinansierad verksamhet vatten 49

 – Exploatering av mark och bostäder 50

Teknik och förvaltningsstöd 51

Utbildning och kultur 53

Socialtjänst   57

Agenda 2030   63

Härryda Energi AB 60

Förbo AB  61

Landvetter Södra Utveckling AB 62

Kommunledning och stödfunktioner 44

Samhällsbyggnad  – Skattefinansierad verksamhet 46

KOMMUNSTYRELSEN

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

DOTTERBOLAGEN

AGENDA 2030
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Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kommunstyrelsens ordförande 
Per Vorberg om 2019

Tack vare ett gemensamt arbete med politiska prioriteringar och förvaltningens åtgärder 
för att nå en budget i balans, tillsammans med finansiella poster, så blev vårt ekonomiska 
resultat drygt 110 miljoner kronor för 2019. Det innebär att vi når de finansiella målen, 
vilket är grunden för att vi ska kunna fortsätta utveckla Härryda och ta vår del i ansvaret 
för regionens utveckling. Vi har god kontroll på ekonomin, men vi behöver även 
fortsättningsvis göra nödvändiga prioriteringar.

2019 är första året med vår nya politiska organisation och styrmodell som kommun-
fullmäktige beslutat om. Vi har numera två nämnder där den nya är välfärdsnämnden som 
ansvarar för den kommunala verksamheten inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. 
Välfärdsnämnden ska också följa upp resultat och kvalitet för de som använder sig av andra 
utförare än kommunen.

Kommunstyrelsen har fortfarande helhetsansvaret enligt kommunallagen, och som nämnd 
ansvaret för bland annat ekonomi, samhällsbyggnad, personal, fastighet, upphandling, 
markförsäljning med mera.

Bostadsbyggandet har börjat sätta igång, även om tillväxten under 2019 varit extremt låg. 
Vi nådde inte målet på en befolkningsökning på lägst 1,5 procent, vilket kan ge negativa 
ekonomiska konsekvenser framöver.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om en vision för kommunen: ”Härryda – 
här vågar vi” med ledorden mod, nytänkande och handlingskraft. Visionen speglar att 
Härryda är en kommun i framkant som inte bara lyfter kommunen utan även bidrar till 
Göteborgsregionens utveckling.

Härryda är en bra kommun och vi har goda förutsättningar 
att uppnå vår ambitionsnivå med bostadsbyggande, hög 
kvalitet i skola och välfärd och Sveriges bästa näringslivsklimat. 
Utvecklingsarbetet med att kommunen ska vara en 
serviceorganisation för kommuninvånare och näringsliv, samt en 
attraktiv arbetsgivare fortsätter. Därför arbetar vi ständigt med 
förbättringar i arbetssätt, styrning, ledning och engagemang.

Tack alla som anstränger sig för att bidra till att Härryda  
fortsätter vara en attraktiv kommun.

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Det har varit ett spännande första år med välfärdsnämnden som ansvarar för utbildning, 
kultur och fritid samt socialtjänstens områden. Att politiken kommer närmare verksamhe-
terna har varit ett av målen för den nya organisationen och vi är på rätt väg. 

Under året har välfärdsnämndens presidium besökt många verksamheter och det kommer 
vi att fortsätta med. Att få inblick och möta drivna lärare, rektorer och annan personal ute 
på skolor skapar perspektiv och orientering i de beslut som politiken tar. 

Härryda kommun har som målsättning att ha Sveriges bästa skola och där tror jag att 
en lugn och trygg arbetsmiljö är en av nycklarna för att nå dit. En väl fungerande skola 
ger människor möjlighet att själva forma sina liv och få arbete – vilket på sikt skapar 
förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Den finansiella situationen i vår omvärld påverkar även vår kommuns ekonomi och våra 
möjligheter att utveckla verksamheterna. För att vi ska fortsätta vara en attraktiv kommun 
där invånare, medarbetare och företagare trivs måste vi ta ansvar för, prioritera och möta de 
utmaningar som vi har framför oss – både verksamhetsmässigt och finansiellt.  

Härryda kommun har också som målsättning att ha Sveriges lägsta arbetslöshet. För att 
lyckas krävs att vi skapar förutsättningar för integration av nyanlända och ensamkommande 
barn och unga. Under 2020 fortsätter vi därför arbetet med att hjälpa människor att 
etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. En stor del av det arbetet sker 
inom den nya verksamheten Härryda framtid. 

Våra framtida utmaningar ligger i att fortsätta utvecklas 
i positiv riktning, satsa på skolan, fritidsaktiviteter 
för alla, minska arbetslösheten, minimera behovet av 
försörjningsstöd samt få fram bostäder för äldre i olika 
boendeformer.

Jag är stolt över våra medarbetares arbetsinsatser och de  
goda resultaten vi har i våra verksamheter. Tillsammans 
gör vi Härryda kommun ännu bättre!

5

Välfärdsnämndens ordförande  
Maria Kornevik Jakobsson om 2019

Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Välfärdsnämndens ordförande

Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET
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För valtningsberättelse
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

Mnkr, där inget annat anges 2019 2018 2017 2016 2015

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Verksamhetens intäkter 948,6 922,2 900,5 875,4 747,8

Verksamhetens kostnader -2 760,5 -2 721,2 -2 604,7 -2 472,3 -2 263,6

Årets resultat -140,9 63,3 119,9 143,7 131,6

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 32% 30% 30% 30% 29%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 44% 43% 44% 45% 47%

Nettoinvesteringar 436,6 337,6 504,3 524,0 402,3

Självfinansieringsgrad 75% 73% 57% 57% 69%

Långfristig låneskuld 1 899,5 1 806,5 1 680,3 1 461,4 1 184,0

Antal tillsvidareanställda 2 917 2 958

KOMMUNEN

Folkmängd 37 977 37 802 37 412 37 108 36 651

Kommunal skattesats 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62

Verksamhetens intäkter 643,8 616,8 608,3 593,8 479,7

Verksamhetens kostnader -2 587,2 -2 541,9 -2 431,5 -2 301,8 -2 093,8

Årets resultat 110,7 31,0 93,5 118,1 111,2

Skatteintäktsutveckling 5,0% 2,3% 5,4% 5,4% 4,6%

Nettokostnadsutveckling * 0,4% 5,1% 9,1% 5,8% 4,7%

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 95% 99% 95% 94% 94%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 31% 28% 29% 28% 26%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 49% 48% 50% 52% 53%

Nettoinvesteringar 211,9 214,6 299,2 333,7 288,2

Självfinansieringsgrad 113% 74% 71% 69% 75%

Långfristig låneskuld 881,4 868,2 763,0 666,1 444,4

Antal tillsvidareanställda 2 856 2 899 2 828 2 748 2 705

* exkl jämförelsestörande poster samt slutredovisning av exploatering  

Översikt över verksamhetens utveckling
Härryda kommunkoncerns finansiella utveckling har de senaste fem åren varit god. Så även utvecklingen 
för kommunen som svarar för 90 procent av koncernens omsättning.

För att få en bild av kommunens och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod 
mått från resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning.       

Ekonomiska begrepp Soliditet Eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 

 Självfinansieringsgrad Anger hur mycket av årets investeringar som finansieras av egna medel.  
 Resultat efter finansnetto exkl avskrivn/nettoinvesteringar    

 Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, huvudsakligen räntor.

 Nettokostnadsandel inkl finansnetto Nettokostnad inkl finansnetto/skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning.      
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

t

Politisk organisation i Härryda kommun
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 samhällsbyggnads-
frågor och andra kommunövergripande frågor. De poli-
tiska beredningarna har ersatts av en fast beredning som 
har fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling.

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta 
beslutande organ och dess uppgifter framgår av kommu-
nallagen. Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för 
kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheter-
na, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Fullmäktige ska även vara ett forum för idéer, debatt 
och information. I fullmäktige finns en fast beredning  
och tillfälliga beredningar vid behov. Ledamöterna, som 
representerar olika partier, utses genom allmänna val för 
en period på fyra år. 

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val 
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt folkomröstningar med mera.
Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala 

verksamheten sköts på ett korrekt sätt. För detta arbete 
utser fullmäktige revisorer. Revisorerna är oberoende 
och granskar objektivt och självständigt kommunens alla 
verksamheter samt prövar om de bedrivs enligt god  

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Den kommunala koncernen

Nämnder Koncernföretag

Landvetter Södra  
Utveckling AB, 100%

Styrelseordförande: Per Vorberg (M)
Verkställande direktör: Maria Ådahl   

Ny hållbar stad

Kommuninvest  
ekonomisk förening, 0,3%  

Utlåning av pengar  
och rådgivning

Kommunen  
använder sig av  

privata utförare i viss  
omfattning. 

Störst inom förskolan och 
grundskolan är  

Fridaskolorna AB. 

Inom gymnasiet  
förekommer det många  
utförare med få platser. 

Inom hemtjänsten  
förekommer  

Aidal Care Service AB och 
inom Boende LSS anlitas 
Humana och Attendo. 

Familjerådgivningen drivs till 
100 % av  

Aidal Care Service AB.

Renova AB, 1%
Återvinning och avfall

Gryaab AB, 3%  
Rening av avloppsvatten

Räddningstjänsten  
Storgöteborg, 5% 

Räddningstjänst 

Förbo AB, 42%
Styrelseordförande: Anders Halldén (L)  

Härryda kommun
Verkställande direktör: Peter Granstedt     

Bostadsförsörjning

Härryda Energi AB, 100%
Styrelseordförande: Mikael Johannison (M)
Verkställande direktör: Susanne Ernfridsson     

Distribuera el

Härryda Energi  
Elhandel AB, 100%  

Elförsäljning

Kommunstyrelsen
Ordförande: Per Vorberg (M)
Förvaltningschef: Peter Lönn, 

Mark och bostad
Miljö och hälsoskydd

Trafik
Vatten och avfall

Nämnd för övriga frågor

Välfärdsnämnden
Ordförande:  

Maria Kornevik Jakobsson (C)
Förvaltningschef: Peter Lönn,  

Utbildning
Socialtjänst

Kultur
Fritid

Andra företag med  
ägarintresse

Privata  
utförare

Kommunens samlade verksamhet kan visas med utgångspunkt från nedanstående bild. Den består 
av nämndsorganisationen inom den kommunala sektorn, kommunal- och samordningsförbund, 
tre kommunala koncernföretag samt väsentliga privata utförare. Cirka 90 procent av den samlade 
verksamheten utgörs av kommunen. 

Den kommunala koncernen

Mandatfördelning kommunfullmäktige
2019–2022 2015–2018

Moderaterna 13 14
Liberalerna 4 5
Centerpartiet 4 3
Kristdemokraterna 2 2
Socialdemokraterna 10 11
Vänsterpartiet 2 2
Miljöpartiet 4 4
Kommunpartiet 2 1
Sverigedemokraterna 7 5
Sportpartiet 3 3
Oberoende ledamot 0 1
Totalt 51 51

I Härryda kommun styr Alliansen i samverkan med Sportpartiet. 
De har tillsammans 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

revisionssed. I uppdraget ingår också att granska de kom-
munala bolagen och den kommunala stiftelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och 
ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Styrelsen har hand om 
samtliga verksamheter som fullmäktige beslutat att inte 
lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening samt 
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, ut-
veckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet, samt övrig kom-
munal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Styrelsen ansvarar som nämnd 
för samhällsbyggnadsfrågor, teknik- och förvaltningsfrå-
gor och andra kommunövergripande frågor. Kommun-
styrelsen har ett ekonomiutskott.

Välfärdsnämmden har det politiska ansvaret för utbild-
ning, kultur och fritid, socialtjänst samt stöd och hjälp till 
individer och grupper. Nämnden är även kommunens social- 
och arbetslöshetsnämnd. Nämnden 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 kvalitetsutveck-
ling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden 
de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäk-
tige. Nämnden har ett myndighetsutskott.

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndig-
hetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar 
och information i frågor som rör nämndens verksamhet.

Överförmyndarnämndens uppgift att förhindra 
att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, ska 
drabbas av rättsförluster. Nämnden utövar tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollerar 
att de utövar sitt uppdrag på ett korrekt sätt. 

Förvaltningsorganisation  
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. Kommundirektören är för-
valtningschef och kommunens högste tjänsteman. Varje 
sektor leds av en sektorschef. n

Sektorn för socialtjänst, SOC
Barn och familj  |  Funktionsstöd 

Hälsa och bistånd  |  Integration och arbetsmarknad 
Vård och omsorg 

Utvecklings- och uppföljningsenhet/MAS

Sektorn för samhällsbyggnad, SHB
Mark och bostad  |  Miljö- och hälsoskydd 

Plan och bygglov  |  Trafik 
Vatten och avfall

Sektorn för utbildning och kultur, UTK
Förskola  |  Grundskola 

Utveckling och flerspråkighet 
Gymnasium  |  Vuxenutbildning 

Kultur och fritid 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd, TOF
Fastighet  |  IT  |  Måltidsservice  |  Service 

Städservice  |  Säkerhet

Ekonomi och upphandling
Budget,  Redovisning,  Upphandling

Personal
Lön, Personal,  

Oasen 

Utveckling 
Kansli, Kommunikation, Näringsliv, 
Digital utveckling, Agenda 2030

Kommundirektör
Förvaltningsorganisation

Kommundirektör
Peter Lönn  

(en samlad förvaltning)

Framtidens välfärd och  
samhällsutveckling

Fu
llm

äk
tig

es
 b

er
ed

ni
ng

ar

Tillfälliga beredningar

Valberedning

Kommunstyrelse
- KS enligt kommunallagen
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Nämnd för övriga frågor

Ordförande Per Vorberg (M)

Välfärdsnämnd
Utbildning, socialtjänst, kultur, fritid  

Ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C)

Valnämnd
Ordförande Wiene Samuelsson (M)

Revisorer
Ingegerd Helén (S)

Miljö- och 
bygglovsnämnd

Ordförande  
Grim Pedersen (M)

Överförmyndarnämnd
i samverkan med  

Kungsbacka, Mölndal, Partille
Ordf Amanda Brown Stjärna (M) 

Mölndal 

Kommunfullmäktige
Ordförande Roger Nordman (M)

Politisk organisation
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Världen, Europa och Sverige 
Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av 
skatteintäkter och skatteintäkternas storlek för den 
enskilda kommunen påverkas huvudsakligen av utveck-
lingen på riksnivå. Därför är världskonjunkturen lika 
viktig för Härryda som utvecklingen i den närmaste 
omgivningen. Globalisering, ny teknik, förändringar i 
klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt 
förutsättningarna för människor och samhällen i vår 
omvärld. Även om vissa geopolitiska frågor inte påverkat 
så mycket som befarat, som Brexit-frågan eller handel-
skonflikten mellan USA och Kina, finns det fortfarande 
osäkerhet kring dessa. Någon skarp ljusning för den 
globala investeringskonjunkturen är också svårt att tänka 
sig i närtid. Sannolikt kommer Härryda kommun, liksom 
andra kommuner, att uppleva de närmaste åren som 
ekonomiskt skakiga. Samtidigt finns ett behov av att rusta 
kommunen för att möta demografiska utmaningar i form 
av fler yngre och äldre invånare. 

Befolkning och bostadsbyggande
Härryda kommuns befolkning uppgick till 37 977 
personer vid årsskiftet 2019/2020. Under 2019 ökade 
befolkningen med 175 personer. Befolkningstillväxten har 

under den senaste femårsperioden legat på en årlig ökning 
på cirka 1 procent. Utfallet för 2019 blev lägre, knappt 
0,5 procent. Det är en lägre ökning än vad som har varit 
ambitionen och orsaken är huvudsakligen ovanligt låg 
omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet samt få 
färdigställda bostäder. Årets befolkningsökning fördelas 
mellan flyttnings- och födelsenetto, 57 respektive 118 
invånare. 

Under femårsperioden 2015–2019 har det byggts 654  
bostäder som omfattar 325 småhus och 329 i flerbostads-
hus. Under året färdigställdes 103 bostäder, vilket är  

Demografiska utmaningar   
Ekonomisk osäkerhet i världen skapar också ekonomisk osäkerhet i Härryda kommun. Under 2019 
ökade kommunens befolkning med 0,5 procent och antalet färdigställda bostäder var lägre än plane-
rat. Även vår kommun står inför demografiska utmaningar när de äldre kommuninvånare blir fler  
samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

Årlig ökning av invånarantal 2010–2019
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t

94 bostäder färre än föregående år. Enligt bostadsförsörj-
ningsprogrammet beräknas det under perioden 2020–2024 
att startas byggnation av nästan 3 000 bostäder. Beroende 
på bland annat konjunktursvängningar kan avvikelser i 
bostadsförsörjningsprogrammet vad gäller antalet verkliga 
byggstarter att uppstå. Andelen bostäder i flerbostadshus 
kommer att fortsätta att öka successivt i kommunen.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
Härryda kommun är en kranskommun med relativt ung 
befolkning. Andelen invånare i åldersgrupperna 0–19 år 
är sju procentenheter högre än rikssnittet, samtidigt som 
andelen över 65 år är cirka fyra procentenheter lägre. 

Invånarnas medelålder är 39 år, jämfört med 41 år i riket. 
Skillnaderna i åldersstruktur gör bland annat att kommu-
nen har högre kostnader per invånare för förskola och 
utbildning men lägre kostnader för hemtjänst och äldrebo-
ende än genomsnittet. Kommunens invånare är välutbil-
dade, 90 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år har 
gymnasial utbildning. 48 procent av dessa har dessutom en 
eftergymnasial utbildning medan rikssnittet ligger på 41 
procent. Invånarnas inkomster är cirka 14 procent högre 
än genomsnittet för resten av landet och högst i Västra 
Götalandsregionen.     

Under året har Förbo ökat antalet lägenheter med 115, 
dock inga i Härryda kommun. Under året pågår ny-
byggnation av sammantaget 153 lägenheter på Säteriet i 
Mölnlycke och i Landvetter centrum.

Åldersstruktur 2019

0–5 år 8%

16–19 år 
5%

6–15 år 
16%

65–84 år 14%

45–64 år 
26%

20–44 år 
29%

85– år 2%

Härryda kommun är en 
kranskommun med relativt 
ung befolkning. Andelen 
invånare i åldersgrupperna 
0–19 år är sju procenten-
heter högre än rikssnittet, 
samtidigt som andelen 
över 65 år är cirka fyra 
procentenheter lägre. 

Antalet färdigställda bostäder 2010–2019
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Totala pensionsförpliktelser  
776,8 mnkr varav kommunen 775,1 mnkr
Härryda kommun redovisar sedan 2006 enligt fullfonds-
modellen och det betyder att hela pensionsskulden inklusi-
ve ansvarsförbindelsen redovisas i balansräkningen. Ingen 
del av pensionsåtagandet är externt placerad och finans-
policyn, som är antagen av kommunfullmäktige, anger att 
sådana placeringar kräver ett särskilt fullmäktigebeslut.  

Långtidsprognosen för pensionsskulden visar att utbe-
talningarna under 40 år kommer att bli cirka 400 mnkr 
högre än kostnaden enligt fullfonderingsmodellen, vilket 
innebär i genomsnitt ett ökat likviditetsbehov på cirka  
10 mnkr årligen. Bolagens pensionsåtagande säkras 
genom traditionell pensionsförvaltning.

Utifrån demografiska utmaningar
Kommunkoncernens kanske största utmaning är den 
demografiska utvecklingen de närmaste 10 åren. Befolk-
ningen i riket kommer att öka inom alla åldersgrupper, 
men den största ökningen sker bland våra allra äldsta  
och allra yngsta invånare. En likartad utveckling kommer 
sannolikt att ske i Härryda kommun. Oavsett utveck-
lingen i den egna kommunen kommer utmaningen att 
bestå då kostnadsökningen kommer att utjämnas mellan 
kommunerna. 

Samtidigt som andelen invånare över 80 år kommer att 
öka med nästan 50 procent kommer andelen som är i 
arbetsför ålder enbart att öka med 5 procent. Utmaning-
en ligger såväl i att finansiera de förändrade behoven som 
att förse verksamheten med personal. Sannolikt kommer 
denna utveckling att kräva både prioriteringar, förändrat 
arbetssätt och ny finansiering.

Utifrån finansiella risker och riskhantering  
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller 
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten inom kommunen och de helägda  
bolagen. Finanspolicyn för kommunen och Härryda Energi 
har i allt väsentligt följts. Koncernens långfristiga upplåning 
uppgår till 1 718 mnkr, fördelat på Härryda kommun, Här-
ryda Energi samt 42 procent av Förbo långfristiga skulder. 
För Härryda Energi har kommunen gått i borgen. Inga 
borgensåtaganden har gjorts för Förbo. Med tanke på till- 
gångssidan bedöms risken av skuldsättningen vara låg. n

Pensionsförpliktelser koncernen Mnkr

Härryda kommun 775,1

Förbo AB 0,0

Härryda Energi AB 1,6

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0

Summa pensionsförpliktelser koncernen 776,8

Pensionsförpliktelse kommunen

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 775,1

varav avsättning inklusive särskild löneskatt 204,6

varav ansvarsförbindelse  
inklusive särskild löneskatt 570,5

Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN                    NR 3 • OKTOBER 2019

Företagsklimatet:

Fridaskolan 
öppnar gymnasium

Trådlösa  
nätverk

5
  

Vi klättrar

         heta 
destinationer

Gågatan fylls  
med liv

Härryda kommun har som mål att vara Sveriges bästa 
näringslivskommun. 2019 placerade sig Härryda kom-
mun på plats 10 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet.

Under året har kommunfullmäktige antagit ett nä-
ringslivsstrategiskt program för perioden 2019–2035.  
Fokusområden för Härryda kommun är: kompetens-
försörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, 
markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. En 
handlingsplan finns upprättad för att nå målet att varak-
tigt vara Sveriges bästa näringslivskommun.

I kommunen finns 3 954 aktiva företag, vilket är en ökning 
med 105 företag jämfört med 2018. Totalt finns 16 594 
arbetstillfällen inom kommunens gränser. Under 2014–2018 
har antalet arbetstillfällen i kommunen ökat med 16 procent.

Närmare hälften av alla företag i kommunen är enskil-
da näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga 
anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun 
och den största arbetsplatsen är Landvetter flygplats.  
I kommunen finns flera privata företag där antalet med-

arbetare överstiger 200 som 
till exempel UniCarriers, Ar-
cam, Cochlear och Emerson.

Drygt 430 olika branscher 
finns representerade i kom-
munen och tack vare detta 
rankas Härryda kommun som den  
20:e minst sårbara kommunen i Sverige. 
Cirka 13 000 invånare lämnar varje dag 
Härryda kommun för att arbeta i en annan kommun. 
Drygt 10 000 pendlar hit för att arbeta. Arbetslösheten 
inklusive personer i program med aktivitetsstöd 16–64 år 
var vid årets slut 3,5 procent, i riket: 7,4 procent.

Efterfrågan på företagsmark överträffar tillgången i 
hela Göteborgsregionen och Härryda kommun är extra 
attraktivt med tanke på närheten till flygplatsen mellan 
Göteborg och Borås med riksväg 40 som en central nerv. 
Kommunens företagsparker är fulltecknade och arbete 
pågår för att ta fram mer industrimark med hjälp av 
exploatörsdrivna detaljplaner. 

Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN                    NR  1 JANUARI 2019

Näringslivs- 
profiler

Hur bygger vi
staden? 

Framgångsrika  företag flyttar till Bårhult

100företagsbesök på100
dagar

Varför ska vi bygga tätare i Mölnlycke?

Näringsliv – förutsättning för en stark kommun

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING
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För valtningsberättelse
HÄNDELSE  AV VÄSENTLIG  BETYDELSE

Bolagisering av vatten och renhållning Kommun-
fullmäktige gav i samband med budget 2019 förvaltningen 
i uppdrag att utreda möjligheten och de ekonomiska 
konsekvenserna för att bolagisera eller göra en egen 
verksamhet av VA-verksamheten. Efter utredning 2019 
beslutades i budget 2020 att bolagisera verksamheten för 
vatten, avlopp och avfall. Bolaget ska initialt vara ett eget 
helägt kommunalt bolag. Under 2020 ska ramarna sättas 
och konsekvenserna av förändringen utredas. Verksam-
heten överförs till nytt bolag från 2021. Omsättningen för 
verksamheten 2019 var 106 mnkr och finansieras via avgifter. 
Anläggningstillgångarna uppgår till 504 mnkr. 

Driften av belysning I budget 2019 beslutade kommun-
fullmäktige att utreda möjligheten till att Härryda Energi 
ska sköta driften av all belysning. Under 2020 tas nödvändi-
ga beslut så att kommunens belysning vad gäller ägande, drift 
och underhåll förs över till Härryda Energi. Kostnaden för 
drift och underhåll uppgick till 6,1 mnkr 2019.

Landvetter Södra etapp 1. Avsiktsförklaringen med 
de sex utvalda byggaktörerna som nu ingår i konsortiet för 
utvecklingen av Landvetter Södra etapp 1, skrevs under.  
Avsiktsförklaringen antogs av kommunstyrelsen den 25 
september 2019. De utvalda bolagen för etapp 1 är: GBJ 
Bygg, Riksbyggen, Serneke, Skanska, Veidekke och Wallen-
stam. Stort fokus i urvalet lades vid företagens ambition och 
kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030. Före-
tagen ska också leva upp till målen om att bygga innovativt, 
internationellt och mänskligt i samklang med naturen.

Härryda – här vågar vi!  Kommunens vision fastställdes 
av kommunfullmäktige 12 december 2019. I arbetet med 
att ta fram visionen har det varit viktigt att människor 
med olika perspektiv fått komma till tals, för att ge sin bild 
av hur de vill se Härryda kommun. 

Kommunen
Tomt och bostadskön har avvecklats I juni 2019 
beslutade kommunfullmäktige att avveckla tomt- och bo-
stadskön. Kön upphörde 1 januari 2020. Under 2019 stod   
2 547 i tomtkö  och 2 245 personer i bostadskö. Intäkter 
för tomt och bostadskön uppgick till 0,8 mnkr.

Avtal med Nytida AB för driftentreprenad av 
Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet.  
Kommunstyrelsen utsåg under hösten Nytida ab för 
driftentreprenad av Hjortens gruppbostad och dagliga 
verksamhet. Kostnaden för Hjortens gruppbostad upp-
gick 2019 till 10,5 mnkr. Övergången planeras kunna ske 
under våren 2020.

Wallenstam arena och bostäder i Mölnlycke 
fabriker påbörjades 2019. Samtidigt som 600 nya 
bostäder byggs i och strax intill det gamla industriområdet 
i Mölnlycke bygger kommunen en ny idrottsarena. Med 
två stora hallar och plats för cirka 1 600 sittande åskådare, 
kafé, utställningsyta och små butikslokaler blir Wallen-
stam arena den största idrottsarenan i Härryda kommun. 
Bygget väntas stå klart 2021. Utgiften för arenan beräknas 
uppgå till 130 mnkr och uppgick 2019 till 9 mnkr. 

Försäljning och inköp av mark Under året såldes 
kommunal mark för 36,7 mnkr. Det är verksamhetsmark 
i Bårhults industriområde, två fastigheter om totalt 11,3 
mnkr och i Björröd en fastighet för 7,6 mnkr. I Landvet-
ters Backa har mark sålts för bostäder: en fastighet för 
flerbostadshus och sju stycken småhustomter för totalt 
17,8 mnkr. Inga större markinköp inom ramen för kom-
munen exploateringsverksamhet är gjord. 

Nytt vattenverk i Hindås. Under 2019 har beställ-
ningar gjorts inom ramen för samverkansavtalet mellan 
Härryda kommun och Svevia med en omslutning om 
107 mnkr 2019. Överföringsledningar ska byggas mellan 
orterna Hindås och Landvetter för att säkra dricksvat-
tenförsörjning och spillvattenhantering på lång sikt. 
Projektet är indelat i fyra etapper, överföringsledningar, 
råvattenpumpstation, högvattenreservoar och vattenverk.

Överenskommelse om gymnastik- och tram-
polinhall i Mölnlycke fabriker Kommunen är nu 
överens med Wallenstam om en lösning för placering av 
en gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. 
Kommunfullmäktige beslutade i september att upphäva 
tidigare beslut från 2018 och att godkänna den nya place-
ringen. Förväntat tillträde till hallen är 2021. n

Verksamhetsförändringar och byggstarter
VA-verksamheten ska bolagiseras och driften av kommunens belysning flyttas över till Härryda Energi.  
Beslut kring detta togs 2019 och arbetet fortsätter 2020. Under året formades planerna för en ny gymnas-
tik- och trampolinhall i Mölnlycke och projektet med ett nytt vattenverk i Hindås tog kliv framåt.  
Här kommer en sammanställning av dessa och andra större händelser under året. 

Tre betydande rättstvister i kommunen pågår

• BH mark och entreprenad, rättslig process pågår. 
Entreprenören har fakturerat cirka 7 mnkr utöver 
avtalat enligt kommunen.

• RenoNorde, rättslig process pågår. Kommunen är inte  
nöjd med utförda tjänster inom renhållning, 1,5 mnkr. 

• Glasentreprenad. Marieholms glas har stämt 
kommunen på 1,1 mnkr. 
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2019 införde Härryda kommun en ny politisk organisation och implementerade en ny styrmodell. 
Året präglades också av framtagningen av en vision som ska peka ut riktningen och finnas med som 
grund för prioriteringar och beslut framöver: Härryda – här vågar vi!

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

t

      Styrning av koncernen 
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bola-
gens styrelse. Sammansättningen beslutas i samband med 
årsstämman och motsvarar aktuell politisk representation 
i respektive kommun. Kommunerna styr bolagen även 
genom ägardirektiv och bolagens styrelse ska inhämta 
Härrydas kommunfullmäktiges ställningstagande inför 
beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 Styrning av Härryda kommun
Kommunfullmäktige beslutade inför 2019 att införa en 
ny politisk organisation och en ny styrmodell. Den nya 
styrmodellen innebär att styrning ska ske med hjälp av 
vision, förhållningssätt, inriktningar och mål utöver de 
ekonomiska ramarna. Politikens vilja och prioriteringar 
ska avspeglas tydligare i verksamhetsplanen än vad som 
varit tidigare. Styrmodellen implementerades under 

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten

Kommunens vision och förhållningssätt

Verksamhetens grunduppdrag

Ekonomistyrning
Ekonomiska ramar

Resultats- 
fördelningsmodell

Investeringar
Ekonomistyrnings- 

principer

Kvalitetsstyrning
Kvalitetssäkring av 
grunduppdraget
Kritiska kvalitets- 

faktorer och  
kvalitetsindikatorer

Målstyrning
Prioriterade mål med 

inriktningar  
och uppdrag

Prioriterade frågor  
i utvecklingsarbetet

Styrmodellen innehåller följande delar:
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. 
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Verksamhetens grunduppdrag
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och 
andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget 
ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra och för 
vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. 

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet
Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en 
strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska 
planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under man-
datperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare 
och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare. 
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge 
konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten 

som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 
prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas 
nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer 
ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar.
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året. 2019 var därför ett år mellan styrmodellerna, där 
de tidigare politiska inriktningsmålen som fastställts av 
kommunfullmäktige fanns kvar till och med 2019 men 
där verksamhetsmålen togs bort. En viktig övergripande 
del i styrmodellen är vision och förhållningssätt. Visionen 
utgör en gemensam ledstjärna och pekar ut riktningen 
för kommunen. En annan bärande del i styrmodellen är 
att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att 
säkerställa kvaliteten i grunduppdraget. Det inledande 
arbetet med den nya styrmodellen har därför haft stort 
fokus på just verksamheternas grunduppdrag och att 
utveckla indikatorer som beskriver kvaliteten. 
Styrmodellen behöver fortsatt vidareutvecklas i 
gemensam dialog mellan politik och förvaltning för att 
säkerställa att den ger ändamålsenlig och effektiv styrning 
av kommunens verksamheter.

Budget och verksamhetsplaner
Budget och verksamhetsplaner beslutas av 
kommunfullmäktige i juni varje år. Under 2019 
antog kommunfullmäktige majoritetens budget för 
2020 och plan för 2021–2024. I samband med detta 
tar kommunfullmäktige också beslut om politiskt 
styrdokument med inriktningar och uppdrag. 
Under hösten som följer tar respektive nämnd – 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden – fram 
verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår, vilka 
noteras av kommunfullmäktige i november.

Uppföljning
Uppföljningen ingår som en del i kommunens 
planerings- och styrsystem. Hur budget och utfall 
stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Under året görs fem uppföljningar med 
prognoser inklusive delårsbokslut per den 31 augusti, 
samt ett årsbokslut. I samband med delårsbokslut och 
bokslut gör nämnderna även en verksamhetsberättelse 
med uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi. 
Kvalitetssäkring av uppdragen sker löpande under året 
med hjälp av kvalitetsindikatorer och kvalitetsfaktorer 
i respektive nämnd samt i verksamhetsberättelserna. 
Uppföljning av uppdragen görs i årsredovisningen under 
verksamhetsberättelserna på sidorna 44–59.

I samband med delårsbokslut och årsbokslut 
sammanställs och analyseras prognos och resultat för 
kommunens bolag i en sammanställd redovisning. 
En redovisning av bolagen görs på sidorna 60–62.

Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
”Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt 6 
kap. 1 § kommunallagen i att ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att styrelsen 
ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker 
enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan 
lag eller författning. Styrelsen ska vidare ha uppsikt 
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag, stiftelser och föreningar samt i kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.” Kommunstyrelsen har 
redan tidigare i beslut om arbetsformer, ks §176/2014, 
formaliserat hur uppsiktsplikten ska fullgöras. Denna 
uppsikt går enligt beslutet ut på att kontrollera att 
verksamheten som bedrivs i bolagen styrs och följs upp 
på i princip samma sätt som den verksamhet som bedrivs 
i förvaltningsform samt lyfta frågor om verksamhetens 
förenlighet med det fastställda kommunala ändamålet 
och huruvida den utförs inom ramarna för de 
kommunala befogenheterna. Det har vid fullgörandet 
av uppsiktsplikten inte framkommit annat än att 
verksamheten under 2019 i berörda hel- och delägda 
bolag bedrivits i enlighet med av fullmäktige uppställda 
ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Det 
som framgår av bolagens årsredovisningar och övrig 
rapportering leder inte heller till någon annan slutsats.  

Internkontroll i kommunen
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt efterlevnad av lagar och regelverk.

I reglementet för intern kontroll fastställt av kommun-
fullmäktige december 2018, har kommunstyrelsens 
och välfärdsnämndens ansvar för kommunens interna 
kontroll förtydligats och utökats. Myndighetsnämnder 
innefattas inte av reglementet eftersom de inte har 
verksamhetsansvar.

Nämnderna antar årligen en plan för intern kontroll 
för att följa upp att verksamheten bedrivs enligt de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt enligt 
bestämmelser i lag och författning. Planen utgår från en 
analys där förvaltningen identifierat och värderat risker 
utifrån sannolikheten att de faller ut och hur väsentliga 
följderna skulle vara om så sker. Utifrån analysen föreslår 
förvaltningen till respektive nämnd risker att prioritera 
och följa upp genom planen för intern kontroll. 

Under året genomförs uppföljning och kontroller. 
Resultatet av den interna kontrollen redovisas i 
samband med årsbokslutet till välfärdsnämnden och till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har utifrån sin 
uppsiktplikt även uppsikt över välfärdsnämndens arbete 
med intern kontroll. n

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland 
annat till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt.

Finansiella mål
Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

● Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. 3 -1 1 2

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader. 5,3 1,5 4,8 6,5

Det finansiella målet ”soliditeten ökar med en procentenhet per år” uppnås både under 2019 och för fyraårsperioden. Soliditeten 
ökade med tre procentenheter från 28 procent under 2018 till 31 procent 2019. Ett förhållandevis starkt resultat i kombination med 
låg investeringsvolym, jämfört med budgeterat, gör att soliditeten ökar mer än vad som tidigare prognostiserats och budgeterats. 
I bokslutet 2019 uppgår resultatet till 5,3 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är högre än målsättningen på 2,5 procent. 
Det betyder att målet nås både för det enskilda året 2019 och för fyraårsperioden.  Kostnaden enligt fullfondering 2019 är 25 mnkr 
lägre än kostnaden enligt blandmodellen.

 Uppföljning av mål – koncernen
I samband med antagande av budget för år 2020 har 
kommunfullmäktige fastställt att de finansiella målen 
omfattar såväl kommunen som koncernen.  
Genom ägardirektiven regleras lönsamhet, soliditet  
och avkastning.

 Uppföljning av mål – kommunen
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och 
fyra verksamhetsmål. 2018 års svaga resultat har med 
hjälp av olika åtgärder förbättrats till 2019. Därmed upp-
nås de finansiella målen för både 2019 och för den senaste 
fyraårsperioden. Av fyra verksamhetsmål bedöms ett 
som uppfyllt, två som delvis uppfyllda och ett mål är ej 
uppfyllt.  På grund av svag byggnationstakt jämfört med 
beräknat bedöms sammanfattningsvis Härryda kommun 
endast delvis uppnå god ekonomisk hushållning.

t

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. 

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

God ekonomisk hushållning 
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För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Politiskt prioriterade  
områden Indikator

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Utfall 
2016

n 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

Målet bedöms ej uppfyllt. Under 2019 har 103 bostäder färdigställts. Drygt hälften av dessa kan härledas till arbetet med 
förhandsbesked för bygglov utanför detaljplan. Antalet färdigställda bostäder är lägre än vad som skulle behövas för att 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 sektorn samhällsbyggnads projektportfölj finns ett mycket stort antal byggrätter för bostäder i antagna 
och pågående detaljplaner tillsammans med projektplaner för till exempel Landvetter Södra, Bråta by och Slamby. Befolknings-
ökningen sett över tid bedöms därför uppfylla det politiska målet.

● 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

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.

▲ 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 aktivitets-
stöd, 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 6,0

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som är behöriga till gymnasiet är fortsatt stor och andelen 
elever som tar studentexamen inom fyra år har ökat och 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.

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

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Antalet äldre med behov av plats på särskilt boende var fler än beräknat 2019 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 av dessa 28 personer bor idag i annan kommun. Av de 10 boende i Härryda kommun befinner sig fem personer på en kort-
tidsplats 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.

Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamhet, grundskola och gymnasium samt bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt
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För valtningsberättelse
EKONOMISK  STÄLLNING

Ekonomisk ställning – finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att visa om koncernen och kommunen upprätthåller en god 
ekonomisk hushållning, genom att redovisa ekonomisk utveckling och ställning över tiden.

  KONCERNEN
Sammanställd redovisning tas fram för att ge en bild 
av kommunens åtaganden oavsett i vilken juridisk form 
verksamheten bedrivs. Resultatet för koncernen är  
141 mnkr, vilket motsvarar fyra procent av omsätt-
ningen på 3,2 miljarder. I redovisningen ingår förutom 
kommunen även Härryda Energi, Förbo och från 2018 
Landvetter Södra Utveckling. Kommunen äger 100 
procent i Härryda Energi och Landvetter Södra Ut-
veckling samt 42 procent i Förbo. Kommunens andel i 
koncernen är cirka 90 procent.

Årets resultat är 141 mnkr
Koncernens resultat visar 140,9 mnkr, vilket är 74,6 mnkr 
högre än 2018 vilket beror på att kommunen redovisar 
bättre resultat 2019.  Före koncernelimineringar redo-
visar Härryda Energi plus 3,7 mnkr, Förbo 26,6 mnkr 
(kommunens andel) och Landvetter Södra Utveckling 
ett nollresultat. Resterande på 110,7 avser kommunens 
resultat. Totalt redovisar Förbo plus 63,1 mnkr. Koncer-
nen visar de senaste fyra åren en god resultatutveckling.

Kostnader och intäkter – marginell ökning
Bruttokostnaderna uppgick till 2 948 mnkr, vilket är 
en marginell höjning med 47 mnkr jämfört med 2018. 
Nettokostnaderna ökade med 20 mnkr till 2 000 mnkr. 
90 procent av bruttokostnaderna hänför sig till den 
primärkommunala verksamheten, vilket är oförändrat 
jämfört med de senaste åren. Verksamhetens intäkter 
uppgick till 949 mnkr vilket motsvarar en ökning med 

26 mnkr. Skatter och utjämning i den primärkommunala 
verksamheten är 2 209 mnkr, vilket är en ökning med 5 
procentenheter. Verksamhetens kostnader uppgick till 
94 procent av de totala intäkterna, vilket är en minskning 
med tre procentenhet jämfört med 2018. Finansiella 
kostnader är 45 mnkr och finansiella intäkter 5 mnkr och 
är i nivå med 2018.

Investeringar för 414 mnkr och stärkt soliditet
Bruttoinvesteringarna är 425 mnkr och nettoinvestering-
arna inom koncernen uppgår till 414 mnkr. Av de redo-
visade investeringarna kan 212 mnkr kopplas till kom-
munen. Av årets investeringar har 75 procent finansierats 
via koncernens interna kassaflöde, vilket är en förbättring 
med två procentenheter jämfört med föregående period. 
Orsaken till förbättringen är en lägre nettoinvesterings-
nivå 2018. Soliditeten har stärkts med två procentenheter 
till 32 procent, vilket främst beror på det goda resultatet 
och lägre investeringsnivå än budgeterat.

Den långsiktiga skulden uppgår till 1 899 mnkr, vilket är en 
ökning med 93 mnkr. 1 718 mnkr avser banklån och 181 mnkr 
avser långsiktig skuld till va-kollektivet samt skuld för gatu-
kostnadsersättning och investeringsbidrag. Under året har 
nya lån upptagits med 97 mnkr och 4,5 mnkr amorterades. 
Koncernens likvida medel uppgick till 191 mnkr.

  KOMMUNEN
RESULTAT

Positivt resultat 111 mnkr – uppfyller mål
för god ekonomisk hushållning 
Resultatet är 78 mnkr bättre än budgeterat och mot-
svarar 5,3 procent av verksamhetens nettokostnader, som 
uppgår till 2,9 mdkr. I resultatet ingår 40 mnkr i vinst 
för slut- och delredovisning av exploateringsprojekt. 
Resultatet exklusive exploateringsredovisning uppgår till 
71 mnkr. Exempel på större positiva budgetavvikelser 
är lägre pensions- och lönekostnader. Negativa 
budgetavvikelser återfinns bland annat i form av högre 
kostnader för korttidsvård, försörjningsstöd, placeringar 
av barn och unga samt relationsvåld än vad som har 
budgeterats. Ytterligare budgetavvikelser redovisas på 
sidan 20 samt under avsnittet verksamhetsredovisning. 
Resultatet är 80 mnkr starkare än föregående år, vilket 
bland annat är ett resultat av prioriteringar och åtgärder 
för att anpassa kostnader till ram. Snittresultatet för de 
senaste fyra åren är 88 mnkr. Balanskravet uppnås och de 
två finansiella målen uppnås både för 2019 och för den 
senaste fyraårsperioden.

Resultaträkning, mnkr

BOKSLUT
2019 2018 2017 2016

Resultat före koncerneliminering

Härryda kommun 110,7 31,0 93,5 118,1

Härryda Energi AB 3,7 1,3 1,4 1,3

Landvetter Södra Utv AB 0,0 -1,3 - -

Andel av Förbo AB:s resultat 26,6 35,3 25,0 24,3

Summa 140,9 66,3 119,9 143,7

Resultat efter koncerneliminering

Härryda kommun 124,2 36,6 98,4 123,6

Härryda Energi AB -9,1 -5,8 -4,6 -5,1

Landvetter Södra Utv AB -0,9 -0,5 - -

Andel av Förbo AB:s resultat 26,7 36,0 26,1 25,3

Summa 140,9 66,3 119,9 143,7
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Intäkter och kostnader – oförändrade nivåer
Verksamhetens intäkter är 644 mnkr vilken är en 
marginell ökning med 27 mnkr jämfört med 2018. 
Kostnaderna uppgår till 2 587 mnkr och har ökat 
med 45 mnkr. Personalkostnaderna är den största 
kostnadsgruppen och uppgår till 1 659 mnkr och ligger 
på en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Antalet 
anställda har minskat något och löneökningen uppgår 
till 2,5 procent jämfört med budgeterade 3 procent. 
Kostnader för avskrivningar ligger på samma nivå som 
2018, 128 mnkr, vilket beror på lägre investeringsnivå 
än budgeterat samt effekt av komponentindelning av 
anläggningstillgångar som bland annat innebär ändrade 
avskrivningstider jämfört med tidigare.

Verksamhetens nettokostnader  
och skatteintäkter
Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än kom-
munens skatteintäkter och utjämningsbidrag. Ett mått på 
detta är nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag, som visar hur stor del av skatteintäkter-
na som går till den löpande verksamheten. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
Nettokostnadsandelen är 95 procent, vilket är en förbätt-
ring med 4 procentenheter jämfört med 2018. Verk-
samhetens nettokostnader uppgick till 2 071 mnkr, och 
skatteintäkter och utjämningsbidrag uppgick till 2 210 
mnkr. Nettokostnaden har ökat med 0,8 procentenheter 
vilket innebär att kostnadsökningen stannat av. Skattein-

täkter och utjämning har ökat med 5,1 procentenheter 
vilket är en större ökning än 2018. Förändringen bör ses 
över längre tid. I genomsnitt har kommunen under den 
senaste fyraårsperioden en marginell skillnad i öknings-
takt mellan nettokostnad respektive skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Nettokostnaderna har i genomsnitt 
stigit med 4,8 procentenheter och skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag har stigit med 4,6 procentenheter under 
perioden. Exkluderas redovisning av exploateringsintäk-
terna från verksamhetens nettokostnad landar ökningen 
2019 istället på 0,4 procentenheter.

Investeringar på 212 miljoner kronor och en 
självfinansieringsgrad på 113 procent
Kommunen strävar efter en investeringsverksamhet med 
god planering och framförhållning, och med en jämn-
investeringsnivå över tid. Årets investeringar uppgår till 
212 mnkr. Investeringsutfallet är i nivå med föregående 
år. Orsaken till lägre investeringsvolym beror till stor 
del på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till 
följd av överklagande och ytterligare utredningar. Den 
enskilt största investeringen 2019 är det nya vattenverket 
i Hindås på 64 mnkr. Läs vidare om fler investeringar 
och budgetavvikelser under avsnitt verksamhetsredovis-
ning samt på sidan 67. Av årets nettoinvesteringar finan-
sierades 113 procent via årets resultat och avskrivningar, 
vilket är en förbättring med 39 procentenheter jämfört 
med föregående år. Nettoinvesteringarna är 9,6 procent 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket är i nivå 
med 2018. Kommunen hade under perioden 2016–2018 
en total investeringsvolym som var högre jämfört med 
kommunerna i Västra Götaland och riket. Det förklaras 
av att befolkningstillväxten under de senaste fem åren 
i snitt legat på en ökning med cirka 1,1 procent, vilket 
bland annat påverkar nivån på investeringarna. Inves-
teringsnivån förväntas öka ytterligare framöver, främst 
beroende på investeringar i infrastruktur.

Ökad soliditet till 31 procent
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på 
lång sikt, och visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som kommunen själv finansierat, det vill säga kommunens 
eget kapital i förhållande till det bokförda värdet på till-
gångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är resultat-
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utvecklingen samt tillgångarna och skuldernas 
förändring. Vid bedömning av den ekonomiska 
situationen är det soliditetens utveckling snarare 
än den absoluta nivån som är mest intressant. För 
2019 uppgår soliditeten till 31 procent, vilket är en 
ökning med tre procentenheter. Orsaken till den goda 
soliditetsutvecklingen beror på ett starkt resultat samt 
lägre investeringsnivå än budgeterat och därav ingen 
ytterligare upplåning. Det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning anger att soliditeten ska öka med 
en procentenhet per år. Målet har uppnåtts både för 2019 
och för den senaste fyraårsperioden.

Tillgångarna är 3 111 miljoner kronor
De totala bokförda tillgångarna är 3 111 mnkr, vilket är 
en ökning med 90 mnkr jämfört med 2018. Av anlägg-
ningstillgångarna, som uppgår till 2 607 mnkr, avser  
2 551 mnkr kommunens inventarier, anläggningar och 
byggnader. Resterande avser finansiella anläggningstill-
gångar. Tidigare uppskrivning av bostadsrätter om 18 
mnkr har återförts direkt mot eget kapital enligt Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendationer, r7 samt 
r12. Tomtmark till försäljning uppgår till 155 mnkr, 
vilket är marginell minskning. Av kommunens använda 
lokalyta på 215 834 m2 äger kommunen 89 procent.

Långfristiga skulder är 881 miljoner kronor
Skulden vid årsskiftet är 881 mnkr varav 700 mnkr avser 
banklån och 181 mnkr avser en bokförd skuld till va-kol-
lektivet för anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt 
skuld för gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. 
Skulden är 13 mnkr högre än föregående år. Varken någon 
omsättning av befintliga lån eller nyupplåning har skett. 
Skulden för vatten och avlopp till va-kollektivet samt skuld 
för gatukostnadsersättning och investeringsbidrag har ökat 
med 13 mnkr. Kommunen har budgeterat med en lång-
fristig extern upplåning på 800 mnkr, vilket är 100 mnkr 
mer än vad som behövts.  Den totala skuldsättningsgraden, 
som även omfattar avsättningar, är 69 procent och har 
minskat med 2 procentenheter jämfört med 2018.

Kommunalskatt
Den totala kommunalskatten i Härryda kommun var 
under år 2019 32,36 kr per intjänad hundralapp för 

en person som inte var medlem i Svenska kyrkan. 
20,62 kronor gick till kommunen, 11,48 kronor gick 
till regionen och 0,253 kronor till begravningsavgift. 
Kommunens skattesats är oförändrad 2019 och har varit 
oförändrad sedan 2008.

RISK
Likviditet på 187 miljoner kronor
Kassalikviditeten, uppgår till 187 mnkr vilket är en 
ökning med 11 mnkr. Kommunen har en likviditetsreserv 
i form av en kreditgräns på kommunens koncernkonto 
på 150 mnkr, varav 20 mnkr kan utnyttjas av Härryda 
Energi. Krediten utnyttjades inte under 2019. Målsätt-
ningen är en likviditet runt 0. Kassalikviditeten uppgick 
till 71 procent, vilket är en ökning med 5 procentenheter 
jämfört med föregående år.

Pensionsskuld på 775 miljoner kronor
Härryda kommuns pensionsskuld redovisas som 
avsättning och var 775,1 mnkr år 2019, varav 74 procent 
avser pensioner intjänade före 1998 och är en minskning 
med 4 procent jämfört med 2018. Pensionsskulden 
intjänad efter 1998 har däremot ökat med 8 procent. 
Skulden beräknas av kpa Pension. Jämfört med förra året 
har totala pensionsskulden minskat med 10 mnkr. Under 
året har pensionsutbetalningar, inklusive löneskatt, 
gjorts med 40 mnkr varav utbetalningar intjänade före 
1998 uppgick till 34 mnkr. Långtidsprognosen för 
pensionsskulden visar att utbetalningarna under 40 år 
kommer att bli cirka 400 mnkr högre än kostnaden 
enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär i 
genomsnitt ett ökat likviditetsbehov på cirka 10 mnkr 
årligen.

Borgensåtaganden 275 miljoner kronor
Kommunens borgensåtaganden var 275 mnkr, vilket är  
i samma nivå som föregående år. Åtagandena består 
till 97 procent av förpliktelser mot kommunens egna 
och delägda bolag och organisationer. Åtaganden för 
föreningar som verkar inom kommunen är sammanlagt 
8 mnkr. Kommunen har utöver detta ett åtagande för 
Kommuninvest AB:s förpliktelser. För närvarande  
bedöms åtagandena inte utgöra någon väsentlig risk  
för kommunen.
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KONTROLL
Resultat jämfört med budget
Den ekonomiska uppföljningen ingår som en del i 
kommunens planerings- och styrsystem. Hur budget och 
utfall stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Kommunens resultat är 78 mnkr bättre 
än budgeterat. Verksamheternas sammanlagda budget-
avvikelse visar en positiv avvikelse på 30 mnkr. Det kan 
jämföras med föregående års budgetavvikelse på plus 17 
mnkr. I budgetavvikelsen ingår exploateringsredovis-
ningar med 40 mnkr. När dessa poster räknas bort blir 
budgetavvikelsen istället minus 10 mnkr. Kommunöver-
gripande finansförvaltning redovisar en positiv budget- 
avvikelse på 50 mnkr. 

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 ana-
lyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat 
med andra kommuner för att ge politikerna beslutsun-
derlag för en eventuell omfördelning mellan verksam-
heter. Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller 

mått som ska ge en bild av hur effektivt verksamheten 
bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. En analys 
av indikatorerna visar att det inte finns något självklart 
samband mellan kostnadsnivån och hur verksamheten 
upplevs av medborgarna eller vilka resultat som kan 
uppmätas. Måtten redovisar nettokostnadsavvikelsen, 

 * Kommunledning och stödfunktioner 

-7
-15

SOCUTK SHB TOF *

-20
-10

0
10
20
30
40
50

47

2 4

 Budgetavvikelser per sektor/verksamhet 2019 Budgetavvikelser drift 2019, mnkr

Utbildning och kultur  -6,6 

Fler elever i grundskolan än budgeterat. -6,8

Ökade kostnader för skolskjuts på grund av högre pris. -3,5 

Högre kostnader avseende personal än budgeterat på 
vissa grundskoleenheter. -2,9 

Fler köpta gymnasieplatser än budgeterat. -3,5

Ökade intäkter från avgifter inom förskolan. +1,2 

Fler sålda förskoleplatser än budgeterat. +1,7 

Anpassning av egen regi inom förskolan. +1,9 

Lägre kostnader för köpta komvuxplatser.   +2,3 

Vakanser inom sektorsledning, kultur och fritid samt 
utveckling och flerspråkighet. +3,0
Socialtjänst  -15,3

Högre kostnader för relationsvåldsärenden, placeringar 
av barn och unga och vuxna än budgeterat. -13,2

Köpta platser inom funktionsstöd, fler och längre 
placeringar.  -4,7

Högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. -3,2

Lägre kostnader inom enheten för nyanlända och 
ensamkommande barn liksom lägre kostnader för 
personlig assistans än budgeterat.  +5,2 
Samhällsbyggnad  +46,6 

Slutredovisning och delredovisning  
av exploateringsprojekt. +39,4 

Lägre kapitaltjänstkostnader inom trafik till följd av 
tidsförskjutningar. +6,2 

Uteblivet statsbidrag för Byggbonus.  -4,0 

Få akuta reparationer till följd av mild vinter inom  
vatten och avfall. +1,9 

Högre kostnader för hämtning av hushållsavfall och fler 
besök på återvinningscentraler. -2,0
Teknik och förvaltningsstöd +1,8

Förskjutning från drift till investering gällande underhåll. +3,7 

Effektivisering av städorganisationen. +1,6

Högre kostnader för fastighetsskötsel än budgeterat. -1,7

Lägre intäkter för måltidsservice på grund av bland 
annat stängda förskoleavdelninga -1,0 
Kommunledning & stödfunktionerna +3,7 

Kompetensutvecklingsanslag användes inte fullt ut. +2,0

Lägre personalkostnader, bl.a. till följd av vakanser. +2,2 
Finans  +49,8 

Lägre pensionskostnader är budgeterat. +26,0 

Lägre kostnad för kalkylerad lönerevision. +23,2

Högre skatteintäkter och utjämning än budgeterat. +4,8 

Lägre interna intäkter för kapitaltjänst och el. -7,6 
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som är den kostnad en kommun förväntas ha enligt den 
mellankommunala kostnadsutjämningen. Avvikelser är 
resultatet av skiftande ambitionsnivå och effektivitet. 
Diagrammet på föregående sida redovisar den procen-
tuella skillnaden mellan redovisad kostnad och förväntad 
kostnad för Härryda kommun i bokslut 2017 och 2018. 
Ett negativt värde innebär att de faktiska kostnaderna är 
lägre än de förväntade, och vice versa. 

Sammanfattande ekonomisk analys 
Mål och balanskrav uppnås 2019 samt under den senaste 
fyraårsperioden. Det genomsnittliga resultatet under fyra-
årsperioden är drygt 88 mnkr per år, vilket motsvarar 4,5 
procent av nettokostnaderna. Det kan jämföras med kom-
munens mål på 2,5 procent. Soliditetsnivån på motsvarande 
fyraårsperiod ökar med drygt 1 procentenhet. Sett ur ett 
längre perspektiv har soliditeten stärkts med 13 procent- 
enheter från 2010 till 31 procent 2019. 2018 års svaga resultat 
har vänt genom prioriteringar och åtgärder. Pensionsskulden 
redovisas enligt fullfondsmodellen, vilket innebär att alla 
pensionsförpliktelser ingår i balansräkningen. Resultat och 
förmögenhetssituation blir då mer rättvisande. 

För att möta de stora pensionsutbetalningarna framöver 
fastställde kommunfullmäktige 2014 finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning, som tar hänsyn till finansierings-
behovet. Den successivt minskande pensionsskulden bör 
leda till att soliditetsnivån om 40 år är drygt 50 procent. 
Det kräver att de redovisade resultaten även fortsättningsvis 
ligger på samma nivå som de senaste åren. Annars riskerar 
den långfristiga upplåningen att öka i samma takt som pen-
sionsskulden minskar. Kassalikviditeten är hög även 2019, 
187 mnkr, och krediten på 150 mnkr har inte utnyttjats 
under året. Den sammanlagda låneskulden uppgår oför-
ändrat till 700 mnkr vilket är 100 mnkr lägre än budget. 
Kommunens borgensåtagande är oförändrat om 275 mnkr 
och bedöms inte utgöra någon väsentlig risk. Under de 
närmaste åren kommer investeringsbehovet fortsatt ligga 
på en mycket hög nivå. Därutöver finns behov av att initialt 

finansiera flera stora exploateringar. Kommunen har väl 
fungerande ekonomiska planerings- och uppföljningssys-
tem. Kontrollen över ekonomin är god och budgetföljsam-
heten är i de flesta fall god. Förvaltningen arbetar med att 
komma till rätta med större negativa budgetavvikelser. 

Känslighetsanalys
Ett antal faktorer påverkar hur kommunens ekonomi 
kommer att utvecklas i framtiden. Vissa av dem kan kom-
munen påverka genom egna beslut, andra inte. De senare 
kan exempelvis vara konjunktursvängningar eller föränd-
rade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar 
för att ha en finansiell beredskap att hantera förändring-
ar, både externa oförutsedda händelser och förändringar 
i den egna kommunen. Möjligheten att öka intäkterna 
genom höjda taxor och avgifter är begränsade, eftersom 
maxtaxor finns inom såväl barn- som äldreomsorg. Den 
största finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket och befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Tabellen till vänster visar vilken effekt olika händelser har 
på Härryda kommuns ekonomi.

Bedömning 2020 
Förvaltningen bedömer att löneökningar kan förväntas 
med 2,5 procent, att skatteunderlagen ökar med 2,7 
procent och en oförändrad utdebitering. Räntenivån 
förväntas öka marginellt, liksom inflationen Den fortsatt 
höga investeringsnivån i kombination med stora exploa-
teringsutgifter gör att en nyupplåning sannolikt kommer 
att vara nödvändig. n

Känslighetsanalys, årseffekt

Förändringar Mnkr

Lönekostnader inkl sociala avgifter, en procent +-15,9

Skatteunderlag, en procent +/-20,6

Utdebitering 10 öre +/-10,1

Ränta med en procent +/-3,6

Inflation, en procent +/-9,8

Avstämning av balanskrav, mnkr

2019 2018 2017 2016

Redovisat resultat enligt 
fullfonderingsmodellen 110,7 31,0 93,5 118,1

Pensionsförpliktelser 
före 1998 -25 -14,1 -14,8 -26,0

Redovisat resultat 
enligt blandmodellen 85,7 16,9 78,7 92,1

Realisationsvisnter -0,3 -1,7 0,0 0,0

Balanskravsresultat 85,4 15,2 78,7 92,1

Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.

Balanskravet uppnås
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, 
det vill säga att intäkterna ska täcka kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäk-
terna, ska det negativa resultatet enligt huvudprincipen 
regleras och det redovisade egna kapitalet återställas 
under de följande tre åren. Om det inte finns särskild an-
ledning, ska fullmäktige vid sådana lägen anta en åtgärds-
plan för hur kommunen ska åstadkomma återställningen.  
  Efter justeringar uppgår resultatet för Härryda kom-
mun 2019 till 85,4 mnkr. Kommunen uppfyller därmed 
lagens minimikrav på god ekonomisk hushållning. n
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  KONCERNEN 
2 917 personer var tillsvidareanställda i koncernen vid 
2019 års slut, av dem arbetade 98 procent i kommunen 
och 81 procent var kvinnor. Medianlönen per månad 
sträcker sig mellan 39 042 kronor inom Förbo till 33 000 
kronor inom kommunen. Koncernen har en förhållande-
vis låg sjukfrånvaro, lägst inom Härryda energi och högst 
i kommunen som hade 7,1 procents sjukfrånvaro. 

  KOMMUNEN 
2019 minskade antalet anställda något i Härryda kom-
mun – även personalomsättningen och sjukfrånvaron 
minskade. En av de stora utmaningarna framöver är kon-
kurrensen om medarbetare, främst inom vissa bristyr-
ken. Kärnan i kommunens personalarbete är därför att 
fortsätta skapa förutsättningar för såväl ett gott medarbe-
tarskap som ledarskap och stärka arbetsgivarvarumärket. 

Personalstruktur 
Antalet tillsvidareanställda var 2 856 den 31 december 
2019. Det är en minskning med 43 medarbetare jämfört 
med 2018.  Därutöver hade kommunen 346 visstids-
anställda medarbetare. Anledningen till visstidsanställ-
ningar är oftast vikariat på grund av föräldraledighet, 
sjukdom eller annan tjänstledighet. Det kan också bero 
på att behörighetskraven som är nödvändiga för att få 
tillsvidareanställning, inte är uppfyllda. 
Medelåldern för de anställda var 2019 45,6 år, vilket  
betyder att medelåldern bland kommunens anställda 
hade sjunkit med 0,7 år. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 
var 2019  96,8 procent och 2018 96,7 procent.  Av kom-
munens tillsvidareanställda har 84 procent heltidsanställ-
ning, vilket är en minskning från 2018.

Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var vid årets 
slut 33 000 kr per månad. Det är en ökning av medianlönen 
med 1 300 kr per månad jämfört med 2018. 

Kvinnor och män – en jämförelse 
81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner och 
skiljer sig inte mycket över åren. En av få yrkesgrupper 
med en relativt jämn könsfördelning är gymnasielärare.  
Av samtliga chefer är drygt två tredjedelar kvinnor och 
knappt en tredjedel män. 

I gruppen sektorchefer, verksamhets- och funktionschefer 
är fördelningen mellan kvinnor och män jämnare:  
62 procent är kvinnor och 38 procent är män. 

Fortsatt satsning på kompetensförsörjning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 283 personer som slutade sin 
tillsvidareanställning förra året avgick 53 anställda med 
ålderspension. Om man bortser från de som pensionerades 
var det 8 procent av den tillsvidareanställda personalen 
som slutade 2019. Motsvarande siffra var 9,2 procent 2018.

I samverkan med de fackliga organisationerna har kom-
munen tagit fram en strategisk kompetensförsörjnings-
plan som ligger till grund för arbetet med kompetensför-
sörjning samt lönestrategiska satsningar. 

Goda förutsättningar men stora utmaningar

t

Arvoden, lön och ersättningar till ledning och styrelse

Exklusive sociala avgifter. mnkr 2019 2018 2017

Arvoden kommunalråd * 2,4 1,5 1,5

Kommundirektör 1,3 1,2 1,2

Övrig ledningsgrupp (7 st) 5,8 5,3 5,3

* 2019 3 stycken 2018 och 2017 2 stycken. 

Personalkostnader, mnkr

2019 2018

Förändring  
jmf med  

2018

Lön 1 198,3 1 172,1 2,2%

 varav arvoden 8,2 5,6 46,4%

 varav övertid och mertid 11,4 12,0 -5,0%

Övrigt 5,8 6,9 -15,9%

Sociala avgifter 371,4 365,2 1,7%

Pensionskostn 
inkl särskild löneskatt 83,4 107,8 -22,6%
Totalt 1 658,9 1 652,1 0,4%

Utbildning och 
kultur 54%

Socialtjänst 
29%

Teknik och 
förvaltningsstöd 
11%

Kommunledning  
och staber 3%

Fördelning av tillsvidareanställda per sektor 
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För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

t

Under förra året gjordes strategiska satsningar exempel-
vis i form av kompetensutvecklingsinsatser, för att i god 
tid sörja för den framtida kompetensen. 

Det personalpolitiska programmet (ppp) beskriver de för-
hållningssätt som ska genomsyra organisationen och påta-
lar vikten av alla anställdas deltagande och engagemang. 

Under 2018 påbörjades ett arbete runt ppp, för att relansera 

programmet och uppmuntra medarbetare att jobba med 
frågeställningar kring det. Detta arbete fortsatte under 
2019 för att på sikt stärka kommunens arbetsgivarvarumär-
ke som helhet och inom olika personalpolitiska områden.

Något lägre sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 2019 var 7,1 procent. Det är en minsk-
ning motsvarande 0,2 procentenheter jämfört med 2018. 

Åldersstruktur bland tillsvidareanställda inom koncernen

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Ålder Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019 Antal 2018 Antal 2018 Antal 2018 Antal 2018

– 29 år 243 4 6 253 214 5 5 224

30 – 39 år 662 9 9 680 647 7 9 663

40 – 49 år 824 5 7 836 832 5 8 845

50 – 59 år 787 10 8 805 808 9 9 826

60 år – 338 0 3 341 398 1 1 400

Totalt 2 856 28 33 2 917 2 899 27 32 2 958

Medelålder 46 42 42 46 42 42

2019 minskade antalet anställda 
något i Härryda kommun – även 
personalomsättningen och sjukfrånvaron 
minskade. En av de stora utmaningarna 
framöver är konkurrensen om 
medarbetare, främst inom  
vissa bristyrken.

Antalet tillsvidareanställda och medianlön, inom koncernen

FÖRDELAT FÖRDELAT

SUMMA MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MEDIANLÖN

2019 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2018

Härryda kommun 2 856 2 899 528 2 328 522 2 377 33 000 31 700

HEAB AB 33 32 22 11 22 10 35 000 33 650

Förbo AB 28 27 16 11 17 12 39 042 38 243

Landvetter Södra AB Bolaget har inga anställda utan köper två tjänster, VD och marknadsansvarig, från Härryda kommun.

Summa 2 917 2 958 566 2 350 561 2 399
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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. 
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Den korta frånvaron, dag 1–14, hade minskat med 0,3 
procentenheter medan längre frånvaron hade ökat med 
0,1 procentenheter. 

En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgjordes av deltids-
frånvaro. Till någon del finns då medarbetare 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.

Hälsofrämjande arbete
Den personalvårdsstödjande enheten Oasen och ett verk-
samhetsnära nätverk med 150 hälsoinspiratörer, står för 
stora delar av kommunens hälsofrämjande arbete medan 
den externa företagshälsovårdens främsta uppgift är att 
arbeta med pågående rehabiliteringsärenden och insatser 
inom arbetsmiljöområdet. 

Kommunens upphandlade företagshälsovård är Pe3. 
Utöver rehabilitering genomför de till exempel medicinska 
kartläggningar åt förvaltningen. Medarbetare som behöver 
stöd och råd inom områdena ekonomi, juridik, relationer 
och hälsa får kostnadsfri telefonrådgivning via Falck. 

Kommunen har även ett nära samarbete med Härryda  
kommuns kultur- och idrottsförening (hkif) som an-
ordnar en mängd olika hälsofrämjande aktiviteter för 
medarbetare. Målet att bidra till ett bättre hälsoläge.

Utbildning och information 
Under 2019 togs en en digital introduktion för nya 
medarbetare fram med viktig information,  tips och råd samt 
fakta om kommunen. Delar av introduktionen skickas till 

nyanställda redan innan medarbetaren börjat sin anställning.

Vid två tillfällen erbjöds nya medarbetare att gå en 
gemensam introduktion i form av en halvdags utbildning 
om kommunens verksamheter med studiebesök på några 
av kommunens arbetsplatser.

Nya chefer i kommunen genomgår en utbildning på ett 
år som bland annat tar upp kommunens organisation, 
ekonomi, rekrytering och arbetsrätt –men även ledar-
skap, konflikthantering och förhållningssätt.

Semesterlöneskuld och övertidsskuld
Semesterlöneskulden som utgörs av innestående outtag-
na semesterdagar, uppgick vid årets slut till 61,2 miljoner 
kronor (mnkr) vilket är en minskning med 1,5 mnkr 
jämfört med föregående år. Skulden för outtagen övertid 
uppgick till 3,2 mnkr. Ferielöneskulden för lärarkollektivet 
inklusive upphållslöneskuld var 28,9 mkr, en ökning med 
2,2 mnkr jämfört med 2018. Den sammanlagda skulden 
uppgick därmed till 93,3 mnkr inklusive sociala avgifter. 

Framtiden 
För att kunna bibehålla och utveckla den välfärd som 
medborgarna förväntar sig och behöver ställs allt högre 
krav på motiverade, engagerade och kompetenta medar-
betare. En av de stora utmaningarna framöver är konkur-
rensen om medarbetare, främst inom vissa bristyrken. 

Kärnan i kommunens personalarbete är därför att fortsät-
ta skapa förutsättningar för såväl ett gott medarbetarskap 
som ledarskap. Det betonas också i det personalpolitiska 
programmet tillsammans med behovet av en god kom-
munikation och samverkan.  n

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, inom koncernen,%

Härryda kommun Förbo Heab Härryda kommun Förbo Heab 
2019 2019 2019 2018 2018 2018

Total sjukfrånvaro 7,1 3,2 1,6 7,3 2,7 1,7

varav sjukfrånvaro över 60 dgr 49,3 0,3 0,0 47,6 0,1 0

Män 3,9 2,9 1,4 4,2 2,7 1,3

Kvinnor 7,9 3,6 1,9 8,6 2,8 2,6

Åldersgruppen -29 år 5,3 - 1,7 5,2 - 1,09

Åldersgruppen 30 – 49 år 7 2,5 1,3 7,2 2,0 1,61

Åldersgruppen > 50 år 7,8 4,3 2,0 8,1 2,9 1,92

I redovisningen ingår alla som haft anställning, oavsett anställningsform.

För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
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För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Vision: Härryda – här vågar vi!
Närmare 2 000 bostäder i pågående detaljplaner och flera 
på gång. Härryda kommun har högt ställda tillväxtmål och 
ska dessutom bidra till hållbar utveckling och vara ledande 
i arbetet med Agenda 2030. Samtidigt finns utmaningar 
i form av bland annat konjunkturavmattning och 
demografiska förändringar som ställer stora krav  
på verksamheten.
Som en övergripande ledstjärna för prioritering och 
styrning finns kommunens vision som antogs 2019. 

Vision 
Under 2020 blir visionen en del i kommunens olika 
verktyg för styrning och utveckling – såväl politiskt som 
i uppföljning av verksamheter. Visionen avser även kom-
munens helägda bolag.

Nytt bolag från 2021
En central del i att ge fler möjligheter att bo i Härryda 
kommun är att det finns god tillgång på vatten till alla 
invånare och alla behov. Stora investeringar pågår och 
kommer pågå de närmaste åren. Från år 2021 planeras 
VA-verksamheten att drivas i bolagsform tillsammans 
med avfallshanteringen. Sammanlagt kommer bolaget att 
ansvara för tillgångar på omkring en miljard kronor.

Fortsatt stort fokus på samhällsbyggande
Det finns 2 000 bostäder i pågående detaljplaner. Förut-
sättningar finns för att starta fler detaljplaner framöver 
för att säkerställa tillgång på planlagd mark för verksam-
heter och bostäder. Det ger förutsättningar för att nå det 
långsiktiga tillväxtmålet om minst 1,5 procent. 

  

Tillgången på dricksvatten är ett  
absolut villkor för att kommunen ska kunna fortsätta 
att växa och utvecklas. Ett stort antal strategiska 
infrastrukturprojekt för vatten och avlopp, vägar, 
elförsörjning och bredband pågår. 

Platser på boenden för äldre och grupper med speciella 
behov är något som måste säkerställas. Att fortsätta pla-
neringen för alternativa driftsformer prioriterat.  

Det stora framtidsprojektet är Landvetter Södra. Ett helt 
nytt hållbart samhälle mellan Göteborg och Landvetter 
flygplats. Drygt 500 000 kvadratmeter obebyggd mark 
ska utvecklas med bostäder, verksamheter samt rekre-
ations- och naturområden. Kommunen har bildat ett 
utvecklingsbolag, Landvetter Södra utveckling ab som 
kommer att driva arbetet under lång tid och har tagit 
de första stegen för ett inledande område. Arbetet med 
fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra pågår i 
samverkan med bolaget och konsortiet. 

t

Vision: I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Page 60 of 288



26

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Härryda kommuns strategiska läge mellan regionens 
två största städer Göteborg och Borås innebär 
goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. En 
internationell flygplats i kommunen skapar extra 
attraktion. Det råder fortfarande osäkerhet om den 
planerade tågförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
och vilken sträckning den får.  

För att öka kapaciteten med fler detaljplaner provar, 
utvärderar och implementerar kommunen sedan ett par 
år en ny samverkansmodell med privata exploatörer som 
utför delar av planarbetet. Aktuella exempel är detaljpla-
nerna ”Wendelstrand” ”Säteriet” och ”Alberts ängar”.  
Under 2020 kommer ytterligare tre exploatörsdrivna 
detaljplaner att startas.

Efterfrågan är stor på detaljplanelagd mark för närings-
livsändamål i såväl Härryda kommun som i hela Göte-
borgsregionen. Byggnation pågår i våra verksamhetsom-
råden Björröds och Bårhults företagsparker. Kommunen 
arbetar med detaljplaner för Airport city, både på egen 
mark och flygplatsens (Swedavias) områden, samt en 
plan som bland annat möjliggör för fler verksamheter 
vid Mölnlyckemotet. 

Exploatörsdriven detaljplan kan även komma att använ-
das för att ta fram detaljplaner för verksamhetsmark. 
För att en växande kommun ska fungera ur alla aspekter 
behövs även mer kommunal service i form av förskolor, 
skolor, idrottshallar, lokaler för fritids- och kulturverk-
samhet med mera. Exempel är idrottsarenan i Mölnlycke 
fabriker och det särskilda boendet för äldre i Säteriet.

Fortsatt arbete för hållbar utveckling
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom 
att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 
2030. Under 2019 genomfördes bland annat utbild-
ningsinsatser och föreläsningar om Agenda 2030 och 
en ny strategisk plan antogs. Att öka ungas delaktighet 
och psykiska hälsa är två prioriterade områden i planen. 
Välfärdsbokslutet är ett viktigt underlag i det fortsatta 
arbetet. 

Digitalisering  
För Härryda kommun är digitalisering en avgörande 
faktor för att möta invånarens behov, såväl nuvarande 
som framtida, samt för att kunna leverera effektiv service 
med hög transparens och möjlighet till delaktighet. 
Genom att tänka ”digitalt först” skapas utrymme för ökat 
värdeskapande arbete där invånare och företag får rätt 
service på rätt plats. 

Ekonomi
Ekonomistyrningen ska syfta till att de finansiella målen 
stödjer verksamhetsmålen för god ekonomisk hushåll-
ning. Med andra ord ska ekonomin ge utrymme för 
att kommunens verksamheter ska få det ekonomiska 
utrymme som krävs för att uppnå de prioriterade politiska 
målen. Kommunen levererar den största delen av de 
välfärdstjänster som efterfrågas av invånarna och att ha 
ett finansiellt utrymme för detta är grundläggande god 
ekonomisk hushållning. 

För landet som helhet är den demografiska utvecklingen 
med en åldrande befolkning en stor utmaning. Enligt 
beräkningar baserad på scb:s befolkningsprognos kommer 
kostnaden för de demografiskt betingade behoven att öka 
med i snitt 1,1 procent per år under de närmaste tio åren. 
En nationell konjunkturavmattning kombinerad med 
inbromsning i flera betydelsefulla globala ekonomier kan 
även leda till lägre sysselsättning och därmed lägre skatte-
intäkter för kommunen. Kombinationen av lägre tillväxt, 
demografiskt betingade behov och svårigheter att rekryte-
ra personal indikerar att kommunens verksamhet kommer 
att behöva drivas på ett annat sätt än idag. Nödvändiga 
prioriteringar måste genomföras. Även inkomstförstärk-
ningar måste kanske diskuteras. Ambitionerna i samhälls-
byggandet innebär sannolikt stora initiala utgifter. På 
lång sikt kan en alltför stor upplåning leda till minskad 
valfrihet för att finansiera andra kommunala tillgångar. 
Därför måste ekonomin i samhällsbyggandet ha särskilt 
fokus. Samtidigt som kommunen har höga ambitioner 
för samhällsbyggande så finns tecken på att konjunkturen 
bromsar in och att ett högre ränteläge är att vänta. n

Ekonomiska ramar 2020 och 2021, koncernen

RESULTAT, MNKR INVESTERING, MNKR SOLIDITET, %

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Härryda kommun 54 59 479 475 29 28

Förbo AB, 42 % 34 34 195 116 32 33

Härryda Energi  AB 21 21 40 39 36 38

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0 0,0 0,0 62 62

Bolagens resultat, före bokslutsdispositioner.

För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
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Bra resultat när kvalitet och nöjdhet mäts
För tionde året i rad deltog Härryda kommun i det natio-
nella nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, tillsammans 
med 260 kommuner. Genom mätning och jämförelse av 
olika mått ger sammanställningen en bild av kommuner-
nas kvalitet och fungerar som underlag för utveckling och 
styrning.

Sammanlagt redovisas 42 mått. Resultatet för 2019 visar 
att Härryda kommun tillhör den högsta gruppen i 17 av 
måtten, i den näst högsta gruppen i 13 mått, den näst lägsta 
i 10 mått och den lägsta gruppen i 2 mått. Det innebär 
att Härryda kommun får bättre resultat än genomsnittet i 

nästan tre av fyra mått. I jämförelse med föregående år har 
Härryda kommun förbättrat resultaten på flera mått och 
går från att vara i lägre till högre grupper. På www.kolada.se 
finns mer information om resultaten.

Härrydas resultat i relation till snittet 
av landets kommuner

Härryda är i den högsta gruppen

Härryda är i den näst högsta gruppen

Härryda är i den näst lägsta gruppen

Härryda är i den lägsta gruppen

BARN OCH UNGA KOMMENTAR

Barn som får plats på förskola på 
önskat datum, andel

82 %
• Verksamheten har gjort ett förbättringsarbete sedan 2017 för att öka 

andelen som får plats på önskat placeringsdatum. En stor förbätt-
ring skedde från 15 procent 2017 till 79 procent 2018. Under 2019 
förbättrades resultatet ytterligare till 82 procent.

• Härryda kommun har en förhållandevis hög kostnad per inskrivet 
barn i förskolan. Detta beror delvis på att verksamheten har färre 
barn per pedagog och att personalen är välutbildad. Under 2019 
påbörjade verksamheten ett arbete för att minska kostnaderna.

• För elever i årskurs 3 sker en viss förbättring av resultatet i de natio-
nella proven i svenska, det bidrar till att Härryda kommun går från 
att vara i den näst högsta gruppen till att åter placeras i den högsta.

• Resultat i matematik sett till andel elever som nått E-nivån i årskurs 
6 har ökat vilket gör att Härryda placeras i den högsta gruppen. 
Grundskolan har arbetat med tidiga bedömningar av elevens kun-
skaper samt en utvecklad matematikundervisning.

• Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år på Hulebäcks- 
gymnasiet har ökat såväl sett till yrkesförberedande program som 
till högskoleförberedande.

Barn per årsarbetare i förskolan, antal 4,8 *

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 158 tkr *

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram,  
kommunala skolor, andel

91 %

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram,  
hemkommun, andel

92 %

Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov i de  
nationella proven i svenska, kommunala skolor, andel

80 %

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik,  
kommunala skolor, andel

92 %

Elever som är nöjda med sin skola som helhet i årkurs 9, andel 70 % *

Kostnad per elev i grundskolan 97 tkr *

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 82 %

Gymnasieelever med examen inom 4 år,  
hemkommun, andel

78 %

Kostnad per elev i gymnasieskola, hemkommun 116 tkr *

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,  
antal/1 000 invånare

52 *

Deltagartillfällen för barn och ungdomar i idrottsföreningar,  
antal/invånare 

33 *

Elevplatser i musik- eller kulturskola, andel som under året  
deltagit i musik- eller kulturskola av invånarna 7–15 år

33 % *

STÖD OCH OMSORG KOMMENTAR

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg,  
förbättrad situation, andel

71 %

• För att snabba på handläggningstiden har verksamheten arbetat med 
att beslut ska fattas inom fem arbetsdagar efter att komplett ansökan 
kommit in. Det har gjort att väntetiden har minskat från 29 dagar 2017 till 
8 dagar 2019. 

Personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka  
inom ett år efter avslutad insats, andel

85 %*

Väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd, dagar 8

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

t* Mätperiod 2018
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STÖD OCH OMSORG KOMMENTAR

Kostnad för individ- och familjeomsorg per invånare 4 221kr*

• Verksamheten har tydliggjort och effektiviserat processen från beslut till 
insats. Det har gjort att väntetiden har minskat från 307 dagar 2017 till 
128 dagar 2019. En god tillgång till LSS-bostäder i kommunen har också 
bidragit till att korta väntetiden. 

• Verksamheten arbetar med att öka verksamhetens flexibilitet samt med att 
tydliggöra och anpassa kommunikationen kring möjligheter och brukarnas 
förväntningar, för att öka upplevelsen av delaktighet och inflytande.

• Väntetid för inflyttning till särskilt boende har ökat från 51 dagar 2017 till 179 
dagar 2019. Orsaken till detta är en underkapacitet av särskilt boende, vilket 
beror på fördröjningen av byggnation av nytt äldreboende.

Väntetid från beslut till insats avseende LSS-boende, dagar 128

Brukarbedömning gruppbostad LSS  
– Brukaren trivs alltid hemma, andel

88 %

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  
– Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel

70 %

Kostnad för funktionsnedsättning per invånare 6 219*

Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet  
inflyttningsdatum till särskilt boende, dagar

179

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 16

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg,  
andel maxpoäng

76 %

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn,  
andel som är mycket eller ganska nöjda med sitt boende

83 %

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn,  
andel som är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst

92 %

Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+ 250 tkr*

SAMHÄLLE OCH MILJÖ KOMMENTAR

Svar på e-post inom en dag, andel 80 % • Förvaltningen arbetar för att vara en serviceorganisation  
med myndighetsansvar. Bland annat antogs en ny riktlinje för service 
över telefoni och e-post under 2019.

• Genom ett aktivt arbete med arbetsträning/praktik och tillgång till 
extratjänster har 45 procent av arbetsmarknadsverksamhetens  
deltagare börjat arbeta eller studera.

• I undersökningen Insikt får kommunen en indikation av hur företag 
uppfattar kontakten med kommunen. Kommunen jobbar aktivt för  
att förbättra företagsklimatet och har som mål att vara Sveriges 
bästa näringslivskommun.

• För att korta handläggningstiderna har bygglovsverksamheten  
arbetat med digitalisering och kartlagt bygglovsprocessen.  
Verksamheten har även förändrat arbetssättet så att den sökande  
i förväg ska veta vilka handlingar som måste finnas med.

• Andelen miljöbilar i kommunorganisationen är bland rikets högsta. 
Arbetet med fossilfri fordonspark fortsätter utifrån Agenda 2030  
och ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Direkt svar på en enkel fråga per telefon, andel 58 %

Upplevelse av gott bemötande vid telefonkontakt,  
andel av maxpoäng

89 %

Delaktighetsindex – Hur väl kommunen möjliggör för medborgare  
att ta del av kommunens utveckling, andel av maxpoäng

73 %

Personer som lämnat kommunens arbetsmarknads- 
verksamhet, och börjat arbeta eller studera, andel

45 %*

Elever på SFI som klarat minst två kurser, andel 39 %*

Personer som lämnat etableringsuppdraget och börjat  
arbeta eller studera, andel

56 %*

Företagsklimat enligt  
undersökningen Insikt, NKI 70*

Handläggningstid från inkommen ansökan till  
beslut för bygglov, dagar

91*

Handläggningstid från fullständig ansökan till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, dagar

32 *

Insamlat hushållsavfall per person 455 kg*

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 66 %*

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 31 %*

Fortsättning från föregående sida

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

n
* Mätperiod 2018
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSE INOM REGIONEN OCH RIKET

Jämförelser inom regionen och riket
Kommunforskning i Västsverige tar fram finansiella profiler på kommunerna i bland annat Västra 
Götalandsregionen. Det är relativa mått, vilket innebär att de bara visar hur de olika kommunerna 
ligger till i förhållande till varandra. Den senaste profilen avser år 2018 och utgår från fyra olika 
perspektiv; långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, finansiellt riskförhållande 
samt finansiell kontroll. Diagrammet har skalan 1–5 där 5 är högsta betyg. 

2017 20182016

Härrydas finansiella profil visade att kommunen under 
2018 låg över genomsnittet för de tre perspektiven: 
kontroll över den finansiella resultat, riskförhållande 
och långsiktig handlingsberedskap. Marginellt 
under genomsnittet låg poängen för den kortsiktig 
handlingsberedskap. Under perioden har poängen 
i den finansiella profilen förbättrats för två av fyra 
perspektiv. Det var riskförhållande och kortsiktig 
handlingsberedskap. För det två perspektiven, 
kontroll över det finansiella resultatet och långsiktig 
handlingsberedskap, förblev poängen oförändrad om 
2016 och 2018 jämförs.

Härryda uppvisade en svagare resultatutveckling 
mellan 2016 och 2018 och ett svagare resultat under 
2018 jämfört med snittet i länen.  Resultatet under 2018 
kan inte anses som god ekonomisk hushållning ur ett 
resultatperspektiv. Härrydas genomsnittliga resultat 
under de tre senaste åren kan däremot anses uppfylla 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning 
vilket resulterar i en 3:a i den finansiella profilen, 
vilket är en försvagning från en 4:a. En anledning till 
kommunens goda resultatutveckling är att vinster från 
exploateringsredovisningen ingår i resultaten. 

Härryda hade 2018 en soliditet som var starkare än 
snittet i länen. Mellan 2016 och 2018 uppvisade Härryda 
utvecklingsmässigt samma positiva trend som snittet 
bland kommunerna i länen. Kommunen redovisade en 

förbättrad soliditet med en procentenhet, från 28 till  
29 procent, medan den genomsnittliga soliditeten i 
länen förbättrades med fyra procentenheter, från 16 
till 20 procent. Härryda hade 2018 den elfte starkaste 
soliditeten i länet. Detta gav en oförändrad 4:a i den 
finansiella profilen. 

Nettoinvesteringarna var fortsatt högre i kommunen än 
snittet i länet. 

Härrydas skattesats låg 2018 på 20,62 kr. Det var en 
krona lägre än genomsnittet bland Västra Götaland  
och Hallands läns kommuner, vilket uppgick till  
21,62 kr. Härryda hade under 2018 den femte lägsta 
skatten i länen. Detta innebar att kommunen fick en  
4:a i den finansiella profilen.

Mellan åren 2016 och 2018 förbättrades Härrydas 
kassalikviditet med 21 procentenheter, från 45 procent 
till 66 procent. Likviditeten under perioden i Härryda 
utvecklades något starkare än snittet i länen, men låg på 
en svagare nivå än genomsnittet under 2018. 

Härryda kommuns finansiella utveckling under 
den studerade treårsperioden resulterar i en något 
förbättrad finansiell profil med en resultatnivå som 
kan betraktas som god ekonomisk hushållning. Det är 
viktigt att även framöver ligga på en god resultatnivå 
för att kunna möta höga investeringsnivåer på grund av 
befolkningsförändringar. n
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER –  F INANSIELL PROFIL

Resultat 2019 inom GR- kommunerna

 Verksamhetens resultat per invånare, kr
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*Blandmodellen är den modell som kommunerna enligt lag ska använda i samband med redovisning av pensionsskulden. Den innebar att 
pensionsförpliktelser hänförliga till perioden före 1998 inte redovisas som skuld eller avsättning utan redovisas i resultaträkningen. En del 
kommuner frångår denna modell för att ge en mer rättvisande bild och tar med hela pensionsskulden som avsättning. Denna pensionsmodell 
kallas för fullfondsmodellen. Resultatet räknas om för att få en jämförbarhet.

Enligt blandmodellen*

Alla kommuner, förutom en, inom Göteborgsregionens 
kommunalförbund, GR redovisar positiva resultat. Här-
ryda kommun redovisar ett resultat om 2 257 kronor per 
invånare, vilket är lägre än genomsnittet på 2 420 kronor. 

Verksamhetens nettokostnad för Härryda är 54 533 
kronor per invånare och ligger i ungefär i mitten bland 
kommunerna. Mölndal står för den lägsta med  
51 316 kronor och den högsta nettokostnaden har Lilla 
Edet med 59 813 kronor per invånare. 

Härryda hade en soliditet på 31 procent. Mölndals 
soliditet är högst, 46 procent. En kommun har negativ 

soliditet och den genomsnittliga soliditeten bland kom-
munerna är 20 procent. 

Kommunalskatten var i snitt 21,20 koronor per  
intjänad hundralapp. Härryda hade den tredje lägsta 
skattesatsen, 20,62 kronor. Lägst hade Partille med 
19,96 krono och Mölndal med 20,26 konor. Mölndal 
höjer sin skatt med 25 öre till  
20,51 kronor 2020.

Resultatet 2019 för Härryda har hämtat sig från 2018 som 
redovisade ett svagt resultat. Generellt är resultaten något 
starkare 2019 för GR kommunerna jämfört med 2018.
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Härryda kommun i jämförelse med riket 2018

Härryda kommun         Medelkommun

Antal invånare 37 802 35 277

Befolkningsförändring 2008–2018 12,6% 10,5%

Invånare under 18 år 26,2% 21,1%

Invånare över 64 år 16,1% 19,9%

Utrikes födda 11,8% 19,1%

Invånare med eftergymnasial utbildning (25–64 år) 51% 43%

Medianinkomst (20 år och äldre) 349 717 kr 288 880 kr

Köpt verksamhet 15% 16%

Kommunalskatt 20,62 kr 20,74 kr

Skatteintäkter per invånare 51 383 kr 44 407 kr

KOSTNAD PER INVÅNARE

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 11 451 kr 7 744 kr

Utbildning 19 425 kr 17 729 kr

Individ - och familjeomsorg 3 959 kr 3 862 kr

Äldre och funktionshindrade 14 622 kr 19 703 kr

Kultur 1 236 kr 1 123 kr

Fritid 1 121 kr 1 478 kr

Infrastruktur 3 599 kr 3 685 kr

Nettokostnad totalt egentlig verksamhet 56 132 kr 56 832 kr

UTFALL

Resultat enligt blandmodellen per invånare 447 kr 753 kr

Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 9 86,1% 73,3%

Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 77,3% 71,8%

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,3% 6,6%

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2019

Härryda Alingsås Göteborg Ale
 Kungs-
backa Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille

 Stenung-
sund Tjörn Öckerö

Resultat, mnkr 110,7 96,7 1 504 95,0 175,7 111,3 79,0 -15,8 287,8 101,0 69,2 7,1 4,5

Resultat bland-
modell, mnkr 85,7 96,7 1 504 95,0 146,7 88,7 65,1 -15,8 287,8 101,0 54,8 7,1 4,5

Soliditet  
blandmodell 49,0% 64,1% 29,0% 50,8% 45,3% 22,8% 41,2% 19,1% 67,8% 64,0% 39,3% 34,5% 49,0%

Soliditet fullfond 31,0% 33,1% 17,0% 24,3% 27,5% 11,3% 21,8% -20,8% 46,4% 33,2 16,5% 9,6% 13,0%

Långfristiga  
skulder, mnkr 700,0 0,0 5 809 360,0 1 350,0 2 070 1 253,5 225,0 0,0 0,0 553,0 315,0 68,0

Skattesats 2019 20,62 21,36 21,12 21,87 21,33 21,44 20,65 22,37 20,26 19,96 21,64 21,71 21,21

Skattesats 2020 20,62 21,36 21,12 21,87 21,33 21,44 20,65 22,37 20,51 19,96 21,64 21,75 21,21

Antal invånare 37 977 41 420 579 281 31 402 84 395 46 336 42 568 14 109 69 364 39 289 26 777 16 016 12 916

Årets resultat per 
invånare bland-
modell i kr 2 257 2 335 2 596 3 025 1 738 1 914 1 530 -1 121 4 149 2 571 2 047 441 348

Låneskuld per 
invånare i kr 18 432 0 10 028 11 464 15 996 44 674 29 447 15 947 0 0 20 652 19 668 5 265 

Sammanställningen grundar sig på preliminära bokslutssiffror från respektive kommun.

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT

Page 66 of 288



32

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

RESULTATRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 643,8 616,8 948,6 922,2

Verksamhetens kostnader 2 -2 587,2 -2 541,9 -2 760,5 -2 721,2

Avskrivningar 3 -128,0 -128,8 -187,8 -180,3

Verksamhetens nettokostnader -2 071,4 -2 053,9 -1 999,7 -1 979,3

Skatteintäkter 4 2 016,1 1 942,4 2 016,1 1 942,4

Generella statsbidrag och utjämning 5 193,4 161,6 193,4 161,6

Verksamhetens resultat 138,2 50,1 209,8 124,7

Finansiella intäkter 6 4,6 5,3 4,5 5,0

Finansiella kostnader 6 -32,0 -24,4 -45,0 -38,8

Resultat efter finansiella poster 110,7 31,0 169,3 90,9

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -20,3 -22,7

Skatt 0,0 0,0 -8,0 -2,0

Årets resultat 7 110,7 31,0 140,9 66,3

Budget 32,8 37,1

KASSAFLÖDESRAPPORT miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2019 2018 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 14 110,7 31,0 140,9 66,3

Justering för av- och nedskrivningar 3 128,0 128,8 187,8 180,3

Justering för överavskrivning 14 0,0 0,0 16,8 19,8

Justering för gjorda avsättningar 15,16 -9,5 13,5 1,0 20,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 0,0 -1,3 -1,3 -4,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 229,2 172,0 345,2 282,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -10,3 4,6 12,6 -3,2

Ökning/minskning tomtmark till försäljning 6,6 -71,4 6,6 -71,4

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 -6,5 26,6 -27,5 28,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 219,0 131,8 337,0 236,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9 -0,4 0,0 -0,4 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar 9 -222,4 -220,1 -424,9 -343,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 1,8 87,0 4,4 88,3

Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar 11 -0,1 -0,9 -0,1 -0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -221,1 -134,1 -421,0 -255,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 17,8 108,8 97,5 130,3

Amortering av skuld 17 -4,5 -4,1 -4,5 -4,1

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 11 0,3 -0,3 0,3 -0,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13,6 104,4 93,4 125,9

Årets kassaflöde 11,5 102,1 9,4 106,8

Likvida medel vid årets början 176,0 73,8 181,9 75,2

Likvida medel vid årets slut 187,5 176,0 191,3 181,9

Räkenskaper
RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT

t
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BALANSRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2019 2018 2019 2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,1 0,4 0,1

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 10 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

      Maskiner och inventarier 10 117,8 122,6 515,3 509,9

Finansiella anläggningstillgångar 11 56,8 74,9 40,8 58,9

Summa anläggningstillgångar 2 607,5 2 532,6 4 331,8 4 116,9

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

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning 155,4 161,9 155,4 161,9

Fordringar 12 160,3 150,0 183,8 196,4

Likvida medel 13 187,5 176,0 191,3 181,9

Summa omsättningstillgångar 503,2 487,9 530,5 540,2

Summa tillgångar 3 110,6 3 020,4 4 862,3 4 657,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 14 958,1 865,2 1 557,5 1 418,8

      varav årets resultat 110,7 31,0 140,9 66,3

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 775,1 784,6 776,8 786,3

      Avsättning skatteskuld obeskattade reserver 0,0 0,0 76,3 65,8

      Övriga avsättningar 16 9,6 9,6 9,6 9,6

Skulder

      Långfristiga skulder  17 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

      Kortfristiga skulder 18 486,5 493,0 542,5 570,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 110,6 3 020,4 4 862,3 4 657,0

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser 19 275,0 275,1 15,1 15,1

Donationsfonder 0,0 0,0 0,0 0,0

Ställda panter 0,0 0,0 800,9 721,2

Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,3 0,3

Koncerninterna ekonomiska förhållanden 21

EKONOMISKA BEGREPP

Resultaträkningen Sammanfattar årets kostnader och  
intäkter och visar årets resultat.

Avskrivning Minskning av det bokförda värdet av en  
anläggningstillgång.

Kassaflödesrapport Visar hur årets drift-, investerings- och  
låneverksamhet påverkar rörelsekapitalet.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut 
fördelat på tillgångar och skulder.

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom som kommunen 
stadig varande innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter  
och anläggningar.

Omsättningstillgångar Tillgångar som man oftast räknar med 
att inneha kortare tid än ett år.     
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga 
den del som finansierats av det egna resultatet.

Avsättningar En ekonomisk förpliktelse vars belopp eller förfal-
lotidpunkt inte är helt bestämd.

Långfristiga skulder Skulder med löptider längre än ett år.

Kortfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid av 
ett år eller kortare.

Räkenskaper
BALANSRÄKNING

n
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 7,0 8,8 115,5 124,6

Taxor och avgifter 187,2 173,3 180,6 164,3

Hyror och arrenden 42,9 40,2 246,9 237,6

Bidrag 163,0 216,6 163,0 216,6

   varav bidrag och ersättningar från staten 153,9 179,2 153,9 179,2

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 135,5 126,6 134,3 127,5

Exploateringsintäkter 107,9 49,7 107,9 49,7

Realisationsvinster 0,3 1,7 0,3 1,8

Summa 643,8 616,8 948,6 922,2

NOT 2 Verksamhetens kostnader

Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1 658,9 -1 652,1 -1 708,2 -1 698,5

Bränsle, energi och vatten -36,7 -35,1 -45,7 -44,8

Köp av huvudverksamhet -428,9 -423,8 -425,5 -423,0

Lokal- och markhyror -36,2 -32,8 -31,4 -29,2

Lämnade bidrag -58,9 -66,4 -58,9 -66,4

Realisationsförluster och utrangeringar -1,8 -1,2 -1,6 -1,7

Övriga kostnader -365,8 -330,6 -489,2 -457,5

Summa -2 587,2 -2 541,9 -2 760,5 -2 721,1

NOT 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar -0,1 0,0 -0,1 0,0

Avskrivning byggnader och anläggningar -101,2 -98,7 -137,5 -133,2

Avskrivning maskiner och inventarier -26,7 -26,4 -45,9 -45,9

Nedskrivningar 0,0 -3,7 -4,3 -1,2

Summa -128,0 -128,8 -187,8 -180,3

NOT 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 2 031,5 1 950,1 2 031,5 1 950,1

Preliminär slutavräkning innevarande år -16,2 -2,3 -16,2 -2,3

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,9 -5,4 0,9 -5,4

Summa 2 016,1 1 942,4 2 016,1 1 942,4

NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

Inkomstutjämningsbidrag 31,4 30,9 31,4 30,9

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag 26,5 5,9 26,5 5,9

Kostnadsutjämningsbidrag 60,7 49,3 60,7 49,3

Bidrag för LSS-utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunal fastighetsavgift 73,3 70,5 73,3 70,5

Generella bidrag från staten 6,5 11,3 6,5 11,3

Summa 198,3 167,9 198,3 167,9

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018
forts. NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Avgifter i utjämningssystemen

Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgift till LSS-utjämningen -4,9 -6,3 -4,9 -6,3

Summa -4,9 -6,3 -4,9 -6,3

NOT 6 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 3,4 4,2 3,4 4,2

Ränteintäkter 0,4 0,3 0,6 0,8

Övriga finansiella intäkter 0,8 0,8 0,5 0,1

Summa 4,6 5,3 4,5 5,0

Finansiella kostnader

Räntekostnader -7,0 -6,5 -19,8 -20,8

Ränta på pensionsskuld -24,8 -17,7 -24,9 -17,7

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,4 -0,4

Summa -32,0 -24,4 -45,2 -38,8

NOT 7 Jämförelsestörande poster

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

NOT 8 Ej likvidpåverkande poster

Nedskrivning ägartillskott Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 -1,3 -1,3

Utdelning HEAB o FÖRBO mm -1,3 -3,0

Summa 0,0 -1,3 -1,3 -4,3

NOT 9 Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar -222,8 -220,1 -425,3 -343,2

Investeringsbidrag och investeringsinkomster 11,0 5,6 11,0 5,6

Försäljning/Nedskrivning/Utrangering av anläggningstillgångar 
samt överföring till annat slag av tillgång 1,8 89,3 4,4 90,6

Summa -210,0 -125,2 -409,9 -247,0

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Kommunens samtliga leasingavtal klassificeras som operationella. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar avskrivs ej.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 3 810,1 3 613,5 5 739,4 5 377,0

Ackumulerade avskrivningar -1 377,6 -1 278,4 -1 963,9 -1 828,9

Bokfört värde 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

Avskrivningstider (genomsnittliga) 31 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 480,9 463,7 1 146,5 1 097,7

Ackumulerade avskrivningar -363,2 -341,1 -631,3 -588,0

Bokfört värde 117,8 122,6 515,3 509,9

Avskrivningstider (genomsnittliga) 6 år

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018
forts. NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 2 335,0 2 327,2 3 548,0 3 472,9

Investeringar 201,8 196,1 368,4 295,9

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1,8 -2,8 -2,3 -3,3

Nedskrivningar 0,0 -2,4 0,0 -2,4

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 2,5

Avskrivningar -101,2 -98,7 -137,4 -133,2

Överföring från eller till annat slag av tillgång -1,3 -84,4 -1,3 -84,4

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 122,6 124,2 509,9 507,7

Investeringar 20,5 24,4 56,4 47,3

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar 0,0 0,0 -2,1 0,5

Nedskrivningar 0,0 0,0 -4,3 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -26,7 -26,4 -46,0 -45,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång 1,4 0,3 1,4 0,3

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 117,8 122,6 515,3 509,9

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar 42,5 42,4 26,5 26,4

Obligationer, förlagsbevis m.m 4,2 4,2 4,2 4,2

Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,3 0,6 0,3 0,6

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsrätter 27,7 27,7 27,7 27,7

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter -17,8 0,0 -17,8 0,0

Summa 56,8 74,9 40,8 58,9

Aktier 15,8 15,8 0,5 0,5

varav Förbo AB 8,0 8,0 0,0 0,0

varav Härryda Energi AB 7,1 7,1 0 0,0

varav Landvetter Södra Utveckling AB 0,2 0,2 0,0 0,0

Andelar 26,6 26,6 25,9 25,9

Summa aktier och andelar 42,5 42,4 26,4 26,4

NOT 12 Fordringar

Kundfordringar 19,3 28,1 25,0 33,3

Förutbetalda kostnader 29,2 23,8 31,7 27,0

Upplupna intäkter 60,2 57,1 76,4 77,2

Diverse kortfristiga fordringar 46,9 35,0 46,1 52,9

Statlig ersättning Migrationsverket 4,7 6,1 4,7 6,1

Summa 160,3 150,0 183,8 196,4

* Bland andelar redovisas andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening som uppgår till 870 168 kr samt en särskild insats på 25 061 774 kr som  
inbetalades 2015, sammanlagt 25 931 939 kr. Kommuninvest ekonomisk förening har dessutom beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 729 961 kr för 
Härryda kommun. Härryda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2019-12-31 till 32 661 900 kr.       
 

Räkenskaper
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

NOT 13 Likvida medel

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 133,7 158,4 136,5 162,9

Likviditetsöverskott HEAB samt LVSUAB 53,8 17,6 53,8 18,9

Kassa koncernkonto 0,0 0,0 1,0 0,0

Summa 187,5 176,0 191,3 181,9

Kommunen har en checkkredit på 150 mkr. 

NOT 14 Eget kapital

Ingående eget kapital vid årets början 865,2 834,1 1 418,8 1 334,6

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter -17,8 0,0 -17,8 0,0

Ingående eget kapital efter justering 847,3 834,1 1 401,0 1 334,6

Årets resultat 110,7 31,0 140,9 66,3

Utdelning, HEAB och Förbo AB 0,0 0,0 -1,3 -1,9

Överavskrivning/omföring uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 16,8 19,8

Summa utgående balans 958,1 865,2 1 557,5 1 418,8

Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv.

NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Avsättning för pensioner intjänad efter 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 189,1 161,1

Nyintjänad pension 13,3 24,0

 -varav förmånsbestämd ålderspension 12,8 23,4

 -varav särskild avtalspension 0,0 0,0

 -varav efterlevandepension 0,5 0,7

 -varav övrigt 0,0 0,0

Årets utbetalningar -5,2 -4,8

Ränte och basbeloppsuppräkning 4,9 3,4

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Övrig post -0,6 -0,1

Förändring av löneskatt 3,0 5,5

Summa avsättning för pensioner intjänad efter 1998 204,6 189,1

Avsättning för pensioner intjänad före 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 595,5 609,6

Ränte och basbeloppsuppräkning 15,0 10,8

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Pension till efterlevande 0,0 0,0

Årets utbetalningar -27,0 -26,0

Övrig post -8,1 3,8

Förändring av löneskatt -4,9 -2,8

Summa avsättning för pensioner intjänad före 1998 570,5 595,5

Summa totalt avsatt till pensioner 775,1 784,6 776,8 786,3

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

forts. NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Aktualiseringsgrad 95 % 95 %

Antal personer med särskild avtals-/visstidspension

      Politiker 0 0

      Tjänstemän 0 0

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 40

NOT 16 Övriga avsättningar

Marksanering, Mölnlycke fabriker 9,6 9,6 9,6 9,6

Summa 9,6 9,6 9,6 9,6

NOT 17 Långfristiga skulder

Ingående skuld 868,2 763,0 1 806,5 1 680,3

Nyupplåning under året 17,8 109,3 97,6 130,3

Årets amorteringar -4,5 -4,1 -4,5 -4,1

Summa 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

   Lån i banker och kreditinstitut 700,0 700,0 1 718,1 1 638,3

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

   Investeringsbidrag 40,4 31,1 40,4 31,1

   Gatukostnadsersättningar 14,6 14,7 14,6 14,7

   Anslutningsavgifter 126,4 122,3 126,4 122,3

Summa förutbetalda intäkter 181,4 168,2 181,4 168,1

Summa långfristiga skulder 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras fr o m 2014  linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Andel som förfaller inom 1 år 36% 0% 34% 14%

Andel som förfaller inom 1–4 år 36% 57% 47% 61%

Andel som förfaller efter 4 år 29% 43% 19% 25%

Andel lån med rörlig ränta 50% 57% 44% 49%

Andel lån med fast ränta 50% 43% 56% 51%

Genomsnittsränta 1,0% 1,0%

Kreditgivare

Kommuninvest 700,0 700,0 960,0 960,0

Övriga 181,4 168,2 758,1 678,3

Summa 881,4 868,2 1 718,1 1 638,3

NOT 18 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 53,8 17,6 0,0 0,0

Leverantörsskulder 105,7 106,1 144,3 135,9

Moms och särskilda punktskatter 4,3 5,2 23,1 17,9

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 25,1 27,6 26,6 29,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 268,4 272,1 314,5 318,9

   varav semester- och övertidsskuld 93,3 92,9 94,3 94,7

   varav upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension 52,8 52,1 52,8 52,5

   varav upplupen särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 28,1 26,8 28,5 27,5

Räkenskaper
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2019 2018 2019 2018

forts. NOT 18 Kortfristiga skulder

Exploateringsverksamhet 23,8 59,0 23,8 59,0

Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 1,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 5,3 5,3 9,2 8,9

Summa 486,5 493,0 542,5 570,0

NOT 19 Borgensförbindelser*

Kommunägda företag

GRYAAB 0,0 0,0 0,0 0,0

Härryda Energi AB 260,0 260,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten Storgöteborg 6,3 6,4 6,4 6,4

Renova 0,5 0,5 0,5 0,5

Summa Kommunägda företag 266,8 266,9 6,9 6,9

Föreningar

Pixbo Tennisklubb 2,4 2,4 2,4 2,4

Hindås Tennisklubb 3,5 3,5 3,5 3,5

Landvetter tennisklubb 2,3 2,3 2,3 2,3

Summa föreningar 8,2 8,2 8,2 8,2

Summa borgensförbindelser 275,0 275,1 15,1 15,1

Enhet
Ägd 

andel
Försäljning, 

mnkr Lån, mnkr
Räntor, aktieutdelning och 

borgensavgifter, mkr Borgen, mnkr

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 8,9 16,4 2,0 260

Förbo AB 42% 6,1 6,2 0,1

Landvetter Södra utv AB 100% 3,2 2,3

Härryda Energi AB 100% 14,3 7,7 1,9 260

Övrig upplysning: Bolagens räkenskaper hanteras i respektive styrelse och stämma efter kommunfullmäktiges möte.

NOT 21 Koncerninterna förhållanden och övrig upplysning

NOT 20 Övriga upplysningar

Räkenskaper
NOTER

* Härryda kommun har i augusti 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner och landsting som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.  

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnde borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Härryda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kr.  Kommunens andel av förpliktelserna 
uppgick till 1 234 882 524 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 218 791 231 kronor.

Upplysning om särredovisningar
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Särredovisningen finns tillgänglig inom sektor för samhällsbyggnad. 

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision
Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,4 mnkr för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 0,9 mnkr.
Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 0,3 mnkr och avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport 
samt årsredovisning för räkenskapsår 2019. Kostnader för sakkunnigt biträde uppgår till dryga 0,1 mnkr.

n
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Ny kommunal redovisningslag 
Kommunen följer i allt väsentligt den nya kommunala  
redovisningslagen som gäller från 2019. Två större 
avvikelseposter förekommer sedan tidigare. Fullfonde-
ringsmodellen tillämpas istället för blandmodellen. Även 
slutredovisning av exploateringsprojekt avviker. Från  
och med 2019 tillämpas komponenthantering avseende 
kommunens anläggningstillgångar. Vad gäller hantering 
av intäkter som regleras i rkr r2 har ingen förändring 
gjorts gällande till exempel gatukostnader. En återföring 
om 18 mnkr har gjorts för en tidigare uppskrivning av 
bostadsrätter enligt rkr r7 och r12. Den nya lagen  
möjliggör kortare arkiveringstid från tio år till sju år,  
vilket inte tillämpas. 

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
I den kommunala koncernen ingår bolag där kommu-
nen har en ägarandel på minst 20 procent. Enligt rkr 
r16 har kommunen skyldighet att upprätta samman-
ställda räkenskaper om kommunens andel av de kom-
munala koncernföretagens omsättning är fem procent 
eller mer av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Eller om kommunens andel av de kom-
munala koncernföretagens balansomslutning uppgår 
till fem procent eller mer av kommunens balansom-
slutning. De företag som omfattas är Förbo, Härryda 
Energi och från och med 2018 även Landvetter Södra 
Utveckling. De sammanställda räkenskaperna för kom-
munkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Härryda kommuns 
bokförda värden på aktier i dotterbolagen har elimine-
rats mot dotterbolagens egna kapital. Endast Härryda 
kommuns ägda andel av dotterbolagens intäkts- och 
kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter 
ingår i sammanställningen. Interna transaktioner av 
väsentlig betydelse har eliminerats.

KOMMUNEN
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För 
att aktiveras som investering måste anläggningstillgången 
ha en livslängd på minst tre år och anskaffningsvärde 
över 20 tkr. Avskrivningar och internränta bokförs 

den månad investeringen aktiveras. Avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på 
anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Linjär 
avskrivning tillämpas i enlighet med den beräknade 
ekonomiska livslängd som anges i tabellen nedan. 
Inköp av datorer redovisas som korttidsinventarier och 
kostnadsförs direkt i samband med anskaffningen.

Komponentindelning tillämpas från och med 2016 på 
kommunens fastigheter som är anskaffade från och med 
2005. Från och med 2018 tillämpas komponenthantering 
inom mark och anläggning och från 2019 hanteras kom-
ponentavskrivning inom gator och vägar. Det innebär att 
rkr r4 följs. 

Exploateringstillgångar 
Byggklar mark klassificeras som omsättningstillgång och 
i värdet ingår såväl inköp samt övriga tidigare nedlagda 
utgifter. Ränta påförs årligen exploateringsverksamheten. 
Först när exploateringsprojekten slutredovisas redovisas 
kostnader och intäkter på resultaträkningen, vilket 
avviker från rkr r2 och r4 samt rkr:s vägledning för 
markexploatering. Ekonomisk effekt är att vinst eller 
förlust för ett område/projekt inte bokförs löpande 
efterhand som tomter säljs utan först när hela området 
är klart. Det innebär större resultatsvängningar 
enstaka år, vilket även påverkar balansräkningen. 
2019 delredovisades två äldre exploateringsprojekt 
och förvaltningen har för avsikt att fortsätta utveckla 
exploateringsprocessen. 2019 slut- och delredovisades 
39,4 mnkr avseende fem exploateringsprojekt. 

Upplysning om redovisningsprinciper
Härryda kommun tillämpar god redovisningssed och följer i allt väsentligt Lagen om kommunal 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER

t

Avskrivningstider  

Mark, kulturbyggnader och del av väg 0 år

Verksamhetsfastigheter 5–60 år

Publika fastigheter 5–70 år

Affärsfastigheter 20–50 år

Maskiner, inventarier och It-utrustning (exkl datorer) 3–10 år

Bilar och övriga transportmedel 5–10 år

Immateriella anläggningar 5 år

Konstnärlig utsmyckning 0 år
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Redovisning av skatteintäkter, utjämning  
och generellt bidrag 
Redovisning och periodisering av skatteintäkter sker 
i enlighet med rkr r2. Det innebär att årets bokslut 
innehåller definitiv slutavräkning för 2018 och en 
preliminär slutavräkning för 2019 enligt prognos från 
Sveriges kommuner och regioner, skr. Den kommunala 
fastighetsavgiften periodiseras till det år intäkten hänför 
sig. Statsbidrag avseende mottagning av flyktingar är 
2019 bokfört med sex mnkr. 

Övriga intäkter 
Anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt som 
avskrivningar görs på de investeringar som anslutnings-
avgifterna bidragit till att finansiera. Nästkommande  
års periodiserade anslutningsavgifter bokförs som  
en kortfristig skuld, resterande års skuld klassificeras  
som en långfristig skuld. Från och med 2014 hanteras 
investerings- och gatukostnadsersättning enligt tidigare  
rekommendation rkr 18 och 2019 inom linjen för 
rekommendation rkr r2. Ett exploateringsbidrag från 
Wallenstam om 30,2 mnkr betaldes ut till kommunen 
2018. Sammanlagt uppgår bidraget i avtalet till 82,3 mnkr. 
Bidraget på 30,2 mkr bokfördes i resultaträkning 2018, 
vilket avviker från tidigare hantering. 2019 har inte några 
privata investeringsbidrag eller exploateringsbidrag be-
talats ut till kommunen. Övriga avgifter och driftbidrag 
periodiseras på aktuell period.

Pensioner 
I Härryda kommun redovisas pensionsskulden enligt full-
fonderingsmodellen, vilket strider mot gällande lagstift-
ning. Syftet är att uppnå en mer rättvisande redovisning. 
Fullfonderingsmodellen innebär att pensionsåtagandet 
redovisas i balansräkningen som en avsättning samt att 
hela den årliga förändringen bokförs som kostnad. Löne-
skatten ingår i pensionsskulden. Kommunen använder 
beräkningsmodellen rips17. Ränta och basbeloppsupp-
räkning redovisas som finansiell kostnad. Den del av den 
avgiftsbestämda ålderspensionen avseende 2019 som inte 
betalats in under året bokas upp som kortfristig skuld i 
2019 års bokslut. Tecknade avtal enligt Alternativ kap-kl 
och löneväxling till pension redovisas som pensionsför-
säkringsavgifter för enskilda arbetstagare. Kommunens 
pensionsskuld inkluderar även förtroendevalda som inte 
ingår i den ordinarie pensionsskuldsberäkningen. Ingen 
del av pensionsavsättningen har försäkrats bort.

Öppet för externa transaktioner 
Kommunens redovisning har varit öppen för externa 
transaktioner till den 8 januari 2020. Därefter har kost-
nader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts till redo-
visningsåret. Det förekommer inga väsentliga händelser 
efter räkenskapsperiodens utgång. 

Leasing 
Leasingavtal ska enligt rekommendation r5 klassificeras 
och redovisas som operationellt och finansiellt avtal,  
varav finansiell leasing redovisas som en tillgång i balans-
räkningen. Kommunens har inga större leasingavtal och 
de som finns klassificeras som operationella. 

Redovisning av lånekostnader 
Härryda kommun tillämpar huvudmetoden i enlighet 
med rkr:s rekommendation. 

Inga jämförelsestörande poster 2019 
Under den senaste femårsperioden redovisades 2015  
13 mnkr som återbetalades från afa försäkring som avser 
premier för 2004 som jämförelsestörande. Posten är 
bokförd i linje med rkr r2 och redovisas i resultaträk-
ningen. Enligt rådets yttrande klassificeras posten som 
en jämförelsestörande post enligt rkr r11. 

Ändring av redovisningsprinciper
Med anledning av den nya kommunala redovisningsla-
gen har en återföring av tidigare gjord uppskrivning av 
bostadsrätter gjorts med 18 mnkr. Återföringen är gjord 
via balansräkningen. Uppskrivningen gjordes 2014. 
Hanteringen är enligt rkr r7 och rkr r12. Historis-
ka nyckeltal har setts över och soliditeten för 2018 är 
ändrad från 29 till 28 procent. I övrigt förekommer inga 
effekter på den aktuella rapportperioden av ändrade upp-
skattningar och bedömningar som har redovisats under 
tidigare räkenskapsår. n

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER
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Ansvarar för verksamheterna:
Utbildning
Socialtjänst
Kultur
Fritid

Omsättning: 2 413 mnkr
Budgetavvikelse: -22 mnkr

Den politiska organisationen
Härryda kommuns verksamheter delas från och med 2019 in under kommunstyrelsen respektive 
välfärdsnämnden.

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Maria Kornevik  
Jakobsson (C)

ordförande

Håkan Eriksson (KD) Inger Axelsson (KD)

Roland Jonsson (MP) Peter Arvidsson (SD)Robert Langholz (S) Inga-Lena Persson (MP)

Grim Pedersen (M) Evalotta Liljenzin (M)

Ronny Sjöberg (C) Ing-Marie Rydén Höök (L)

Patrik Linde (S)
2:e vice ordförande

Siw Hallbert (S)
2:e vice ordförande

Mikael Johannison (M) Kristina Andrén (M)

David Dinsdale (L)
1:e vice ordförande

Hans Larsson (M), 
1:e vice ordförande

Per Vorberg (M) 
ordförande

Kersti Lagergren (M) Sven Karlsson (M)

Martin Tengfjord (SP) Birgitta Berntsson (S)Ulla-Karin Johansson (S) Jonas Andersson (S)

Leo Welter (SD) Nina Sjöstedt (SD)

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 31 december 2019 Välfärdsnämndens ordinarie ledamöter 31 december 2019

t

   KOMMUNSTYRELSEN VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Ansvarar för verksamheterna:
Mark och bostad
Miljö- och hälsoskydd
Trafik
Vatten och avfall
Nämnd och övriga frågor

Omsättning: 899 mnkr
Budgetavvikelse: +52 mnkr
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Bokslut, mnkr 2019 2018

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

Kommunstyrelsen 899,2 731,5 167,7 219,8 52,1 836,9 629,3 207,6

Välfärdsnämnd 2 412,7 471,2 1 941,5 1 919,6 -21,9 2 321,9 484,5 1 837,4

Summa nämnder 3 312,0 1 202,7 2 109,3 2 139,4 30,2 3 158,7 1 113,8 2 045,0

Politisk organisation 15,6 0,8 14,8 12,8 -2,0 12,3 0,7 11,6

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk organisation 12,8 14,8 -2,0

Summa 12,8 14,8 -2,0

Varav, mnkr  

Kommunfullmäktige 2,3 3,6 -1,3

Kommunstyrelsen 3,4 3,8 -0,4

Valnämnd -0,2 0,3 -0,4

Miljö- och bygglovsnämnd 0,4 0,6 -0,2

Revisorer 1,3 1,4 -0,1

Fasta beredningar 0,8 0,6 0,2

Välfärdsnämnd 3,1 3,0 0,1

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Årets viktigaste händelser
Kommunfullmäktige har arbetat med att ta fram en 
vision för kommunen. För att få in en bredd av tankar 
och idéer pratade politiker från kommunfullmäktiges 
beredning med invånare i olika orter, med såväl yngre 
som äldre, företagare och föreningar. Dessutom har det 
varit möjligt att tycka till digitalt.

Ekonomi
Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheter som omsät-
ter 899 mnkr och välfärdsnämnden 2 413 mnkr.  
Uppföljning av verksamhet och ekonomi kan läsas på  
sidorna 44–57.

För den politiska organisationen redovisas ett underskott 
på 2,0 mnkr. Detta förklaras främst av ej budgeterade 
kostnader gällande utbildningsinsatser för nyvalda politiker 
samt högre arvodeskostnader som en följd av längre möten. 
eu-valet genererar ett underskott på 0,4 mnkr. Till följd 
av högre kostnader för lokaler och IT-utrustning redovi-
sas ett underskott på 0,4 mnkr.  Nettokostnaden är drygt 
3 mnkr högre än föregående år vilket framför allt beror 
på ny politisk organisation från och med 2019. n

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Kommunfullmäktige

Antal sammanträden / år 10 10 10 10

Antal ärenden / år 193 230 232 180

Antal ledamöter 51 51 51 51

Antal ersättare 30 29 31 31

Kommunstyrelsen

Antal beslutssammanträden / år 11 10 10 11

Antal informationssammantr. / år 10 9 9 9

Antal sammanträden med 
genomgång av kommunens 
verksamhetsberättelse / år 1 2 2 2

Antal ärenden / år 847 495 458 378

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 1 1 1

Revisorer

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 0 0 0 0

Välfärdsnämnd

Antal beslutssammanträden / år 14 0 0 0

Antal informationssammant. / år 10 0 0 0

Antal sammanträden med 
genomgång av kommunens 
verksamhetsberättelse / år 1 0 0 0

Antal ärenden / år 693 0 0 0

Antal ledamöter 13 0 0 0

Antal ersättare 13 0 0 0
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Årets viktigaste händelser
Under året har arbetet med att forma den nya politiska 
organisationen fortsatt. Implementeringen av kommu-
nens nya styrmodell har delvis slutförts. Bland annat 
har budgetprocessen anpassats och kommunfullmäktige 
antog en strategisk plan som en del i den långsiktiga 
politiska styrningen. Under slutet av året antog kom-
munfullmäktige kommunens vision.

Kommunikation är ett viktigt verktyg i såväl förändrings-
processer som i att skapa tillit för kommunens verksam-
heter. Under året har en omfattande utbildningsinsats 
för kommunens samtliga chefer påbörjats med hjälp av 
externa anordnare.

Service, kvalitet och kommunikation  
i fortsatt fokus  
Kvalitet, service och bemötande är nyckelord för kommunens ledning och stödfunktioner när 
kommunen jobbar med att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. I början av året 
sjösattes den nya politiska organisationen.   

Uppdragsbeskrivning
Kommunledning består av kommundirektör 
och stödfunktionerna omfattar Ekonomi och 
upphandling, Personal samt Utvecklingsfunktion. 
Kommundirektören ansvarar för och utövar 
styrning och ledning av den samlade förvaltningen. 
Stödfunktionernas uppdrag är att leda, samordna 
och stödja inom respektive ansvarsområden. I 
detta ingår att ansvara för och driva utveckling 
inom prioriterade områden.

t
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 4,0 0,0 4,0

Ekonomi och upphandling 1,2 0,0 1,2

Utvecklingsfunktionen 0,1 0,0 0,1

Summa 5,3 0,0 5,3

Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 3,2 2,5 6,3

Bidrag 3,7 1,9 0,6

Summa intäkter 6,9 4,4 6,9

Personalkostnader 53,9 52,5 48,9

Köp av huvudverksamhet 26,9 28,1 23,8

Avskrivn. /internränta 0,1 0,1 0,2

Övriga kostnader 32,7 27,3 22,9

Summa kostnader 113,6 108,0 95,8

Nettokostnader 106,7 103,6 88,9

Budgetavvikelse 3,7 -0,1 -3,1

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 86 81 68 67

Antal diarieförda ärenden 1 540 1 075 1 044 844

Utbetalda löner 50 805 54 174 52 320 51 589

Fakturor 60 140 64 829 63 878 59 993

Kundfakturor 104 051 108 051 129 685 101 351

Svenskt näringslivs 
ranking* 10 15 4 24

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 34,5 37,5 -3,0

Ekonomi och upphandling 18,2 16,8 1,4

Personal 26,9 23,6 3,3

Utvecklingsfunktionen 30,9 28,8 2,1
Summa 110,4 106,7 3,7

En uppdaterad strategisk plan för hur kommunen ska 
arbeta med långsiktigt hållbar utveckling och de globala 
målen inom Agenda 2030 har utarbetats. 

För första gången har kommunen upphandlat driften av 
ett boende med pågående verksamhet.

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdragen för stödfunktionerna Ekonomi och 
upphandling, Personal samt Utvecklingsfunktionen 
består i att stödja kommunens verksamheter och utveckla 
de olika områdena som ligger inom funktionerna. Den 
årliga chefsenkäten visar generellt på en mycket hög 
nöjdhetsgrad.

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
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 fem 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.

INVESTERINGSANALYS 
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.

Framtiden 
Utvecklingsarbetet ska fortsätta för att erbjuda ett 
så effektivt och ändamålsenligt stöd som möjligt till 
kommunens kärnverksamheter. Kvalitet, service och 
bemötande är viktiga delar liksom digitalisera och 
förenkla interna processer. Arbetet med att komplettera 
styrmodellen med förhållningssätt ska genomföras under 
år 2020. n

* Rankning av lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner
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Årets viktigaste händelser
Arbetet med en ny översiktsplan (öp) har inletts. Målet 
är att slutföra projektet senast 2022.  Framtagandet av 
en fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra pågår 
i samverkan med bolaget och konsortiet för Landvetter 
Södra Utveckling. Plansamråd beräknas ske under första 
halvåret 2020. 

På Idrottsvägen och Bäckvägen i centrala Mölnlycke har 
arbetet startat för ett nytt bostadskvarter med cirka 160 
nya bostäder med blandade upplåtelseformer. En försko-
la har rivits för att göra plats för de nya bostadshusen.

Antalet bostäder i antagna detaljplaner var under förra 
året färre än prognoserna indikerat. 

Mängden planerade bostäder i pågående och beslu-
tade planbesked är dock på en betryggande nivå inför 
framtiden. Bland annat förväntas sammanlagt cirka 1 400 
bostäder i de tre exploatörsdrivna detaljplanerna Säteriet 
och Wendelstrand i Mölnlycke och Alberts ängar i Björ-
röd bli antagna under 2020. 

Uppföljning av grunduppdraget 
Mark- och bostadsverksamheten arbetade förra året med 
18 exploateringsprojekt för bostäder och sex exploate-
ringsprojekt för verksamheter. Under året färdigställdes 
103 bostäder. Totalt har 375 bostäder byggstartats, vilket 
är den högsta siffran sedan 2011.

Trafikverksamheten projekterade och genomförde förra 
året byggnationer av ett flertal projekt kopplade till an-
tagna detaljplaner. Bland dem projekteringen av Idrotts-
vägen i Mölnlycke, byggnation av ny gata i Hindås och 
förstärkningen med ledningar under Brattåsvägen för 
nya bostadskvarter i Landvetter centrum.

Förra året antogs tre detaljplaner som gör det möjligt att 
bygga cirka 85 bostäder, en skola, 60 äldreboendeplatser 
och ett vattenverk. Utöver det innehåller planerna 18 
200 kvadratmeter ny verksamhetsmark. Planverksam-
heten startade även arbetet med en ny översiktsplan för 
kommunen, denna ska ersätta den gamla översiktsplanen 
från 2012, när den antas.

Bygglovsverksamheten fokuserade på digitalisering av 
bygglovsprocessen samt på att korta handläggningstider 
för bygglov. Den genomsnittliga handläggningstiden var 
tre veckor i kommunen, att jämföra med den lagstadgade 
maxtiden på tio veckor. 

Nöjd kundindex (nki) i Insiktsmätningen steg från  
55 till 66. 

Miljö- och hälsoskydd genomförde alla planerade besök 
hos livsmedelsverksamheter i kommunen. Endast något 
enstaka miljöskyddsobjekt har inte besökts. Enligt preli-
minära resultat fortsätter nki att öka för både livsmedel 
och miljö- och hälsoskydd.

Ekonomi
DRIFTANALYS 
Sektorns skattefinansierade verksamhet visade en positiv 
budgetavvikelse på 46,6 miljoner kronor. Den enskilt 
största avvikelsen fanns hos Mark- och bostadsverksam-
heten som avvek positivt mot budget med 35,5 mnkr. 

Under året byggdes 103 bostäder klart i kommunen och byggnationen av 375 startade. Det är det högsta 
antal nya bostäder klara eller i produktion på nio år. Sektorn arbetade under året med målet ”Sveriges 
bästa näringslivskommun” Preliminära resultat från insiktsmätningen visar att företagare som varit i 
kontakt med kommunen är mer nöjda med sektorns tjänster och service än tidigare år.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för gator och vägar, 
parker, markområden, detaljplaner, översiktsplaner, bygglov, 
kart- och mätverksamhet, exploatering, miljötillsyn, 
hälsoskydd, livsmedelskontroll med mera.

t

Fler bostäder och nöjdare företag
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Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 163,7 89,7 101,0

Bidrag 1,4 36,0 7,3

Summa intäkter 165,1 125,7 108,3

Personalkostnader 47,6 44,7 34,4

Köp av huvudverksamhet 34,3 33,5 38,0

Avskrivn/internränta 14,9 17,6 18,4

Övriga kostnader 108,9 80,7 77,1

Summa kostnader 205,7 176,5 167,9

Nettokostnader 40,6 50,8 59,6

Budgetavvikelse 46,7 47,1 37,1

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 85 75 62 62
Trafikbelysning 

Per styck,  
exl kapitaltjänst, kr 696 610 727 916

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 8,1 9,1 -1,0
Miljösamordning 1,4 0,9 0,5
Miljö- och hälsoskydd 4,7 5,2 -0,5

Mark och bostad 0,3 -35,2 35,5
Plan och bygglov 2,5 -3,5 6,0
Trafik 70,3 64,0 6,3
Summa 87,3 40,6 46,8

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 0,1 0,0 0,1
Mark och bostad 1,5 0,8 0,7
Miljö- och hälsoskydd 0,5 0,0 0,5

Trafik 161,8 28,0 133,8
Summa 163,9 28,8 135,1

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Det berodde främst på slutredovisning av exploaterings-
projekt. Plan- och bygglovsverksamheten redovisade 
även den ett överskott på 5,9 mnkr på grund av ökade 
intäkter, vakanta tjänster samt förskjutning av kostnader 
för arbetet med en ny översiktsplan. 

Trafikverksamheten visade ett överskott på 6,2 mnkr som 
delvis berodde på framskjutna investeringsprojekt. 

Verksamheten ledning- och administration samt miljö- 
och hälsoskyddsverksamheten redovisade ett underskott 
om sammanlagt 1,5 mnkr. Underskottet berodde på 
ökade personal- och rekryteringskostnader.

INVESTERINGSANALYS
De totala utgifterna för investeringar uppgick till 121,5 
mnkr. Det var ett överskott om 260,5 mnkr jämfört med 
budget. Överskottet berodde till stor del på tidsför-
skjutningar och fördröjningar av projekt som en följd av 
överklaganden och tillkommande utredningar. 

De största projekten i trafikverksamhetens budget 
projekterades och samfinansierades med vattenverksam-
heten. Det gällde exempelvis va-anslutningar och kapa-
citetshöjande åtgärder i vägnätet vid Mölnlycke fabriker 
och projekteringen och upphandlingen av muddring  
av Mölndalsån. 

Anläggning av ny infrastruktur i anslutning till två kvar-
ter i Landvetter centrum påbörjades under året. Viaduk-
ten vid Mölnlyckemotet renoverades med bland annat 

nytt ytskikt och ny belysning. Kommunen utökade och 
iordningsställde även en befintlig parkeringsyta med fler 
parkeringsplatser nära Mölnlycke fabriker.

Exploatering 
Exploateringen redovisade ett överskott om knappt 40 
mnkr för 2019. Enebacken etapp ett i Mölnlycke, med 
64 bostäder, slutredovisades med en vinst på 4 mnkr. 
Roskullen i Hindås med totalt 36 bostäder slutredovisade 
med en vinst på 3,7 mnkr. 

I Stenbrottet i Mölnlycke uppfördes 118 lägenheter och 
10 radhus inklusive bullerskydd och trafiksäkerhetshöjan-
de åtgärder. Projektet redovisade en vinst på 0,8 mnkr. 

Verksamhetsmark av två projekt i Björröd och Hindås in-
dustriområde delredovisade sammanlagt 31 mnkr enligt 
2019 års bokslut.

Framtiden
Det råder fortfarande osäkerhet om vilken sträckning den 
planerade tågförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
får genom kommunen. Enligt uppgift kan det dröja till 
2021 innan förutsättningarna för det nya spårens drag-
ning och trafikering blir fastställda.

Trafikeringen på banan, antalet stationslägen och 
byggstart påverkar kommunens arbete med bland annat 
fördjupad översiktsplan för Landvetter södra såväl som 
den kommande översiktsplanen för hela kommunen. 

Det finns knappt 2 000 bostäder i pågående detaljplaner. 
Under 2020 och 2021 startas tillräckligt många detaljpla-
ner för att säkerställa en god tillgång på planlagd mark 
för verksamheter och bostäder. Det ger förutsättningar 
för att nå kommunens tillväxtmål på 1,5 procent fler 
invånare per år. 

För att klara den önskade befolkningsutvecklingen i 
kommunen är det helt nödvändigt att vattenförsörjning-
en säkras. Under de närmaste åren byggs överförings-
ledningar, en högreservoar och en intagsstation som 
ansluter till det nya vattenverket i Hindås. n
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Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 2 2 2 2

Insamlad mängd  
matavfall, ton 1 352 1 362 1 435 1 396
Hushållsavfall till förbränning, 
kg per invånare 133 133 134 134
Kostnadstäckningsgrad, 
procent 94 97 107 98

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 1,5 1,3 0,3
Summa 1,5 1,3 0,3

Årets viktigaste händelser
Förra året deltog avfallsverksamheten mer aktivt i kam-
panjer som uppmuntrar till mer utsortering av matavfall. 
Ett förslag till en ny avfallsplan som ska gälla mellan 
2021 och 2030 togs fram tillsammans med övriga kom-
muner i regionen. Planen innehåller övergripande mål 
och åtgärder för att minska och ta hand om avfall.

Byggnation av återbrukshuset Paviljongen på Bråta 
återvinningscentral startade. Syftet är att underlätta för 
besökare att återanvända och återvinna grovavfall.

Uppföljning av grunduppdrag 
Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med att 
bidra till avfallsminimering och återanvändning genom 
bland annat informationsinsatser och medverkan i olika 
projekt. 

Verksamheten fokuserade 2019 på att säkerställa en 
kostnadseffektiv och väl fungerande sophämtning i kom-
munen. Kvaliteten i verksamheten säkerställdes genom 
regelbundna avstämningar med berörda insamlingsen-
treprenörer, med mottagningsanläggningar för avfallet 
samt med övriga samarbetspartners.

Ekonomi
DRIFTANALYS  
Verksamheten avfall visade en negativ nettoavvikelse på 
2,0 mnkr. Det beror delvis på en ökning av kostnader för 
insamling av hushållsavfall samt fler besök på återvinnings-
centraler utanför Härryda kommun, jämfört mot budget. 

Kostnader som härrör från 2018 och blivit bokförda år 
2019 bidrar med en kostnadsökning på cirka 0,5 mnkr. 

Ökat samarbete kring minskat avfall 
Verksamheten fokuserade 2019 bland annat på att säkerställa en kostnadseffektiv och väl fungerande 
sophämtning i kommunen. Under året arbetade avfallsverksamheten tillsammans med övriga 
kommuner inom Göteborgsregionen också fram ett förslag till en ny avfallsplan.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  AVFALL 

Uppdragsbeskrivning
Avfallsverksamhetens uppdrag är att ansvara för 
insamling, transport och återvinning av avfall. Den 
ansvarar även för att ta hand om och transportera 
vidare det hushållsavfall som uppkommer i kommunen 
som inte faller under producentansvaret.

Årets resultat redovisas mot resultatfond, vilken efter 
justering uppgick till -1,5 mnkr.

INVESTERINGSANALYS  
Avfallsverksamhetens totala utgifter för investeringar 
2019 uppgick till 1,2 mnkr jämfört med budgeten på 1,5 
mnkr. Inköp av sopkärl blev dyrare än budget, eftersom 
dessa inte ingått i den nya upphandlingen. Byggnation av 
återbrukshuset påbörjades.  

Framtiden
2020 ska återbrukshuset Paviljongen byggas färdigt. 
Verksamheten kommer att ha ett ännu större fokus på att 
öka andelen grovavfall som lämnas för återvinning och 
återanvändning. 

Vidare kommer verksamheten att upphandla ett nytt 
inpasseringssystem till återvinningscentralen. Det nya 
systemet kommer att vara körkortsbaserat. n

Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 34,6 32,3 30,9

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 34,6 32,3 30,9

Personalkostnader 1,3 1,3 1,2

Köp av huvudverksamhet 32,2 28,9 24,6

Avskrivning/internränta 1,2 1,2 1,2

Övriga kostnader 1,9 1,9 1,9

Summa kostnader 36,6 33,3 28,8

Nettokostnader 2,0 1,0 -2,1

Budgetavvikelse -2,0 -1,0 2,0

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 0,0 2,0 -2,0
Summa 0,0 2,0 -2,0
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Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 71,7 69,7 66,0

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 71,7 69,7 66,0

Personalkostnader 13,4 12,3 11,4

Köp av huvudverksamhet 18,5 19,2 19,4

Avskrivn/internränta 20,3 19,8 16,1

Övriga kostnader 17,4 8,7 16,6

Summa kostnader 69,6 60,0 63,5

Nettokostnader -2,1 -9,7 -2,5

Budgetavvikelse 2,0 3,7 2,3

Årets viktigaste händelser
Detaljplanen för Iberovägen i Hindås antogs under året 
vilket möjliggör projektering och byggandet av det nya 
vattenverket. Kommunfullmäktige beslutade att verk-
samheten för vatten, avlopp och avfall ska bolagiseras 
som ett helägt kommunalt bolag. 

Årets nederbörd har legat inom den normala tillrinning-
en av vatten till vattentäkterna och innan sommaren har 
Mölndals stad utökat sitt ledningsnät för att möjliggöra 
en högre dricksvattenleverans till kommunen. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Under året har anläggandet av nya överföringsledning-
ar mellan Landvetter och Hindås påbörjats. Bygget av 
intagsstationen på Bocköhalvön med sjöledningar och 
högreservoaren har också påbörjats och är tillsammans 
med överföringsledningarna en del av arbetet kring det 
nya vattenverket vid Västra Nedsjön. Hela projektet 
planeras vara klart under senare delen av 2022. 

Ekonomi
DRIFTANALYS  
Verksamheten redovisar ett överskott på 1,9 mnkr mycket 
tack vare till den milda vintern med mild tjäle. En del 
personalkostnader har bokförts på projekt och belastar 
därför inte verksamhetens driftbudget. Årets resultat re-
dovisas mot resultatfond, vilken nu uppgår till 11,6 mnkr.

INVESTERINGSANALYS
VA och avloppsverksamheten största projekt är investe-
ringar i det nya vattenverket vid Västra Nedsjön, med 

tillhörande överföringsledningar. Byggnation har på-
börjats under slutet av 2018. Projektet fortlöper på bred 
front och arbete pågår längs med hela sträckan mellan 
Landvetter, Hindås och de olika delprojekten i Hindås. 
Budgeten för projektet 2019 uppgår till 113 mnkr varav 
64,5 mnkr använts under året. Projektet beräknas färdig-
ställas december 2022 till ett belopp om 547 mnkr. 

Framtiden
Vattenverket i Hindås och överföringsledningar mellan 
kommunens östra och västra delar ska byggas ut för att 
komplettera och säkra framtida vattenförsörjning. Kom-
munen kommer att uppdatera och anta vattenskyddsom-
rådet och föreskrifter för att säkerställa råvattnets kvalitet 
och skydd vid Västra Nedsjön. 

Arbetet med förutsättningar för bolagiseringen av verk-
samheten kommer att prägla 2020. Det är av stor vikt att 
alla viktiga delar utreds för att bolagiseringen ska kunna 
genomföras enligt kommunfullmäktiges beslut. n

Antagen detaljplan skapar förutsättningar
Under 2019 redovisas ett överskott på 1,9 mnkr som följd av den milda vintern. Under året har nya 
steg tagits för att realisera vattenverket i Hindås, där detaljplanen antagits och viktiga delprojekt 
har startats. 2020 präglas av förberedelser för verksamhetens bolagisering och arbetet med det nya 
vattenverket fortsätter på bred front.

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 21 19 19 19

Rörlig avgift, kr/m³ 25 24 24 23

Försålt vatten, kr/m ³ 36 34 38 40

Kostnadstäckningsgrad, % 103 116 104 92

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 0,0 -2,0 2,0
Summa 0,0 -2,0 2,0

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 216,9 91,4 125,5
Summa 216,9 91,4 125,5

Uppdragsbeskrivning
Verksamhetens uppdrag är att producera och 
distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt 
avleda dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy. 

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  VATTEN 
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Härryda kommun arbetar aktivt med exploatering av 
mark för bostäder. Enheten säkerställer också tillgången 
på mark för infrastruktur och verksamhetsetableringar. 
Förra året pågick 22 mark- och bostadsprojekt, varav tre 
slutredovisades och två delredovisades. 

Tillsammans med politiska representanter upprättar och 
reviderar förvaltningen årligen kommunens bostadsför-
sörjningsprogram. Programmet redovisar, exploaterings-
områden, antal bostäder som planeras att byggstarta, tid 
för byggstart och typ av bostad. Kommunstyrelsen beslu-
tar om att detaljplaner ska starta, avrop av upphandlingar 
och typen av tilldelningsförfarande för bostadsmark. Lö-
pande inkomster och utgifter för pågående exploaterings-
projekt redovisas och bokförs i balansräkningen som en 
tillgång eller skuld. Del- och slutredovisningar av vinst 
och förlust i varje projekt bokför i resultatet för året. 

Projekt jämnt spridda över kommunen
I Björröds industriområde där merparten av mark är såld, 
startade en utbyggnad av gata fram till de återstående 

industritomterna. I Fagerhult i Hindås startade anlägg-
ning av en ny gata och VA i en detaljplan för en ny skola 
och sex småhustomter. I centrala Mölnlycke påbörjades 
genomförandet av nya bostäder på Idrottsvägen, vilket 
innefattade rivning av en förskola. Även i Landvetter 
centrum startade infrastrukturarbete och byggnation av 
bostäder i kvarter 2 Landevi. Förra året startade även 
planarbetet för bostäder i Enebacken etapp 2 i Mölnlycke 
och en detaljplan för verksamhetsmark vid Mölnlycke-
motet har ställts ut på samråd.

De samlade utgifterna översteg inkomsterna med 131,5 
miljoner kronor i bokslutet. Fem projekt del- eller slutre-
dovisades med en samlad vinst på 39,5 miljoner kronor. 
De projekt med högsta bokförda värden var Landvetter 
Södra, Landvetters Backa och Bårhults industriområde. I 
de två sistnämnda pågår markförsäljning. I takt med mark-
försäljning, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättning 
betalas in minskar det bokförda värdet. Vid slutredovisning 
förväntas inkomsterna överstiga utgifterna. n
En sammanställning av projekten redovisas på sidan 69.

Både bostäder och verksamheter i fokus

Bocköhalvön. Detaljplaneläggning 
och gatukostnadsutredning pågår. 

Björkelidsvägen. Detaljplanen fick 
laga kraft sommaren 2017. Byggnatio-
nen av bostäder i flerbostadshus om 
72 lägenheter samt radhus om 9 ägan-
derätter bygg-startade våren 2019. 

Enebacken etapp 1. Första etappen 
med 18 radhus och 46 lägenheter i 
flerbostadshus färdigställdes hösten 
2016 och slutredovisades förra året. 
Detaljplanearbete för etapp 2 pågår. 

Hindås nya skola. Detaljplane- 
läggning pågår för en skola med 
planerad skolstart hösten 2021, och 
6 villatomter pågår. Utbyggnad av en 
gata, VA och skola pågår.

Idrottsvägen. Detaljplanen fick laga 
kraft sommaren 2019. Området be-
räknas innehålla cirka 200 bostäder, 
en förskola och kommersiella lokaler. 
Byggnation av breddad gata, VA och 
bostäder startar 2020. 

Landvetters Backa. I östra Backa är 
infrastrukturen utbyggd och byggna-
tion av bostäder pågår. Detaljplanen 
innehåller tomter för verksamheter, 
flerbostadshus med 69 lägenheter 
samt 53 stycken småhus. Detaljplanen 
för västra Backa har fått laga kraft och 
byggstarten är beräknad till 2022. 

Landvetter centrum. Detaljplanen 
för kvarter 2 och 3 har fått laga kraft, 
byggstarten för bostäder i kvarter 2 
inleddes 2019. Detaljplanearbete för 
kvarter 4–6 pågår. 

Landvetter Södra. Kommunen 
fortsatte med den fördjupade över-
siktsplanen för området. Ett särskilt 
utvecklingsbolag bildades 2018. En 
överenskommelse med exploatörer i 
ett konsortie tecknades år 2019. 

Roskullen i Hindås. Slutredovisas 
2019. Våren 2019 var 24 trygghets-
lägenheter och 12 bostadsrättslägen-
heter i flerbostadshus inflyttnings-
klara. 

Stenbrottet. Slutredovisades 2019 
efter att de 10 senast byggda 
radhusen var inflyttningsklara 2019. 
År 2018 blev 36 hyresrätter och 82 
bostadsrätter färdiga. 

Solåsen i Hindås. Detaljplanelägg-
ningen är pausad. I området planeras 
en blandad bebyggelse med olika 
upplåtelseformer. 

Säteriet, särskilt boende. Detaljpla-
nen fick laga kraft vid 2019 års slut. 
Byggstarten för ett 50-tal platser 
i särskilt äldreboende och mellan 
80-100 bostäder i flerfamiljshus 
beräknas starta 2020. 

Alberts väg. Exploatörsdriven 
detaljplan i Björröd i Landvetter. 
Detaljplanen innehåller cirka 250 
bostäder i småhus och flerbostads-
hus. Detaljplanen beräknas antas av 
kommunstyrelsen under våren 2020. 
Därefter följer byggstart för en ny 
gata och VA. 

Säteriet (Förbo). Exploatörsdriven de-
taljplan för bostäder i Mölnlycke, Råda 
Säteri. Områdets planeras att förtätas 
med cirka 300 bostäder. Detaljplanen 
beräknas antas av kommunstyrelsen 
våren 2020. Enligt exploatörens 
preliminära tidsplan ska inflyttningen i 
bostäderna ske år 2023. 

Valborgs kulle. Detaljplanen 
innehåller cirka 250 bostäder 
(varav ca 50 på kommunens mark), 
utökning av befintlig skola och en 
idrottshall och är ett samarbete 
mellan kommunen och två privata 
fastighetsägare. Planen väntas starta 
våren 2020. 

Wendelstrand (Bråta bergtäkt).  
Exploatörsdriven detaljplan mellan 
Mölnlycke och Landvetter. I området 
planeras cirka 750 bostäder och lokaler 
för verksamheter och kommunal service. 
Detaljplanen beräknas antas våren 
2020. Enligt exploatörens tidsplan ska 
bostadsinflyttningen ske 2022.

Aktuella exploateringsprojekt 
Under 2019 pågick 22 projekt varav tre slutredovisades och två delredovisades.

Airport City. Detaljplanearbete och 
utbyggnad av gata, vatten och avlopp 
i etapper. Härryda kommun äger cirka 
220 000 kvadratmeter (kvm) byggbar 
mark i etapp 4, norr om flygplatsmotet.

Björkåsen. Cirka 19 000 kvm 
industrimark har sålts av kommunen. 
Resterande mark, cirka 27 000 kvm är 
exploaterad av en privat markägare. En 
förskola finns inom detaljplaneområdet. 

Björröds industriområde. Delredovi-
sas 2019. Försäljning av industrimark 
pågår, totalt inom Björrödsområdet 
finns cirka 35 000 kvm mark tillgäng-
ligt. Området lämpar sig för såväl 
större som mindre etableringar. 

Bårhults företagspark. Utbyggnad 
gata och kommunalt vatten och av-
lopp färdigställt våren 2018. Cirka 140 
000 kvm planlagd industrimark för 
verksamhetsetableringar, varav runt 
46 000 kvm återstår till försäljning. 

Hindås industriområde. Delredovisa-
des 2019. Försäljning pågår och cirka 
20 000 kvm mark finns tillgängligt för 
försäljning. 

Mölnlyckemotet. Detaljplanen ställ-
des ut på samråd hösten 2019 och 
beräknas att ställas ut för gransk-
ning under våren 2020. Området 
beräknas innehålla runt 30 000 kvm 
industrimark.

INDUSTRIMARK MARK FÖR BOSTÄDER

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

EXPLOATERING AV MARK OCH BOSTÄDER
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Årets viktigaste händelser
Städservice har under året genomfört en effektivisering av 
organisationen som ekonomiskt inneburit en besparing 
med 5 mnkr jämfört med 2018 års budget. Matsvinnet har 
minskat med 20 procent sedan mätningarna påbörjades 
under 2014 och 2015. Under hösten har byggnationen av 
Wallenstam arena i Mölnlycke fabriker påbörjats.  

Uppföljning av grunduppdrag
Grunduppdragen för sektorns respektive funktioner bedöms 
vara uppfyllda.

Införandet av ett nytt ärendehanteringssystem inom fastig-
hetsfunktionen har medfört en kvalitetsökning eftersom det 
ger en bättre styrning och uppföljning av alla de ärenden 
som rapporteras in från olika verksamheter. Miljöarbetet har 
fokuserat på avveckling av oljepannor och farliga kemikalier. 
Förbrukningen av gummigranulat till kommunens konstgräs-
planer har minskat samtidigt som andelen miljöbilar har ökat.

IT-funktionen har fortsatt att rulla ut Office 365 vilket 
medfört att fler medarbetare har tillgång till moderna och 
effektiva IT-verktyg som underlättar samarbete. Tre större 
driftstörningar under 2019 påverkade tillgängligheten till 
kommunens verksamhetssystem.

Under året har matsvinnet minskat med 20 procent jämfört 
med vad det var när det började vägas vilket är något bättre 
än planerat. Inom äldreomsorgen påbörjades ett förbätt-
ringsarbete ”bra måltider för äldre”, ett kvalitetshöjande 
arbete i samarbete med omvårdnadspersonalen där man 
fokuserar på individens behov.

Städservice genomförde en kostnadseffektivisering som 
har resulterat i en större besparing än budgeterat, samtidigt 
som kvaliteten inte påverkats negativt. Sjukfrånvaron har 
minskat under året och medarbetarenkäten visar på en 
generellt hög nöjdhet.

Fokus för säkerhetsfunktionen har varit att skapa ökad 
trygghet i de centrala delarna av Landvetter och Mölnlycke 

genom bland annat extra väktarinsatser vid några tillfällen.  
Polisen har fortsatt en relativt hög närvaro i framför allt 
Mölnlycke och Landvetter och samarbetet mellan polisen 
och förvaltningen fungerar väl.  Den samlade bedömningen 
är också att förvaltningen under året ökat sin förmåga att 
hantera olika typer av samhällsstörningar.

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Sektorn redovisar en nettokostnad på 20,3 mnkr vilket mot-
svarar ett överskott med 1,8 mnkr. Det förekommer både 
positiva och negativa budgetavvikelser inom sektorns olika 
funktioner. Effektivisering av städorganisationen, en för-
skjutning från drift- till investeringsredovisningen 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 

Under hela 2019 har sektorn haft internt arbete kring kundbemötande som en röd tråd. Under 
året slutförde städservice ett effektiviseringsarbete med en besparing på 15 procent som resultat. 
Kvaliteten har inte påverkats negativt och medarbetarna är nöjda. 

Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens 
servicesektor. Uppdraget är att tillhandahålla intern 
service inom fastighet, städ, måltider,  IT och säkerhet. 
Sektorn arbetar också med kontorsservice, posthantering, 
kontaktcenter, fordonscentral, konsumentvägledning, 
budget- och skuldrådgivning, krisledning samt drift,  
skötsel och underhåll av kom-munala fritidsanläggningar, 
gator och grönytor.

t

Effektivisering 
och fokus på 
kundbemötande
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Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 445,1 395,2 380,4

Bidrag 7,2 6,1 4,4

Summa intäkter 452,2 401,3 384,8

Personalkostnader 155,5 154,0 145,5

Köp av huvudverksamhet 0,2 0,5 3,3

Avskrivn/internränta 117,8 116,1 109,2

Övriga kostnader 199,0 192,6 183,0

Summa kostnader 472,5 463,2 441,0

Nettokostnader 20,3 61,9 56,2

Budgetavvikelse 1,8 5,2 6,6

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 4,1 4,6 -0,5

Fastighet 2,4 1,8 0,6

IT 5,4 5,2 0,1

Måltidsservice -0,5 0,5 -1,0

Service 6,9 5,9 1,1

Städservice 0,8 -0,8 1,6
Säkerhet 2,9 3,0 -0,1

Summa 22,0 20,3 1,8

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 0,1 0,1 0,0

Fastighet 164,1 66,4 97,7

IT 8,8 3,0 5,8

Måltidsservice 0,5 0,0 0,5

Service 16,2 8,2 8,1

Städservice 0,5 0,2 0,3

Summa 190,2 77,9 112,3

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 310 312 323 319

Förvaltad yta, m2 215 834 218 489 208 972 200 833

- varav hyrda lokaler 24 114 23 269 19 314 21 387

Area per kommuninv, m2 6 6 6 5

Bruttokostnad  
per kommuninv, kr 5 534 5 142 5 054 4 750

Städad area, m2 145 823 143 064 141 000 135 355

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 volym- 
ökningar inom framför allt fastighet.

De totala kostnaderna är två procent högre än år 2018. 
Förutom löneökningar beror detta i huvudsak på volym- 
ökningar. Samtidigt har omorganisationen som beskrivits 
ovan inneburit att vissa kostnader inte längre bokförs på 
sektorn, exempelvis föreningsbidrag.

INVESTERINGSANALYS 
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 bygg-
projekt 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 
på grund av överklagad detaljplan. För projektet som avser 
utveckling av Råda säteri redovisas 8,1 mnkr i lägre utgifter 
än budgeterat då tidplanen inte överensstämmer med bud-
get. 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 min-
dre anslag för renovering av taket i kommande budget/plan. 

Några projekt har också gått med underskott. Exempelvis 
ombyggnad av kök och matsal på Lunnaskolan där tillkom-
mande arbeten har inneburit utgifter som inte är budgetera-
de. Samma sak gäller för Näckrosvägens stödboende. Upp-
rustning av Ekdalaskolans skolgård blev 1,8 mnkr dyrare än 
budgeterat, främst på grund av mer omfattande markarbeten 
än beräknat.  Upprustningen omfattar bland annat trygghets-
bejakande åtgärder då gården ligger i en del av Mölnlycke 
centrum där skadegörelse tidigare skett i hög grad.

IT redovisar ett överskott på 5,8 mnkr vilket främst beror på 
tidsförskjutningar, exempelvis när det gäller ny telefoniplatt-
form, 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 näridrotts-
plats samt upprustning av ridstigar, spår och leder har inte 
använts fullt ut som en följd av omplanering.

Framtiden 
Under 2020 kommer sektorn fortsätta arbetet med kund- 
bemötande och kostnadseffektivitet. Städservice lyckade 
effektivisering utgör ett gott exempel som andra verksamheter 
inom sektorn kan ta efter. Samtidigt ska effektiviseringar 
klaras av utan att kunden upplever en försämrad kvalitet i de 
tjänster som levereras.  En fortsatt utmaning är att hantera 
kundernas ökande behov av service inom bland annat IT utan 
att öka kostnaden för de tjänster som funktionen levererar. n
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Årets viktigaste händelser
2019 var ett händelserikt år för sektorn och präglades av 
spännande projekt såväl som av organisationsförändring-
ar och anpassningsarbeten inför framtiden.

Utbildningsverksamheterna i Härryda kommun uppvisar 
fortsatt goda resultat. Måluppfyllelsen inom grundskola 
och gymnasium är hög i relation till riket och brukarna 
är  generellt nöjda. Sektorn har under året arbetat med 
att planera och anpassa verksamheterna för en minskad 
budgetram kommande år. Antalet barn i förskoleålder 
fortsätter att minska vilket lett till beslut om stängning  
av två förskolor. Från och med 2020 kommer vuxen- 
utbildningen att ingå i sektorn för socialtjänst och den 
nya verksamheten Härryda framtid. 

Den turnerande världsutställningen Bordercrossing från 
Reggio Emilia – med fokus på naturvetenskap, digitali-
sering och estetik – visades i kommunen. Bland det stora 
antalet besökare fanns såväl lärare från kommunens egna 
förskolor som från andra kommuner och universitet. 

Utställningen har skapat förutsättningar för pedagoger 
att ytterligare höja kvaliteteten i undervisningen. 

Inför att barnkonventionen blir lag 2020 har sektorn ar-
betat med att höja personalens kompetens på barnrätts-
området. Ett ungdomsråd och en grupp barnrättsambas-
sadörer har tillsatts. Sektorn har också arbetat med de 
globala målen i projektet Tillsammans för Agenda 2030. 

Från och med den 1 januari 2019 ingår fritid ungdom och 
föreningsservice i verksamheten kultur och fritid. I samråd 
med föreningsliv och politik har föreningsservice inlett 
en översyn av taxor och bidrag. Den offentliga konsten 

Goda resultat och spännande projekt
Hög nöjdhet och god måluppfyllelse kännetecknar sektorn och Härryda kommuns skolor har 
höga ambitioner. 2019 blev ett spännande år när både världsutställningen Bordercrossing och 
konstprojektet Artscape Saga genomfördes i kommunen.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING OCH KULTUR

Uppdragsbeskrivning
Sektorn omfattar förskola, grundskola, gymnasium, 
vuxenutbildning, kultur och fritid samt utveckling 
och flerspråkighet. Mål och uppdrag finns i inter-
nationella, nationella och lokala styrdokument samt  
i lagar och förordningar.
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har uppmärksammats genom tre olika muralmålningar 
runtom i kommunen via Artscape-projektet. Karin Carls-
son, präst i Råda församling, fick kommunens allra första 
hbtq-pris för sitt arbete med jämställdhet och mångfald. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Förskoleverksamheten har under året arbetat 
framgångsrikt med två gemensamma inriktningar, 
dels att utveckla barnens lärmiljöer och undervisning 
och dels att synliggöra och beskriva det barnen får 
ut av verksamheten. Grundskolan har fortsatt hög 
måluppfyllelse gällande behörighet till gymnasiet 
och meritvärden i årskurs 9. Skillnaderna mellan 
kommunens skolor är dock alltför stora, varför en del 
insatser riktas till enskilda skolor för att kompensera för 
skillnader i elevernas förutsättningar. Tidiga och riktade 
insatser är viktiga och bedömningsstöd används redan 
i förskoleklass för att uppmärksamma elever i behov av 
anpassning och stöd. 

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och 
andelen elever som klarat examen har ökat sedan 2018 på 
både de yrkesförberedande och de högskoleförberedande 
programmen. En elevhälsoplan har utvecklats som stöd 
för att ta fram extra anpassningar och särskilt stöd i syfte 
att gynna elevers psykiska hälsa och främja närvaron. 
Vuxenutbildningen har god måluppfyllelse. Elever-

nas betyg ligger strax över riksgenomsnittet i samtliga 
utbildningsformer som verksamheten bedriver. Andelen 
elever som efter avslutad yrkesutbildning går vidare till 
arbete är fortsatt hög. Yrkeshögskolan har under 2019 
haft igång totalt sex utbildningar inom skolformen. 
Trenden är fortsatt att den goda arbetsmarknaden ger 
färre sökande till varje utbildningsplats. 

Kulturskolan har under året bedrivit verksamhet i alla 
kommundelar. Kulturhusen och närbiblioteken bjöd in 
till cirka 500 tillfällen av konserter, föreläsningar, teater 
och film med mera, riktade till såväl barn som vuxna. 
Fritid ungdom har arbetat relationsskapande på sju 
olika mötesplatser, till exempel Musikens hus, Studio 13 
och Studio 11.  I samverkan med kulturverksamheten 
genomförde Fritid ungdom också aktiviteter under 
loven, bland annat lägerverksamhet.

Utveckling och flerspråkighet har arbetat med att ta fram 
en gemensam elevhälsoplan som ska stärka kvaliteten och 
likvärdigheten på grundskolorna. I samverkan med sek-
torn för socialtjänst genomförs projekt i syfte att erbjuda 
tidigt stöd till barn och familjer. Kompetenshöjande in-
satser och aktiviteter har planerats och genomförts utifrån 
olika behov. Under 2019 bildades även ett ungdomsråd. 
För att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen 
genomfördes flera olika kompetensutvecklingsinsatser. 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING OCH KULTUR

t

Page 89 of 288



55

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING OCH KULTUR

Ekonomi 
DRIFTANALYS
Sektorn visar ett underskott om 6,6 mnkr, vilket mot-
svarar 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 cirka 60 fler 
barn än budgeterat i kommunal förskola, bland annat 
på grund av att efterfrågan på omsorg har ökat. Grund-
skoleverksamheten 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 budge-
terat samt ökade kostnader för skolskjuts. För att komma 
i balans på alla skolenheter har ett resursplaneringsverk-
tyg införts på samtliga skolor under 2019. 

Gymnasieverksamheten totalt, Hulebäcksgymnasiet 
inklusive köpta och sålda platser, visar en negativ bud-
getavvikelse om 3,5 mnkr. Underskottet beror på att 
verksamheten köpt fler gymnasieplatser. Hulebäcksgym-
nasiet tillsammans med Hulesär visar ingen avvikelse. 
Vuxenutbildningens överskott om 2,3 mnkr förklaras av 

lägre kostnader för köpta komvuxplatser, kostnadseffek-
tiva 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 kostnaderna ökat med 
sex procent, vilket till största del förklaras av elevökning 
inom grundskole- och gymnasieverksamheten samt löne-
ökningar och fler köpta platser.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott om 6,6 mnkr, vilket beror 
på tidsförskjutningar framförallt gällande utrustandet av 
nya skolor. 

t
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Framtiden 
Härryda kommun har en ambition att erbjuda såväl 
Sveriges bästa skola som att vara Sveriges bästa 
näringslivskommun. Vi vill fortsätta att vara en attraktiv 
kommun för att öka inflyttning och etablering av nya 
verksamheter. Det ställer krav på att vi kan erbjuda bra 
förskolor och skolor, ett rikt och varierat kulturutbud, 
goda fritidsmöjligheter och en god service. För att gå 
från bra till bäst inom grundskola behöver verksamheten 
fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet, 
arbetsmiljön samt skapa effektiva organisationer och 
arbetssätt. 

Sektorns framtida utmaningar ligger i 
kompetensförsörjning, digitalisering och ekonomi. 
Fortsatt brist på utbildade pedagoger kräver nytänkande 
och kreativa lösningar och det sämre ekonomiska 
utgångsläget innebär krav på prioritering och 
anpassning. Eftersom verksamheterna inom sektorn 
levererar generellt goda resultat och är välfungerande 
och relativt stabila, finns goda förutsättningar för detta 
arbete. n

Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 170,7 167,1 167,7

Bidrag 87,0 89,0 86,3

Summa intäkter 257,7 256,0 254,0

Personalkostnader 885,9 858,7 801,3

Köp av huvudverksamhet 248,9 203,6 197,0

Avskrivn/internränta 14,9 14,5 14,1

Övriga kostnader 361,6 348,7 345,1

Summa kostnader 1 511,3 1 425,5 1 357,5

Nettokostnader 1 253,6 1 169,5 1 103,5

Budgetavvikelse -6,6 -13,4 5,8

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 1 476 1 529 1 457 1 425

Förskola

Inskrivna barn  
i kommunal verksamhet 2171 2 225 2 210 2 275

Bruttokostnad  
per inskrivet barn, tkr 132 135 130 122

Avgiftsfinansieringsgrad, % 7 7 7 7

Grundskola

Elever i kommunal grund-
skola inkl förskoleklass 5 196 5 196 5 014 4 803

Nettokostnad  
i tkr/ invånare, 6–15 år 103 98 95 91

Gymnasium

Antal elever på  
Hulebäcksgymnasiet 1 716 1 716 1 789 1 799
varav från andra kommuner 1 047 1 021 1 047 1 055

Vuxenutbildning

Heltidsläsande elever i 
gymnasial vuxenutbildning 200 182 166 205

Undervisningskostnad per 
heltidsläsande elev, tkr 30 31 31 27

Kultur

Andel aktiva låntagare i 
biblioteken % 37 37 38 40

 

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 13,3 12,3 1,0

Förskoleverksamhet 304,8 300,0 4,8

Grundskoleverksamhet 614,7 627,9 -13,2

Gymnasieverksamhet 159,7 163,2 -3,5

Vuxenutbildning 23,9 21,6 2,3

Kultur och fritid 94,5 94,1 0,4

Utveckling och flerspråkighet 36,0 34,5 1,6

Summa 1 247,0 1 253,6 -6,6

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 0,1 0,0 0,1

Förskoleverksamhet 2,7 1,5 1,2

Grundskoleverksamhet 9,0 6,1 2,9

Gymnasieverksamhet 2,2 1,5 0,6

Vuxenutbildning 0,1 0,1 0,0

Kultur och fritid 2,0 0,9 1,1

Utveckling och flerspråkighet 0,4 0,0 0,4
Summa 16,5 10,0 6,4

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING OCH KULTUR
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Ökad samverkan ger resultat

Årets viktigaste händelser
Socialtjänsten utgör ofta det yttersta skyddsnätet för 
personer som befinner sig i en utsatt situation, inte minst 
gäller det bostadssituationen. Det är en utmaning att hitta 
lämpliga bostäder och att använda 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 i särskilda boendeformer och institutioner i 
andra hand. Genom bättre övergripande planering och ge-
mensam bosamordning har bland annat behovet av köpta 
platser minskat. Utskrivningsklara patienter på sjukhus har 
tagits emot enligt plan och verksamheten har haft obetyd-
liga kostnader. Från årsskiftet tillhör bostadsanpassnings-
verksamheten socialtjänsten, vilket underlättar samordning 
vid hemgång från sjukhus.

Trots en stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet har 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden svårt att få 
arbete och bli självförsörjande. Samtidigt har många företag 
svårt att hitta rätt kompetens. Det finns ett matchningspro-
blem och ett utbildningsglapp mellan de som är arbetslösa 

Ett nytt arbetssätt har lett till fler nyanlända i arbete och ett minskat bidragsberoende. Genom ökat 
samarbete har behovet av köpta platser och placeringar minskat något inom flera av socialtjänstens 
verksamheter. Tillgången till bostäder för olika målgrupper är dock en fortsatt utmaning.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att 
bidra till goda livsvillkor hela livet för människor 
som vistas i Härryda kommun. Detta uppnås 
genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om 
funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, 
kommunal hälso- och sjukvård, integration och 
arbetsmarknadsåtgärder.
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och den kompetens som efterfrågas. Kraftsamling och 
samverkan inom ramen för arbetssättet 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. 

Det systematiska arbetet med att upptäcka utsatthet för våld 
i nära relationer har förbättrats under året. En handlings-
plan antogs som innehåller utbildningsinsatser för chefer 
och handläggare, bland annat erbjöds en nanoutbildning 
samtliga medarbetare i kommunen. 

Under 2019 har samtliga verksamheter arbetat intensivt 
med digitalisering. Utgångspunkt för arbetet har varit 
Digitalt först - handlingsplan för digital agenda 2019–2021. 
Utöver utvecklingsprojekt inom digitalisering och välfärds-
teknik deltar också Socialtjänsten i ett eu-projekt som ska 
stärka kunskapsnivån bland medarbetare och chefer.

Uppföljning av grunduppdrag
Brukarundersökningen för vård och omsorg 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 
inom olika områden genom en app som heter ”Happy 
customer” har genomförts och har lett till förbättringsarbe-
ten på enheterna.

Hälsa och bistånd präglas av en rättssäker handläggning 
och tillhandahållande av förebyggande insatser samt en god 
och säker hälso- och sjukvård. Verksamhetsområdet har 
organiserat flera team och samarbetet innebär att medar-
betare kompetensutvecklas och kan specialisera sig, vilket 
gynnar kvaliteten i arbetet. Samarbetet gynnar också den 
myndighetsutövande delen och utredningar och beslut får 
en högre kvalitet och större rättssäkerhet.

Funktionsstöd har under året arbetat med att utveckla och 
säkerställa utförandet av olika insatser för att stärka den en-
skildes möjlighet att leva som andra utifrån egna resurser och 
individuella behov. Brukarundersökningar visar att brukarna 
upplever god kvalitet och resultatet är ett underlag för konti-
nuerligt förbättringsarbete i vilket brukarna är delaktiga.

Integration och arbetsmarknad har ett tydligt fokus på 
arbete och självförsörjning med förhållningssättet att alla 
vill och kan arbeta. Arbetsmarknadsenheten har under året 
utvecklat och effektiviserat verksamheten och bland annat 
erbjudit gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och 
fler arbetstränings- och praktikplatser.

Inom barn och familj har anmälningarna från hälso- och 
sjukvård, polis samt skola/barnomsorg ökat, vilket beror 
på att lagen skärpts. Arbetet mot våld i nära relationer har 
intensifierats och medvetenheten om barns utsatthet i sam-
manhanget har ökat. Antal barn som placerats utanför det 
egna hemmet har minskat i jämförelse med förra året och 
antal barn och unga som behövt biståndsbedömda insatser 
har minskat, vilket kan kopplas till det stöd som fältsekrete-
rarna kan ge utan bistånd.

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Sektorn för socialtjänst redovisar en negativ budgetavvi-
kelse på 15,3 mnkr vilket är en förbättring på 8,8 mnkr 
jämfört med föregående år då underskottet var 24,1 mnkr. 
Underskottet kan främst kopplas till köpta platser och 
placeringar inom barn och unga, relationsvåld, vuxenenhet 
och funktionsstöd. Även försörjningsstöd och hemtjänstens 
beställarverksamhet redovisar ett underskott.

Placeringar av barn och unga 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. Enskilt köpta platser 
inom funktionsstöd redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. 
Underskotten beror främst på fler och längre placeringar. 

Försörjningsstödsenheten redovisar ett underskott på 3,2 
mnkr. Utbetalningarna av försörjningsstöd ligger i nivå med 
föregående år och under året har utbetalningar gjorts med 
27,2 mnkr. Enheten för nyanlända och ensamkommande barn 
och unga redovisar tillsammans ett överskott på 2,5 mnkr.

Beställarverksamheten inom hemtjänst redovisar ett under-
skott på 4,1 mnkr med anledning av att beviljade timmar är 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST
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högre än budgeterat. Behovet av hemtjänst har ökat och 
den försenade driftstarten av det särskilda boendet på Säte-
riet i Mölnlycke har påverkat det ökade behovet. Personlig 
assistans däremot redovisar ett överskott, 2,7 mnkr med 
anledning av färre ärenden än budgeterat.

Boenden inom funktionsstöd och vård och omsorg som 
bedrivs i kommunal regi redovisar tillsammans ett över-
skott på 2,9 mnkr. Under året har sektorn bland annat 
genomfört ett omställningsarbete inom funktionsstöd, 
anpassat bemanningen inom integration och påbörjat en 
översyn av avtal för köpta platser. Dessa åtgärder ger goda 
möjligheter för en ekonomi i balans 2020.

INVESTERINGSANALYS 
Sektorn redovisar ett överskott på 6,8 mnkr gällande inves-
teringar och överskottet består främst av datainventarier 
och reinvesteringar.

Framtiden 
Medborgare och brukare har allt högre förväntningar på 
tillgänglighet, delaktighet och involvering i socialtjänstens 

insatser. Därtill kommer nya grupper vars behov ska tillgo-
doses. Höjd ambitionsnivå medför en fortsatt utveckling av 
en allt mer specialiserad socialtjänst. Hälso- och sjukvår-
dens omstrukturering med fokus på primärvård och nära 
vård medför ett ökat behov av kommunal hälso-och sjuk-
vård. Säker vård och omsorg ska kunna erbjudas i hemmet 
även vid komplexa tillstånd.

För att klara framtida utmaningar krävs andra lösningar i 
form av digitalisering och innovativa arbetssätt. Det ställs 
ökade krav på en kunskapsbaserad socialtjänst, där bästa 
tillgängliga kunskap vägs samman med den enskildes situa-
tion, erfarenhet och önskemål vid beslut om insatser.

Antalet äldre ökar och antalet personer i arbetsför ålder 
minskar de närmaste åren. Alla, även de som står långt 
ifrån arbetsmarknaden måste ges förutsättningar för att få 
ett arbete och bli självförsörjande. Arbetet inom ramen  
för Härryda framtid förstärks genom att vuxenutbildning-
en organiseras inom samma verksamhet som försörjnings-
stöd, arbetsmarknadsenhet och enheten för nyanlända. 
Tillsammans kan enheterna stärka ett teambaserat arbets-
sätt kring varje individ och anpassa utbildning och insatser 
mer flexibelt.

De senaste åren har fler verksamheter inom socialtjänsten 
konkurrensutsatts. Det en utveckling som kommer att 
fortsätta och närmast i tid är införande av lov (Lagen Om 
Valfrihet) i särskilt boende.

Samverkan med andra är en framgångsfaktor för god 
kvalitet i verksamhetens insatser och en stabil ekonomi.  
Samverkan behöver fortsätta att utvecklas inom såväl 
vårdsamverkan som med andra myndigheter, företag och 
organisationer. Avtalssamverkan mellan kommuner behöver 
prövas inom fler av socialtjänstens verksamhetsområden. 
Områden som utretts och kan bli först ut är familjerätt, 
köpta boendeplatser och budget och skuldrådgivning. n

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

Resultaträkning, mnkr 2019 2018 2017

Avgifter och försäljningsintäkter 149,9 141,8 145,1
Bidrag 63,6 86,6 105,7
Summa intäkter 213,5 228,4 250,8

Personalkostnader 502,0 489,0 478,0
Köp av huvudverksamhet 206,0 209,2 219,7
Avskrivn/internränta 4,1 4,1 4,3
Övriga kostnader 189,3 194,0 187,2
Summa kostnader 901,4 896,3 889,2

Nettokostnader 687,9 667,9 638,4
Budgetavvikelse -15,3 -24,1 -27,2

Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 808 827 830 794

Äldreboende, antal platser 288 288 288 276

Hemtjänst, antal personer 718 705 687 685

Ekonomiskt bistånd,  
antal hushåll 412 419 390 368

Genomsnittlig kostnad  
per hushåll 65,4 66,4 56,7 57,6

Hem för vård eller boende   

Placerade barn och unga, antal 102 116 92 -

Placerade vuxna, antal 26 28 26 -

Bostäder till funktionsnedsatta 127 122 115 107

Daglig verksamhet,  
antal personer 121 117 113 132

Drift 2019

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse
Sektorsledning 43,9 40,5 3,4
Vård och omsorg 195,1 194,1 1,0
Hälsa och bistånd 161,7 168,6 -6,9
Funktionsstöd 155,1 160,9 -5,8
Integration och arbetsmarknad 39,0 39,2 -0,2
Barn och familj 77,8 84,6 -6,8
Summa 672,6 687,9 -15,3

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 4,5 1,0 3,5
Vård och omsorg 2,7 1,2 1,5
Hälsa och bistånd 0,6 0,1 0,5
Funktionsstöd 0,5 0,2 0,3
Integration och arbetsmarknad 1,0 0,0 1,0
Barn och familj 0,0 0,0 0,0
Summa 9,3 2,5 6,8
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Utvecklar och bygger ut elnätet
2019 var ett kraftfullt år för Härryda Energi med rekordhöga resultat i både säker elleverans och hög 
kundnöjdhet. Antalet elhandelskunder har ökat under året och är nu 4 942. Bolaget har under året 
genomfört planerade åtgärder och det ekonomiska resultatet blev något bättre än beräknat. 

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  HÄRRYDA ENERGI  AB

Årets viktigaste händelser
Vädersäkrings- och kvalitetsprojekt har genomförts i Hyltan, 
Benareby och Näset, där nya elkablar har grävts ner och nya 
stationer med fjärrstyrningsutrustning har installerats. Vi 
har fortsatt utbyggnaden av elnätet i bland annat Landvetter 
Airport city och Mölnlycke fabriker, för att kunna ansluta nya 
kunder. En ny transformator har installerats i fördelningssta-
tionen Örtjärn. Utrustning för fjärrstyrning och feldetektering 
har installerats i flera nätstationer för att minska avbrottstider. 
Projekt för att byta ut elmätare hos samtliga kunder under 
2019–2020 har påbörjats, där cirka en tredjedel av mätarna 
har bytts ut. Antal elhandelskunder har ökat stadigt under året 
till 4 942 stycken.

Måluppfyllelse 
Härryda Energi har genomfört de åtgärder som planerades i 
budgeten och uppnått de uppsatta målen.

Ekonomi
Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 24,9 mnkr, 
vilket är 7 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen 
jämfört med budget beror till stor del på en bokföringsmässig 

justering på 3 mnkr, högre omsättning, mindre nätförluster 
och lägre regionnätskostnader är budgeterat. Resultat efter 
bokslutsdispositioner är 3,7 mnkr.

Investeringarna blev 31,8 mnkr, vilket är 11,6 mnkr lägre än 
budget. Anledningen är främst en lägre takt i bytet av elmäta-
re än budgeterat samt att ombyggnationen av Hindås station 
blivit senarelagd. Elhandelns omsättning är 2,6 mnkr vilket är 
en ökning med 0,9 mnkr jämför med 2018.

Framtiden
Framtiden kommer att präglas av fortsatt ombyggnad och 
modernisering av elnätet. Elnätet behöver byggas om i vissa 
områden för att klara det ökande behovet. Under 2020 
kommer vädersäkring och kvalitetsprojekt genomföras i 
Flahall och Stora Härsjön. Utbyggnad av elnätet fortsätter 
för att ansluta nya kunder i bland annat i Landvetter centrum 
och Idrottsvägen i Mölnlycke. Projektering av fortsatta 40kV- 
linjer i Landvetter och Mölnlycke pågår och planeras att 
genomföras under 2022–2024. Dessa linjer är nödvändiga för 
att möjliggöra den fortsatta expansionen i kommunen. Pro-
jektet med att byta ut elmätare hos samtliga kunder kommer 
att slutföras under 2020.  n

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

Siffror i sammandrag, mnkr 2019 2018

Summa intäkter 122,9 125,2

Summa kostnader 95,2 97,9

Resultat före bokslutsdispositioner 24,9 24,3

Balansomslutning 509 484
Soliditet, procent 32 30

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare 33 32
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Årets viktigaste händelser
Renoveringen av bostadsområdet Säteriet utnämndes 
till ”Årets renoveringsprojekt” av Sveriges Allmännytta. 
Den varsamma renoveringen har utgått från de boendes 
behov och bevarandet av arkitektoniska detaljer lyftes 
fram i motiveringen. 176 lägenheter renoverades under 
året och gårdsmiljön är klar på ytterligare en etapp. 
Nyproduktionen med två hus i kvarteret Tallspinnaren 
har en beräknad inflyttning andra halvåret 2020. 
Intresset har varit stort för området och för Sagoparken, 
som utvecklats i nära dialog med skola, förskola, 
föreningar och de boende i Säteriet och många besök är 
inplanerade framöver. 

I bostadsområdet Hulan i Lerum och Stommen i 
Landvetter pågår arbeten där hänsyn tagits till respektive 
områdes förutsättningar för att göra renoveringarna 
hållbara ur flera perspektiv. I början av året flyttade 
31 familjer in i det miljöklassade kvarteret Kransen i 
Kungälv. 1 september gick 80 lägenheter över i Förbos 
ägo efter ett förvärv från Lerums kommun och det 
kommunägda Aspenäs Villastad ab.

Måluppfyllelse
Ett av måltalen i kundmätningen, serviceindex, sjönk  
från 79 till 78,3. Flera andra mätetal i kundundersök-
ningen visar att kunderna är fortsatt nöjda med sin lägenhet 
och sitt område. I områden där kunder varit mindre 
nöjda har vi bland annat gjort förbättringar i utemiljön. 
Resultatet i ägarmätningen visar att tillfrågade politiker 
och tjänstemän i de fyra kommunerna skattar Förbo 
högt, 83 på en skala 1–100.

Ekonomi
Hyresförhandlingen resulterade i en höjning med 2,2 
procent från 1 april. Hyresnivån för lägenheter uppgick 
i genomsnitt till 1 138 kronor per kvadratmeter. Resultat 
efter finansiella poster uppgick till 80 mnkr för perioden. 
Av låneportföljen har 50 procent en räntebindning på 

kortare tid än ett år. Outnyttjade checkkrediter uppgick 
vid periodens slut till 98 mnkr. Under perioden har 
fastighetsunderhåll motsvarande 175 mnkr utförts och 
94 mnkr har investerats i nyproduktion.

Framtiden
Förbo fortsätter att flytta fram positionerna inom 
områden som nyproduktion och hållbarhet. 

Tempot på såväl nyproduktion som underhåll är fortsatt 
högt. Efterfrågan på bostäder i regionen är mycket stor 
och Förbos ambition är att bidra med minst 100 nya 
bostäder per år.

Förbos hållbarhetsarbete fortsätter vara en viktig del 
av verksamheten med satsningar på miljö, sociala, och 
ekonomiska hållbarhetsfrågor där Förbo påverkar sin 
omgivning som mest. n

Renoveringen av Säteriets 
bostadsområde prisas  

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. I Säteriets 
bostadsområde i Mölnlycke fortsätter den varsamma 

renoveringen och området växer med nya bostäder.  

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  FÖRBO AB

Uppdragsbeskrivning
Förbo ägs av Härryda (42,0 %), Mölndals (27,6 %), 
Lerums (21,4 %) och Kungälvs kommun (9,0 %). Bo-
laget ska främja ägarkommunernas bostadsförsörjning. 
Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och med 
möjlighet till boendeinflytande, förenat med ett etiskt, 
miljömässigt och socialt ansvarstagande. I stort sett 
hela beståndet är bostäder och specialbostäder.

Förbo AB, mnkr 2019 2018

Intäkter, mnkr 502,3 485,7

Kostnader, mnkr -422,4 -398,1

Resultat före bokslutsdisp, mnkr 80,0 87,8

Tillgångarnas värde, mnkr 3 126 2 826

Soliditet, procent 35 36

Ägarandel, procent 42 42

Antal årsarbetare       64 63
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Årets viktigaste händelser
Bolaget startade året med att utse sex strategiska kon-
sortiepartners bland totalt 38 aktörer som skickade in 
intresseanmälan. Vidare tecknades det första avtalet, en 
avsiktsförklaring, med parterna och Härryda kommun. 
Avsiktsförklaringen innebär bland annat att exploatörer-
na betalar ett utvecklingsbidrag och en årsavgift för 2019 
till Härryda kommun. Under hösten har huvudfokus 
varit att i projekt-, styr- och kommunikationsgrupp kon-
kretisera samarbetet och den fysiska utvecklingen av den 
första etappen. Ytterligare samverkansavtal har signerats 
både nationellt och internationellt. Under 2019 har bola-
get rekryterat en ansvarig för strategisk kommunikation 
och marknadsföring. Projektet har marknadsförts genom 
flertalet presentationer vid konferenser och delega-
tionsresor, bland annat Mipim, Almedalen samt genom 
Business Sweden i Australien och Sydkorea. 

Måluppfyllelse 
Bolaget arbetar långsiktigt för att uppfylla de politiskt 
uppsatta inriktningsmål som syftar till att skapa ett 
attraktivt område att leva, verka och bo i.

Ekonomi
Resultatet för bolaget är ett nollresultat enligt budget. 
Totala kostnader uppgår till dryga 3,5 mnkr för framdrift 
och utveckling av projektet Landvetter Södra. 0,7 mnkr 
är fysisk utveckling, huvudsakligen arbete inom ramen för 
planer och markutveckling. Marknad och kommunika-
tion har kostat 1,3 mnkr och avser en kommunikatör och 
ytterligare insatser för marknadsföring och pr. Resterande 
1,5 mnkr är overheadkostnader för vd och övriga admi-
nistrativa tjänster.

Framtiden
Våren 2020 fortsätter arbetet med att ta fram ett 
samarbetsavtal mellan parterna. Under senare 
halvan av 2020 förväntas planarbetet för etapp ett att 
påbörjas. Projektet kommer fortsatt att presenteras 
och marknadsföras lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt för att öka kännedom och skapa god 
opinion inför kommande byggstart. n

Uppdragsbeskrivning
Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för 
Härryda kommun och dess invånare. För bolaget 
innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny 
hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. 
Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse 
för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om 
Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu 
finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom 
att bygga en hållbar stad från grunden, med plats för 
minst 25 000 invånare.

Landvetter Södra utveckling AB, mnkr 2019 2018

Summa intäkter 3,5 0,0 

Summa kostnader -3,5 -1,3 

Resultat före bokslutsdispositioner 0 -1,3 

Balansomslutning 1,5 1,8 

Soliditet, procent 62,0 49,0 

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare* 2 1

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG – LANDVETTER SÖDRA UTV AB

Nya samarbeten och  
internationell uppmärksamhet  
2019 har sex byggaktörer som ska vara med och utveckla första etappen av Landvetter Södra, valts ut och 
bildat konsortium tillsammans med bolaget och Härryda kommun. Första etappen beräknas skapa hem för 
cirka 10 000 invånare, flera företag och dra många besökare. Arbetet med samverkansavtal har påbörjats.

*Inhyrda från Härryda kommun, vd och marknadsansvarig.

VD-bild fr Näringslivet?

Page 97 of 288



63

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Fortsatt arbete för hållbar utveckling
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet 
med Agenda 2030. Under 2019 genomfördes bland annat utbildningsinsatser om Agenda 2030 och en 
strategisk plan antogs. Psykisk hälsa och ungas delaktighet är två utpekade områden i planen. Det nya 
välfärdsbokslutet är ett viktigt underlag för fortsatt arbete.

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

Strategisk plan med fyra insatsområden 
Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat 
område. Fokus under året har varit att sprida kunskap om 
Agenda 2030, att integrera det som en del i ordinarie styr-
processer och att söka samverkan med andra. Kommunfull-
mäktige fastställde i december en strategisk plan för arbetet 
med Agenda 2030. Planen anger strategier för arbetet och 
fyra insatsområden som förvaltningen ska lägga fokus på: 
fossilfri kommun 2030, psykisk hälsa, stärka den biologiska 
mångfalden samt öka ungas delaktighet. 

För att öka kunskapen om Agenda 2030 hos invånarna 
har en rad kunskapshöjande insatser genomförts under 
året. Föreläsningar med Glokala Sverige, Ulrika Modéer 
och Gustav Stenbeck samt en föreställning med Emil 
Jensen är några exempel. Uppskattningsvis har omkring 
700 personer deltagit vid dessa tillfällen.

Utbildning och informationsinsatser kring Agenda 2030 
har också genomförts internt i förvaltningen för samtliga 
chefer och många medarbetare.

Nuläget i Härryda kommun
Under hösten har välfärds- och miljöbokslut tagits fram 
för att synliggöra läget i kommunen utifrån sociala och 
miljömässiga perspektiv. Boksluten görs vart fjärde år och 
innehåller aktuella data utifrån bland annat de nationella 
nyckeltal som Rådet för kommunala analyser (rka) tagit fram. 

Fokus på psykisk hälsa
Härryda är en kommun där hälsan generellt är god. En 
positiv trend kan ses på en kommunövergripande nivå 
inom flera områden samtidigt som det fortfarande finns 
skillnader i hälsa och levnadsvillkor mellan grupper 
utifrån bland annat kön, födelseland och orter inom 
kommunen. 

Drygt tre av fyra ungdomar beskriver sin hälsa som 
ganska eller mycket bra men samtidigt rapporterar mer 
än varannan elev i årskurs 8 någon typ av hälsobesvär. 
Skillnaderna mellan pojkar och flickor är påtagliga och 
hälsobesvär är mer utbredda hos flickor än hos pojkar.

t

Kommunfullmäktige fastställde i december en strategisk plan för arbetet med 
Agenda 2030. Planen anger strategier för arbetet och fyra insatsområden som 
förvaltningen ska lägga fokus på: Fossilfri kommun 2030, fokus på psykisk hälsa, 
stärka den biologiska mångfalden samt öka ungas delaktighet. 
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Även bland vuxna syns skillnader mellan män och kvinnor. 
80 procent av männen och 74 procent av kvinnorna i  
åldern 16–84 år bedömer sin hälsa som god och andelen 
har ökat i båda grupperna sedan 2007. Under samma period 
har dock andelen kvinnor som uppger att de mår dåligt 
ökat från fem till sju procent. Andelen män som uppger 
att de mår dåligt har minskat från åtta till en procent. Pro-
blemen med lättare besvär av oro, ängslan eller ångest har 
ökat något hos både kvinnor och män de senaste åren. 

För att möta problematiken med psykisk ohälsa har flera 
insatser genomförts under året. Ett exempel är yam (Youth 
Aware of Mental health) där elever i årskurs 8 lär sig känna 
igen tidiga tecken på psykisk ohälsa. Arbetet med yam 
genomfördes 2019 på fyra av sex kommunala skolor. 

För att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid har 
flera arrangemang genomförts för kommuninvånarna. 
Dessutom har metodledare inom förvaltningen utbildats 
i Första hjälpen psykisk hälsa (mhfa). De har i sin tur ge-
nomfört utbildningar med syfte att andra medarbetare ska 
kunna stötta kommuninvånare som lider av psykisk ohälsa. 

Rävlanda trädgård är ett annat exempel där personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden får verktyg för att 
återgå till arbetslivet genom trädgårdsarbete, hantverk 
och samtal i grupp. Under året har 16 personer deltagit i 
verksamheten.

Öka ungas delaktighet 
45 procent av ungdomarna i årskurs 8 och 52 procent i 
gymnasiets år 2 vill vara med och påverka i den egna kom-

munen. Andelen har ökat sedan 2013 och det är i högre 
grad flickor som vill vara med och påverka. Dock är det 
en betydligt lägre andel som tror sig ha möjlighet att föra 
fram sina åsikter till beslutsfattare: 16 procent av eleverna i 
årskurs 8 och 20 procent av eleverna i gymnasiets år 2. Här 
syns stora skillnader inte bara mellan pojkar och flickor 
utan också skillnader mellan de olika bostadsorterna.

Mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag 
2020 har bland annat 15 ungdomar utbildats till barnrätts- 
ambassadörer för att sprida kunskap, utbilda och skapa 
opinion kring barns rättigheter. Ett nytt ungdomsråd har 
bildats för att ge unga möjlighet att påverka frågor som 
berör dem. Elevrådsrepresentanter och elevrådsansvariga 
pedagoger har utbildats för att stärka och utveckla delak-
tighetsarbetet på skolorna. 

Fossilfri kommun 2030
Härryda kommun ska tillsammans med övriga kommuner i 
Västra Götaland arbeta för en fossiloberoende region till 2030. 

Energi 
Antalet solcellsanläggningar i Härryda Energis elnätsom-
råde har ökat från 33 stycken 2017 till 153 stycken 2019. 
Energi- och klimatrådgivaren som är helt finansierad 
från energimyndigheten, har haft 86 stycken rådgivnings-
tillfällen och cirka 14 företagsbesök under 2019. Infor-
mation kring solel har nått cirka 200 personer. 

Förvaltningen köper förnybar el och fjärrvärme. I vissa 
av kommunens fastigheter används fortfarande oljepan-
nor, men arbete pågår för att fasa ut användningen av 

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

t

Åttondeklassare agerar hållbarhets- 
konsulter till företagare i projektet ”Tillsammans  
för Agenda 2030”. Sammantaget deltog elever från  
tre skolor och gav företagen förslag på hur de kan bidra 
till de 17 globala målen för hållbar utveckling.
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Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

eldningsolja. 2019 köptes 91 kubikmeter eldningsolja, 
vilket innebär att oljan står för 5 procent av förvaltning-
ens värme, en viss ökning jämfört med 2018.  

Resor 
66 procent av invånarna i Härryda kommun använder 
bil på vardagar. 18 procent av det totala antalet bilar i 
kommunen är miljöfordon. Över 84 procent av bostäderna 
inom kommunen har kollektivtrafiknära läge,  
vilket är en mycket hög andel i jämförelse 
med andra kommuner. 16 procent av in-
vånarna åker kollektivt på vardagarna. 
53 procent är nöjda med möjlighe-
terna att använda kollektivtrafik för 
resor. Mest nöjda är invånare i de 
västra delarna av kommunen.

Tre procent av invånarna i Härryda 
kommun använder cykel på vardagar, 
en siffra som är bland de lägsta i Väst-
sverige. 35 procent av invånarna uppger 
att de är nöjda med gång- och cykelvägarna 
i kommunen. Antalet cyklar som passerar kommu-
nens mätpunkter har ökat med 45 procent sedan 2015. 

Förvaltningens resande per medarbetare har minskat se-
naste åren, framförallt resandet med egen bil. Tjänsteresor 
med flyg inrikes har minskat med 74 procent sedan 2016, 
till 48 stycken 2018. 60 procent av förvaltningens egna for-
don är miljöfordon. 23 procent av bränslet är helt fossilfritt 
genom inblandning av biogas, el och förnybar diesel. 

Konsumtion och avfall
Mängden insamlat hushållsnära avfall från bostäder 
har minskat de senaste åren, men mängderna förblev 
oförändrade för 2019 jämfört med 2018: 133 kg blandat 
brännbart avfall samt 33 kg matavfall per invånare.  

55 procent av invånarna lägger matavfall i avsett kärl, en 
tredjedel väljer att kompostera själva, medan 11 procent 
inte sorterar ut matavfall. 

Avfallet från förvaltningen har minskat med 20 procent 
mellan 2014 och 2018 och matsvinnet har minskat med  
43 procent sedan 2014. Arbetet med att minska matsvinnet 
fortsätter, bland annat genom att ta tillvara på livsmedel 

som annars skulle ha slängts. Hulebäcksgymnasiets 
satsning på minskat matsvinn och att ta tillvara 

livsmedel har inneburit att mer mat lagas från 
grunden, ett större utbud och fler valmöj-

ligheter. Detta utan att kostnaderna ökat.

Stärka den biologiska  
mångfalden
Kulturlandskapen är viktiga för att 
bevara den biologiska mångfalden. 

Mängden jordbruksmark fortsätter 
att minska och utgör idag mindre än tre 

procent av kommunens landyta, 873 hektar. 
33 procent av inköpskostnaden för kommunens 

livsmedel utgörs av ekologiskt producerade livsmedel, 
vilket främjar biologisk mångfald.  

3,4 procent av kommunens totala yta är skyddad i form 
av naturreservat och länsstyrelsen arbetar med reservats-
bildning av ytterligare två områden i kommunen. Två 
plantor av den fridlysta orkidén grönvit nattviol flyttades 
från området för Hindås nya skola till en äng i Rävlanda. 
Uppföljning sker 2020. Det utrotningshotade väddgök-
biet har hittats i Rävlanda. 

Under året har bekämpning av den invasiva arten parkslide 
gjorts. Många privatpersoner tipsade om invasiva arter efter  
medierapportering under hösten. Invasiva arter rapporteras 
till den nationella databasen Artportalen. n

Ekar som togs tillvara i 
samband med bygget 
av Mölnlycke fabriker 

blev till vackra och 
robusta lekredskap i 

Wendelsebergsparken. 
Här på Skogsleken 

utmanas och inspireras 
barn till lek.
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2019 BOKSLUT 2018

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

KOMMUNSTYRELSEN 899,2 731,5 167,7 219,8 52,1 836,9 629,3 207,6

Kommunledning  
och stödfunktioner 113,6 6,9 106,7 110,4 3,7 108,0 4,4 103,6

Ledning 38,2 0,7 37,5 34,5 -3,0 34,6 0,2 34,4

Ekonomi 17,6 0,8 16,8 18,2 1,4 17,2 0,9 16,4

Personal 25,7 2,1 23,6 26,9 3,3 24,8 1,0 23,8

Utveckling 32,1 3,3 28,8 30,9 2,1 31,4 2,3 29,1

Samhällsbyggnad 313,1 272,4 40,7 87,4 46,6 265,7 223,6 42,0

Ledning 11,6 1,7 9,8 8,1 -1,7 9,3 1,2 8,0

Miljösamordning 0,2 0,0 0,2 1,4 1,2 1,4 0,2 1,2

Miljö- och hälsoskydd 8,6 3,3 5,3 4,7 -0,6 7,9 2,8 5,1

Trafik 89,7 25,7 64,1 70,3 6,3 90,0 18,6 71,4

Mark och bostad 81,3 116,5 -35,2 0,3 35,5 46,9 88,0 -41,2

Plan och bygglov 15,4 18,9 -3,5 2,5 6,0 16,9 10,7 6,2

S:a skattefinansierad verksamhet 206,8 166,1 40,6 87,4 46,7 172,3 121,5 50,8

Avfall 36,6 34,6 2,0 0,0 -2,0 33,3 32,3 1,0

Vatten och avlopp 69,8 71,7 -1,9 0,0 1,9 60,1 69,8 -9,7

S:a avgiftsfinansierad verksamhet 106,4 106,3 0,1 0,0 -0,1 93,4 102,1 -8,8

Teknik och förvaltningsstöd 472,5 452,2 20,3 22,0 1,8 463,2 401,3 61,9

Ledning 4,6 0,0 4,6 4,1 -0,5 2,5 0,0 2,5

Service 67,6 61,7 5,9 6,9 1,1 10,1 3,4 6,6

Fastighet 225,2 223,4 1,8 2,4 0,6 213,3 212,1 1,2

Städservice 32,2 33,0 -0,8 0,8 1,6 33,5 32,4 1,1

Måltidsservice 101,7 101,2 0,5 -0,5 -1,0 98,5 93,7 4,8

IT 36,9 31,7 5,2 5,4 0,1 35,7 29,7 6,0

Säkerhet 4,3 1,3 3,0 2,9 -0,1 4,9 1,5 3,4

Mark och anläggning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8 28,4 36,5

VÄLFÄRDSNÄMND 2 412,7 471,2 1 941,5 1 919,6 -21,9 2 321,9 484,5 1 837,4

Utbildning och kultur 1 511,3 257,7 1 253,6 1 247,0 -6,6 1 425,5 256,0 1 169,5

Ledning 12,3 0,0 12,3 13,3 1,0 10,7 0,0 10,7

Förskola 346,0 46,0 300,0 304,8 4,8 355,7 46,5 309,2

Grundskola 697,0 69,0 627,9 614,7 -13,2 654,7 67,7 587,0

Gymnasium 272,3 109,1 163,2 159,7 -3,5 264,7 110,9 153,9

Vuxenutbildning 39,5 17,9 21,6 23,9 2,3 39,6 18,9 20,7

Drift, investering och exploatering i siffror
Här redovisas hur utfallet förhåller sig till kommunens budget som fastställts av kommunfullmäktige. 
Budgetavvikelser kommenteras under verksamhetsredovisning och större budgetavvikelser inom 
driften är sammanställda på sidan 20.

t
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFT / INVESTERING

t

Fortsättning från föregående sida

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2019 BOKSLUT 2018

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

Kultur och fritid 104,1 10,0 94,1 94,5 0,4 51,7 7,3 44,4

Utveckling, flerspråkighet 40,1 5,6 34,5 36,0 1,6 48,4 4,7 43,7

Socialtjänst 901,4 213,5 688,0 672,6 -15,3 896,3 228,4 667,9

Ledning 51,1 10,5 40,5 43,9 3,4 43,4 7,8 35,6

Vård och omsorg 295,6 101,6 194,1 195,1 1,0 295,5 111,2 184,3

Hälsa och bistånd 194,7 26,0 168,6 161,8 -6,9 169,2 23,1 146,1

Funktionsstöd 187,5 26,6 160,9 155,1 -5,8 169,5 11,3 158,3

Integration och arbetsmarknad 75,2 36,0 39,2 39,0 -0,2 99,5 65,2 34,3

Barn och familj 97,4 12,7 84,6 77,8 -6,9 119,2 9,8 109,4
SUMMA NÄMNDER 3 312,0 1 202,7 2 109,3 2 139,4 30,2 3 158,7 1 113,8 2 045,0

Politisk organisation 15,6 0,8 14,8 12,8 -2,0 12,3 0,7 11,6

Verksamhetskostnad/övrigt 0,4 53,0 -52,7 -9,2 43,5 47,8 54,6 -6,9

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNAD 3 327,9 1 256,5 2 071,4 2 143,1 71,7 3 218,8 1 169,1 2 049,7

Interna poster -617,6 -617,6 0,0 -554,2 -554,2 0,0

Skatter och utjämning 4,9 2 214,5 2 209,6 2 204,8 4,8 6,3 2 106,0 2 099,7

Finansnetto 32,0 4,6 -27,4 -28,9 1,5 24,2 5,3 -18,9
SUMMA ENLIGT
RESULTATRÄKNING

2 747,2 2 857,9 110,7 32,8 78,0 2 695,1 2 726,1 31,0

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2019

Budget-
avvikelse

 2019

Budget-
avvikelse

 2019

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Sektor för utbildning och kultur

Investering förskola 1 464 1 232 1 232

Investering grundskola 6 090 2 925 2 925

Investering utveckling och flerspråkighet, 
ledning 28 452 452

Investering gymnasium och 
vuxenutbildning 1 571 895 895

Investering kultur och fritid 873 1 137 1 137

Summa sektor för utbildning o kultur 0 10 026 0 6 641 6 641

Sektor för socialtjänst

Summa sektor för socialtjänst 0 2 473 0 6 825 6 825

Sektor för samhällsbyggnad

Konstruktioner av broar 8 919 773 773
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
INVESTERING

n

Fortsättning från föregående sida

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2019

Budget-
avvikelse

 2019

Budget-
avvikelse

 2019

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Mölnlycke dagvattenpark 37 000 9 627 7 225 9 627 4 889 14 517 P 2021

Reinvestering underhåll gator och vägar 4 847 2 140 2 140

Landvetter centrum kvarter 2 7 000 4 252 131 -2 036 -1 905 P 2020

Övrigt skattefinansierat 1 338 14 479 -8 790 128 056 119 266

Summa skattefinansierat 10 965 39 722 968 133 822 134 791

VA-investeringar kopplade till  
färdiga exploateringsområden 16 155 -5 970 7 912 1 942

Investeringar befintliga ledningar 4 415 5 585 5 585

Nytt vattenverk Västra Nedsjön 547 000 64 537 48 152 48 152 P 2022

Byggnad återanvändning Bråta ÅVC 968 324 324 P 2021

Övrigt avgiftsfinansierat 6 616 69 717 69 717

Summa avgiftsfinansierat 0 92 691 -5 970 131 690 125 720

Summa sektor för samhällsbyggnad 10 965 132 413 -5 002 265 512 260 511

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Fagerhultsskolan nybyggnad 177 000 8 048 -6 108 -6 108 P 2021

Komponentutbyten fastighet (underhåll) 11 178 -6 118 -6 118

Pixbo förskola renovering 3 avdelningar 5 000 5 000

Utveckling Råda säteri 20 500 4 976 8 058 8 058 P 2022

Enkelt avhjälpta hinder 2 499 2 001 2 001

Wallenstam arena 130 000 9 350 65 591 65 591 P 2021

Gymnastik- och trampolinhall 1 281 3 429 3 429

Lokalanpassningar 3 644 311 311

Energieffektivisering 1 106 3 117 3 117 P 2020

IT-investeringar 2 989 5 781 5 781

Investeringar fritidsanläggningar 7 108 4 952 4 952

Övrigt teknik och  
förvaltningsstöd 25 742 26 287 26 287

Summa sektorn för  
teknik och förvaltningsstöd 0 77 921 0 112 301 112 301

Kommunledning och  
stödfunktioner summa 0 0 0 5 255 5 255

Totalt kommunen 10 965 222 833 -5 002 396 534 391 533

Varav summa  
pågående investeringar 9 627 100 462 9 758 121 987 131 746

Drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad samt de för drift- och investeringsredovisningarna mest väsentliga  
principerna för ekonomistyrning, redovisas i ett särskilt dokument.
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EXPLOATERING tusen kronor

EXPLOATERINGS- 
PROJEKT Status1

Budget  
2019

Utfall  
2019

Avvikelse
2019

Bokslut 2019-12-31
Utgående balans

Resultatföring
2019

Namn Inkomst Utgifter Netto Inkomst Utgifter Netto Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Industrimark

Airport City P 1 400 1 400 0 1 273 1 273 127 0 1 357

Björkåsen P 1 500 -1 500 92 52 -40 -1 460 9 939 4 583

Björröd D 3 400 3 400 7 622 4 614 -3 008 6 408 59 537 20 271 59 555 29 672

Bårhults 
företagspark P 15 000 -15 000 11 271 241 -11 030 -3 970 35 091 52 020

Hindås 
industriområde D 1 000 -1 000 1 146 145 -1 145 2 165 868 2 164 818

Mölnlyckemotet P 10 000 11 400 1 400 0 1 393 1 393 7 0 1 393

Mark för bostäder

Bocköhalvön P 1 400 1 400 0 21 21 1 379 0 21

Björkelidsvägen P 14 500 11 700 -2 800 5 88 83 -2 883 6 655 377

Enebacken S 1 400 1 400 0 0 0 1 400 16 165 12 117 16 316 12 268

Enebacken II P 0 1 479 1 479 -1 479 0 5 061

Hindås skola P 6 400 6 400 0 7 282 7 282 -882 0 7 863

Idrottsvägen P 9 700 9 700 0 2 284 2 284 7 416 0 2 306

Landvetters 
Backa P 31 000 8 400 -22 600 17 798 7 116 -10 682 -11 918 30 863 57 512

Landvetter 
centrum P 6 400 6 400 -3 694 1 038 4 733 1 667 12 570 9 777

Landvetter södra P 26 000 26 000 4 800 8 531 3 731 22 269 4 912 96 191

Roskullen 
Hindås S 0 -528 -2 595 -2 066 2 066 8 548 4 834 8 548 4 834

Stenbrottet S 0 -4 336 -11 958 -7 622 7 622 21 323 20 546 21 323 20 546

Solåsen Hindås P 0 0 1 1 -1 14 1 451

Säteriet,  
särskilt boende P 6 000 3 400 -2 600 0 892 892 -3 492 0 907

Valborgs kulle P 0 0 105 105 -105 0 105

Björröd, 
Alberts väg BH3 D 0 493 658 165 -165 493 658 493 658

Säteriet, 
(Förbo) BH3 D 0 528 610 82 -82 528 610 528 610

Wendelstrand 
(Bråta) BH3 D 0 893 901 8 -8 893 981 893 981

Summa 79 000 91 000 12 000 34 944 24 173 -10 771 24 250 209 697 301 808 109 820 70 387

Netto 92 111 -39 434

Utgående balans 131 544

1 Status: Pågående=P, Slutredovisas= S, Delredovisas=D.        
2 Utgifter om 3 582 tkr är omförda från Enebacken till Enebacken II avseende markinköp och gata.
3 Byggherredriven detaljplan.        

Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
EXPLOATERING

n

Läs om projekten på sidan 50

t
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Övrigt
BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande 
innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och  
anläggningar.

Avskrivningar
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en 
anläggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning. 

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk förpliktelse vars belopp 
eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd.

Balanskrav 
Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och 
landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så 
att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Balansräkningen 
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut fördelad 
på tillgångar och skulder. 

Driftredovisning 
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med budget.

Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga den 
del som finansierats av egna resultat.

Kassaflödesanalys
Beskriver hur årets drift-, investerings- och låneverk- 
samhet påverkar rörelsekapitalet.

Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, 
huvudsakligen räntor.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat sig 
på olika sektorer, jämfört med budget.

Komponentredovisning
Avskrivningstiden för en anläggningstillgång ska spegla 
hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt 
förbrukas. För betydande komponenter måste skillnader 
i förbrukning och nyttjandeperioder beaktas. Det innebär 
exempelvis att en fastighet delas upp i flera betydande 
komponenter, exempel fastighetens stomme, med olika 
avskrivningstider.

Koncernredovisning
En koncernredovisning är en redovisning för ett moder-
företag (i detta fall Härryda kommun) och dess dotter- 
företag sammanställs som om dessa vore en enda ekono-
misk enhet. De koncerninterna transaktionerna mellan 
tas bort. En koncernredovisning innehåller en förvalt-
ningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning,  
en kassaflödesanalys samt noter. 

Kortfristiga skulder 
Lån och övriga skulder med en löptid på ett år eller 
kortare.

Likviditet 
Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt,  
exempelvis kassa och bankmedel.

Långfristiga skulder
Lån och övriga skulder med löptid längre än ett år.

Nettoinvestering 
Investeringsutgifter minus investeringsinkomster.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk  
eller innehav är omsättningstillgångar, till exempel  
likvida medel och kortfristiga fordringar.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter som ska belasta det 
år de tillhör.

Resultaträkningen 
En sammanfattning av årets kostnader och intäkter och 
visar årets resultat.

Skatteintäktsutveckling 
Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning

Självfinansieringsgraden 
Visar hur mycket av årets investeringar som finansieras  
med egna medel.

Soliditeten
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 
Soliditeten är eget kapital satt i relation till de totala 
tillgångarna.

Begreppsförklaring för  
räkenskaper och ekonomisk ställning
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE

t
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE
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En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.
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Ekonomi och upphandling 

Helena Hatheyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2019 - Utskick till KF den 7 maj 

 

Årsredovisningen har tidigare skickats ut till Kommunstyrelsen. 

 

I samband med utskick till kommunfullmäktiges möte den 18 maj har årsredovisningen 

kompletterats med: 

 30-31, Jämförelser inom GR- kommuner. 

 Sidan 71, Revisionsberättelse  

Även mindre korrekturjusteringar har gjorts. 

 

 

Vänligen 

 

 

Helena Hatheyer 

Redovisningschef 

Härryda kommun 
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Redovisning av medborgarförslag april 2020 
från välfärdsnämnden 
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2020KS193 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 202        Dnr 2020KS193 

Redovisning av medborgarförslag april 2020 från välfärdsnämnden  

  
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 att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i ärendet. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 9 mars 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 1 april 2020 § 102. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar information.  
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 102        Dnr 2020VFN139 

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 att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet. 
  
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 9 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
  
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

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

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-09 2020VFN139  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 att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt 
beslut i ärendet.  

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 välfärdsnämndens reglementen anges att välfärdsnämnden 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.  

Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt 
beslut i ärendet.  
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Hanterade och beslutade inom ett år 

Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans 

Beslut 

2019-12-19 Medborgarförslag om förslag på 
användning av grusplan vid 
Furuhällsskolan 

2020VFN86 Vfn 27 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-12-12 Medborgarförslag om återställ 
friidrottsplatsen vid 
Furuhällskolan 

2020VFN85 Vfn 27 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-12-12 Medborgarförslag om återställ 
friidrottsplatsen vid 
Furuhällskolan 

2020VFN84 Vfn 27 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-12-11 Medborgarförslag om 
mountainbike bana på Furuhälls 
grusplan 

2020VFN83 Vfn 27 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-06-11 Medborgarförslag om minska på 
skärmtiden 

2019VFN531 Vfn 4 mars 
2020 

Avslag  

2019-04-12 Medborgarförslag om 
friskvårdsbidrag till pensionärer 

2019VFN337 Vfn 6 nov 
2019 

Avslag 

 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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Antagande av ändring av detaljplan för 
Djupedalsäng 1:18 

7 

2019KS169 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 179        Dnr 2019KS169 

Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18  

  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, i 
Mölnlycke. Uppdraget att upprätta planändringen beslutades av kommunstyrelsen den 24 
september 2018 § 368. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 
  
Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för 
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. Ändringen innebär att byggrätten (den 
yta där byggnad får uppföras) inom fastigheten justeras, genom att mer mark för uppförande 
av huvudbyggnad och komplementbyggnad blir tillgänglig att bebygga. Ändringen görs direkt 
på gällande detaljplan (aktbeteckning P90-9, laga kraft 15 maj 1990). När ändringen vunnit 
laga kraft är det planen i sin ändrade form som gäller för planområdet. 
  
Ett bygglov från 2010 avseende komplettering av huvudbyggnad inom fastigheten 
Djupedalsäng 1:307 har upphävts i en dom från Mark- och miljööverdomstolen den 6 maj 
2014 (mål nr P11603-13). Beslut om rivningsförläggande har fattats av miljö- och 
bygglovsnämnden den 13 juni 2018 § 79. Hanteringen av bygglovsärendet sker i en separat 
process som utgår ifrån gällande detaljplan. I den aktuella planprocessen har förvaltningen 
prövat vilken bebyggelse som är lämplig på platsen och om planbestämmelser kan 
införas/justeras så att den befintliga bebyggelsens utformning kan medges inom fastigheten. 
  
Då bygglovet inom fastigheten upphävts i Mark- och miljööverdomstolen, i en dom som inte 
får överklagas, gör förvaltningen bedömningen att antagande av den rubricerade 
planändringen är av principiell beskaffenhet och att beslut om antagande bör fattas av 
kommunfullmäktige. 
  
Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
  
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 19 mars 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ändring av 
detaljplan för Djupedalsäng 1:18, Härryda kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige avslår ändringen av detaljplanen för Djupedalsäng 1:18, 
Härryda kommun i enlighet med viljeriktningen från miljö och bygglovsnämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
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 3 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, Härryda kommun i 
enlighet med föreliggande förslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
 
På grund av jäv deltar inte Kersti Lagergren (M), David Dinsdale (L), Grim Pedersen (M) och 
Martin Tengfjord (SP) i handläggningen av detta ärende. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 179 
Ärende: Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18,  2019KS169 
 
Bilaga 3. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Anders Halldén (L), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Anna Sofia Wannerskog 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-19 2019KS169  214 

Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18 

Sammanfattning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, i 
Mölnlycke. Uppdraget att upprätta planändringen beslutades av kommunstyrelsen den 24 
september 2018 § 368. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 
 
Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för 
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. Ändringen innebär att byggrätten 
(den yta där byggnad får uppföras) inom fastigheten justeras, genom att mer mark för 
uppförande av huvudbyggnad och komplementbyggnad blir tillgänglig att bebygga. 
Ändringen görs direkt på gällande detaljplan (aktbeteckning P90-9, laga kraft 15 maj 
1990). När ändringen vunnit laga kraft är det planen i sin ändrade form som gäller för 
planområdet. 
 
Ett bygglov från 2010 avseende komplettering av huvudbyggnad inom fastigheten 
Djupedalsäng 1:307 har upphävts i en dom från Mark- och miljööverdomstolen den 6 maj 
2014 (mål nr P11603-13). Beslut om rivningsförläggande har fattats av miljö- och 
bygglovsnämnden den 13 juni 2018 § 79. Hanteringen av bygglovsärendet sker i en 
separat process som utgår ifrån gällande detaljplan. I den aktuella planprocessen har 
förvaltningen prövat vilken bebyggelse som är lämplig på platsen och om 
planbestämmelser kan införas/justeras så att den befintliga bebyggelsens utformning kan 
medges inom fastigheten.  
  
Då bygglovet inom fastigheten upphävts i Mark- och miljööverdomstolen, i en dom som 
inte får överklagas, gör förvaltningen bedömningen att antagande av den rubricerade 
planändringen är av principiell beskaffenhet och att beslut om antagande bör fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, Härryda 
kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
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Ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, i 
Mölnlycke. Uppdraget att upprätta planändringen beslutades av kommunstyrelsen den 24 
september 2018 § 368.  
 
Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för 
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. Ändringen innebär en mindre 
justering av byggrätten (den yta inom fastigheten där byggnad får uppföras). Mer mark 
för uppförande av huvudbyggnad och komplementbyggnad blir tillgänglig att bebygga 
inom fastigheten. Ändringen görs direkt på gällande detaljplan med aktbeteckning P90-9, 
laga kraftvunnen 15 maj 1990. När ändringen vunnit laga kraft är det planen i sin ändrade 
form som gäller för planområdet. 
 
Ett bygglov från 2010 avseende komplettering av huvudbyggnad inom fastigheten 
Djupedalsäng 1:307 har upphävts i en dom från Mark- och miljööverdomstolen (den 6 
maj 2014, mål nr P11603-13) och beslut om rivningsförläggande har fattats av miljö- och 
bygglovsnämnden den 13 juni 2018 § 79. Bygglovsärendet är en separat process som 
utgår ifrån gällande detaljplan. I den aktuella planprocessen har förvaltningen prövat 
vilken bebyggelse som är lämplig på platsen och om planbestämmelser kan 
införas/justeras så att den befintliga bebyggelsens utformning kan medges inom 
fastigheten.  
 
Föreslagen ändring av detaljplanen har varit utställd för granskning i enlighet med 5 kap. 
18 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, under tiden 14 januari till 4 februari 2020. 
Efter granskningen har endast redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna.  

Under samråds- och granskningstiden har yttranden kommit in till kommunen från 
remissinstanser, sakägare och närboende i området. Sammanfattningsvis anser sakägare 
och närboende att utökad byggrätt inom fastigheten Djupedalsäng 1:307 innebär negativa 
konsekvenser. Detta då den bebyggelse som medges innebär en avvikelse från befintligt 
bebyggelsemönster i området, samt risk för ökad insyn. Man anser även att kommunen 
tillämpar Boverkets riktlinjer av plan- och bygglagen på fel sätt, och hänvisar till att 
ändring av detaljplan inte bör användas för att legalisera avvikelser för byggnadsåtgärder 
på enstaka fastigheter.  

Förvaltningen har bedömt planändringens konsekvenser utifrån bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och miljöbalken. Förvaltningens bedömning är att konsekvenserna av planen 
står i proportion till den påverkan planen innebär för omkringliggande bebyggelse och 
enskilda intressen. Påverkan är av sådant slag att den bedöms vara acceptabel. 

De yttranden som kommit in till kommunen, samt förvaltningens svar finns samlade i en 
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. Förvaltningens bedömning är att de 
synpunkter som kommit in från remissinstanser och sakägare besvarats och att 
detaljplanen kan antas.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och inte kommer att prövas av länsstyrelsen 
om den antas.  
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Då ett bygglov inom fastigheten upphävts i Mark- och miljööverdomstolen, i en dom som 
inte får överklagas, gör förvaltningen bedömningen att antagande av den rubricerade 
planändringen är av principiell beskaffenhet och att beslut om antagande bör fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012 och med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds. 

 

  

Anders Ohlson 
Samhällsbyggnadschef  Peter Wallentin 
  Verksamhetschef plan och bygglov 

 
 
 
Bilagor: 

1. Plankarta med bestämmelser inklusive planbeskrivning  
2. Fastighetsförteckning 
3. Granskningsutlåtande 
4. Samrådsredogörelse 
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LOKALGATA

Planhandlingarna består av:
- Plankarta
- Illustrationskarta
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Utlåtande

Övriga handlingar:
- Djupedalsäng 1:307, Geotekniskt utlåtande, 2019-10-21.
  Markera Mark Göteborg AB.

100 m

0 m
50 m

skala 1:1000  (A2)

Instans

Antagen

Vunnit laga kraft

Datum

PLANBESTÄMMELSER

Anna Sofia Wannerskog
Planarkitekt

Peter Wallentin
Verksamhetschef
för plan och bygglov

Plankarta med bestämmelser och
illustration

Antagandehandling    

Rutnätspunkt

Gränspunkt

Polygonpunkt

Fix

Avvägd höjd

741

72.00

661778

Nivåkurvor

74

73

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN

Lr

LANDVETTER

Uppdaterad genom utdrag ur kommunens primärkarta.
Fastighetsredovisningen aktuell: 2019-10-25
Koordinatsystem i plan SWEREF99 1200
Höjdsystem Rh2000

Andreas Hansson
GIS-utvecklare

BETECKNINGAR

4:36

samfs:7

Fastighetsgräns

Traktgräns

Traktnamn

Fastighetsbeteckning

Samfällighet

Ledningsrätt

Byggnad

Byggnads läge enligt utsättning

Väg, gångväg

Slänt

Staket

Häck

Mur

Stödmur

Plankarta  - ändrad 2020-01-08

Illustration  - ändrad 2020-01-08

i Mölnlycke, Härryda kommun

DJUPEDALSÄNG 1:18
Ändring av detaljplan för

Sektorn för samhällsbyggnad
Mars 2020

Ändring av detaljplan

KS

KF

Uppdrag

Antagen

Vunnit laga kraft

2018-09-24

1990-04-17

1990-05-15

Karin Harlin
Planarkitekt
Krook & Tjäder

PLANBESKRIVNING
Planens syfte och huvuddrag (ändrad 2020-01-08)
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för nybyggnad av två enbostadshus
inom fastigheterna Hönekulla 1:228 och Djupedalsäng 1:307 (tidigare mark inom
fastigheten Djupedalsäng 1:18).

Plandata (oförändrad sedan 1990-04-17)
Planområdet är beläget mellan Gråbergsvägen och Åsvägen
i Djupedalsäng. Områdets areal är ca 0,2 ha.

Tidigare ställningstaganden (oförändrad sedan 1990-04-17)
För planområdet gäller detaljplan antagen av
kommunfullmäktige 1982-06-16.

Förutsättningar och förändringar (oförändrad sedan 1990-04-17)
Fastigheten avsattes i 1982-års detaljplan för samlingsändamål med avsikten att
hembygdsmuseet skulle finnas kvar på platsen och ev utvidga sin byggnation.
Sedan dess är hembygdsmuseet flyttat till annan plats och fastigheten öppen för
annan byggnation.
Efter samråd med kommunstyrelsens AU-planfrågor har byggnadsnämnden
1989-11-07 beslutat att planlägga området för bostadsändamål, två tomter, enligt
PBL 5:28, enkelt planförfarande.
Vid tidigare planutredning avseende Kullbäckstorp 2:7 m fl, barnstuga vid
Finnsjövägen, har från angränsande fastighetsägare framförts synpunkter att
området är mer lämpat för lekplats än för bostadshus. Fritidskontoret har meddelat
att lekplats bör samordnas vid barnstugeområdet vid Finnsjövägen och ytterligare
lekplatser inte behövs i området.
Gällande plan redovisar dock möjlighet till mindre lekplats vid gångvägen. De två
tomtplatserna har dock bedömts väl anslutna till bebyggelsekaraktären i området.

Planförslag (oförändrad sedan 1990-04-17)
Planförslaget innebär en komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen
med två stycken friliggande enbostadshus.
Planområdet väganslutes till Gråbergsvägen via bef lokalgata. Förutom den
allmänna gång- och cykeltrafiken kommer lokalgatan härvid att betjäna fyra
fastigheter. Lokalgatan föreslås breddas från nuvarande ca 3 m till 4 m.
Vändplats utföres. Ny VA-servis skall utbyggas till den sydöstra tomten.

Redaktionell ändring (utgår 2020-01-08)

PLANÄNDRING
Planändringens syfte och huvuddrag (tillkommer 2020-01-08)
Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307.
Ändringen innebär mindre justering av byggrätten och är förenlig med syftet för
gällande detaljplan. Byggrätten blir mer flexibel. Standard planförfarande tillämpas.
Ändringen görs direkt på gällande detaljplan med aktbeteckning P90-9, laga
kraftvunnen 1990-05-15. När ändringen har vunnit laga kraft är det planen i sin
ändrade form som gäller för planområdet.

Bakgrund (tillkommer 2020-01-08)
Bygglov från 2010 avseende komplettering av huvudbyggnad inom fastigheten
Djupedalsäng 1:307 har upphävts i dom från Mark- och miljööverdomstolen
(mål nr P 11603-13). Kommunen prövar därför om planbestämmelser avseende
markens bebyggande samt utformning av bebyggelse kan justeras genom
planändring.

Planändringens innebörd (tillkommer 2020-01-08)
Planändringen innebär att mer mark för uppförande av huvudbyggnad och
komplementbyggnad blir tillgänglig att bebyggas inom fastigheten Djupedalsäng
1:307 genom att minska utbredningen av den mark som inte får bebyggas i gällande
detaljplan. Samma andel av tomten som får bebyggas kvarstår, dvs 25 %.
Möjligheten för bebyggelsens placering och utformning inom planområdet justeras i
förhållande till bebyggelseområdets topografi. Planbestämmelser för högsta tillåtna
nockhöjd och högsta tillåtna byggnadshöjd införs så att huvudbyggnadens
utformning kan anpassas ytterligare utifrån de möjligheter som topografin kan medge
inom planområdet.
I utredningen "Djupedalsäng 1:307, Geotekniskt utlåtande", daterad 2019-10-21, görs
bedömningen att det inte finns någon risk för skred i området.
Avseende grundläggning görs bedömningen att det i bygglovskedet bör utföras en
geoteknisk undersökning för att kunna dimensionera grundläggningsmetod i detalj.
Inom fastigheten Djupedalsäng 1:307 finns kommunala ledningar. Vid byggnation
behöver fastighetsägaren säkerställa att ledningar inte överbyggs.

Konsekvenser av planändringen (tillkommer 2020-01-08)
Miljömål eller miljökvalitetsnormer påverkas ej negativt av planändringen.
Kommunen bedömer att planändringen inte innebär någon negativ påverkan för
omkringliggande bostäder. Påverkan på omkringliggande bebyggelse samstämmer
med påverkan från gällande detaljplaner i området.
Genomförandet av planändringen innebär inga ekonomiska kostnader för kommunen.

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Allmän plats

Lokaltrafik (oförändrad  sedan 1990-04-17)

Bostäder (oförändrad sedan 1990-04-17)

Kvartersmark

MARKANVÄNDNING

UTNYTTJANDEGRAD

Högst 25% av tomtytan får bebyggas
(oförändrad sedan 1990-04-17)

LOKALGATA

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas (oförändrad sedan 1990-04-17)

Placering

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Huvudbyggnader skall placeras minst 4,0 m från tomtgräns.
Uthus samordnas och förlägges i tomtgräns
(oförändrad sedan 1990-04-17)

Högsta antal våningar. Huvudbyggnader får uppföras till en
högsta byggnadshöjd av 4,5 m.  (ändrad 2020-01-08)

Utformning

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
(ändrad 2020-01-08)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Endast angiven användning och utformning är tillåten. (oförändrad sedan 1990-04-17)

Högst en huvudbyggnad och ett uthus per tomt
(oförändrad sedan 1990-04-17)

Högst en lägenhet per huvudbyggnad
(oförändrad sedan 1990-04-17)

Kvartersmark får inte delas i fler fastigheter än illustrationskartan
visar  (oförändrad sedan 1990-04-17)

e1

e2

e3

e4

Marken får endast förses med komplementbyggnad
(tillkommer 2020-01-08)

Komplementbyggnad får uppföras till en högsta byggnadshöjd
av 3,0 m (ändrad 2020-01-08)

p

Endast friliggande hus (oförändrad sedan 1990-04-17)fril.

Högsta tillåtna nockhöjd angiven i meter över
grundkartans nollplan (tillkommer 2020-01-08)

Högsta tillåtna byggnadshöjd angiven i meter över
grundkartans nollplan (tillkommer 2020-01-08)

+00,0

+00,0

I

B

- justering av byggrätt och tillägg till gällande planbestämmelser,
 inom del av planområdet
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GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 
Under tiden 14 januari till 4 februari 2020 har detaljplanen varit utställd för 
granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900). Granskningshandlingar 
sändes till remissinstanser den 10 januari 2020, och har funnits tillgängliga i 
kommunhuset samt på kommunens hemsida. 
 
Information sändes till sakägare den 10 januari 2020. Planhandlingar publicerades  
på kommunens hemsida och underrättelse anslogs på kommunens anslagstavla  
den 14 januari 2020.  
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Under granskningstiden har sju (7) yttranden inkommit till kommunen. I detta 
granskningsutlåtande redovisas Länsstyrelsens, Lantmäteriets samt Statens geotekniska 
instituts (SGI) yttranden i sin helhet. Övriga yttranden är sammanfattade. Samtliga 
yttranden finns tillgängliga hos Härryda kommun.  
 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, SGI och Trafikverket har inga erinringar på 
granskningshandlingarna. Härryda Energi har inte heller någon erinran. PRO och SPF 
Härryda kommun avstår från att yttra sig. 
 
En sakägare (grannfastighet) har yttrat sig under granskningen. Fastighetsägarna är 
emot planändringen då planen medför ökad insyn till fastighet Djupedalsäng 1:117. 
 
Man anser att kommunen tillämpar Boverkets riktlinjer av plan- och bygglagen (PBL) 
på fel sätt, och hänvisar till att ändring av detaljplan inte bör användas för att legalisera 
avvikelser för byggnadsåtgärder på enstaka fastigheter.  
 
Inför antagandet gör sektorn för samhällsbyggnad bedömningen att de fem sakägarna 
och de boende i närområdet, som har yttrat sig under samråd och granskning, inte får 
sina synpunkter tillgodosedda avseende utökad byggrätt.  
 
Till följd av granskningen kommer endast redaktionella ändringar att göras i 
planhandlingarna. Antagandehandlingarna överensstämmer därmed med gransknings-
handlingarna. 
 
Planens konsekvenser har bedömts och avvägts utifrån bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och miljöbalken. Konsekvenserna av planen står i proportion till den 
påverkan planen innebär för omkringliggande bebyggelse och enskilda intressen. 
Påverkan är av sådant slag att den av sektorn för samhällsbyggnad bedöms vara 
acceptabel. 
 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken kap 3. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kap 5 överträds. 
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YTTRANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH 
ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland, yttrande daterat 2020-01-21 
Yttrandet återges i sin helhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av  
Länsstyrelsen om den antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion 

 
Synpunkter på granskningshandlingen 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslagen detaljplan. 
 
Kommentar: Noteras 
 
Lantmäteriet, yttrande daterat 2020-01-13 
Yttrandet återges i sin helhet. 
 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-01-08) har följande  
noterats:  

Lantmäteriet har tagit det av granskningshandlingarna och har inget ytterligare att 
erinra. 

 
Kommentar: Noteras 
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Statens geotekniska institut, yttrande daterat 2020-02-04 
Yttrandet återges i sin helhet. 

Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Härryda kommun erhållit rubricerad 
detaljplan med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 
såsom ras, skred och erosion. 

Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom 
hantering av radon, ingår inte i yttrandet. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för 
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. 

Underlag: 

• Plankarta med planbeskrivning, granskningshandling. Upprättad av Härryda 
kommun, daterad januari 2020. 

• Djupedalsäng l :307, Geoteknisk utlåtande.  
Upprättad av Markera Mark Göteborg AB, daterad 2019-10-21. 

 
SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet 
är daterat 2019-08-19, dnr enligt ovan. I tidigare yttrande rekommenderade SGI att de 
geotekniska förutsättningarna (skred, ras och erosion) ska klarläggas i det fortsatt 
planarbetet. Ett geoteknisk utlåtande har tagits fram av Markera Mark Göteborg AB 
och har nu tillfogats planhandlingen. 

I geotekniskt utlåtande har konsulten bedömt att risk för skred inte finns i planområdet. 
SGI delar konsultens bedömning och har inga övriga frågor eller synpunkter på 
planförslaget. 

 
Kommentar: Noteras 
 
Trafikverket, yttrande daterat 2020-01-15 
Trafikverket har inget att erinra i granskningsskedet. 

 
Kommentar: Noteras 
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REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN 
 
Härryda Energi, yttrande daterat 2020-02-03 
Ingen erinran. 
PRO och SPF i Härryda kommun, yttrande daterat 2020-02-03 
Avstår från yttrande då man inte ser sig som berörd. 
 
 
REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT 
NÅGRA YTTRANDEN 
 
Rådet för funktionshinderfrågor  

Rådet för idéburna organisationer 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Telia Skanova Acess AB 
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
 
Djupedalsäng 1:117, yttrande daterat 2020-02-04 
Fastighetsägarna anser att kommunen inte bör gå vidare med att anta detaljplanen då 
flera sakägare är emot planändringen. 
 
Fastighetsägarna anser att anledningen att kommunen föreslår planändringen är för att 
kunna ge bygglov för ett uterum som idag är ett svartbygge. 
 
Orsaken till att man motsätter sig planändringen är att planen medför ökad insyn till 
fastigheten Djupedalsäng 1:117. 
 
Fastighetsägarna anser att kommunen med denna planändring försöker kringgå en dom 
från Svea Hovrätt, målnummer P11603-13. I domen meddelar hovrätten att 
förutsättningarna för bygglov för ett uterum inom det aktuella planområdet saknas och 
att domen inte får överklagas.  
 
Fastighetsägarna anser även att kommunen går emot Boverkets riktlinjer i tillämpningen 
av plan- och bygglagen (PBL), och hänvisar till att ändring av detaljplan inte bör 
användas för att legalisera avvikelser för byggnadsåtgärder på enstaka fastigheter. 
 
Kommentar: Liknande synpunkter inkom från flera sakägare under samrådsskedet. 
Sektorns bedömning av synpunkterna kvarstår sedan samrådet.  
 
Sektorn för samhällsbyggnad delar fastighetsägarnas synpunkt att planen innebär ökad 
insyn för de boende och bedömer att aktuell påverkan är en konsekvens av 
planändringen. Dock är påverkan inte av sådant slag att den medför betydande 
olägenhet för människors hälsa, utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
 
Utbyggnad och förtätning innebär förändring i ett tätbebyggt område. Viss insyn mellan 
fastigheter är oundviklig inom tätbebyggda områden och betraktas inte vanligtvis som 
en olägenhet. 
 
Vid planändring prövas på nytt vad som kan tillåtas att byggas inom ett planområde. 
Den aktuella planändringen utgår från omkringliggande bebyggelse där gällande 
detaljplan har flexibla byggrätter, dvs en större markyta inom fastigheten där en 
byggnad kan uppföras. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att planen innebär liknande planförutsättningar 
som för övrig bebyggelse i närområdet.  
 
Planens konsekvenser har bedömts och avvägts utifrån bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och miljöbalken. Konsekvenserna av planen står i proportion till den 
påverkan planen innebär för omkringliggande bebyggelse och enskilda intressen. 
Påverkan är av sådant slag att den av sektorn för samhällsbyggnad bedöms vara 
acceptabel. 
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SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA 
SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
 

Fastighet Skede Synpunkt 

Djupedalsäng 1:94 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen.  
De anser att planändringen innebär negativa 
konsekvenser för befintlig bebyggelse som 
är uppförd och anpassad utifrån nu gällande 
detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:100 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen.  
De anser att planändringen innebär negativa 
konsekvenser för befintlig bebyggelse som 
är uppförd och anpassad utifrån nu gällande 
detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:108 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen.  
De anser att planändringen innebär negativa 
konsekvenser för befintlig bebyggelse som 
är uppförd och anpassad utifrån nu gällande 
detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:109 Samråd 
Fastighetsägarna motsätter sig en utökning 
av byggbar mark dvs utökad byggrätt. 

Djupedalsäng 1:117 Samråd 

 

 

Fastighetsägarna är emot planändringen.  
De anser att planändringen innebär negativa 
konsekvenser för befintlig bebyggelse som 
är uppförd och anpassad utifrån nu gällande 
detaljplaner. 

Granskning 

 

 

Fastighetsägarna är emot planändringen. 
Planen medför ökad insyn till fastighet 
Djupedalsäng 1:117. 

Kommunen tillämpar Boverkets riktlinjer av 
plan- och bygglagen (PBL) på fel sätt och 
hänvisar till att ändring av detaljplan inte 
bör användas för att legalisera avvikelser för 
byggnadsåtgärder på enstaka fastigheter. 
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Mölnlycke i mars 2020 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan och bygglov 

 
 
 
Peter Wallentin   Anna Sofia Wannerskog 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
 

Page 136 of 288



Granskningshandling  1(15) 
Januari 2020 
 

 
Sektorn för samhällsbyggnad 

 

 
 
Ändring av Detaljplan för  
DJUPEDALSÄNG 1:18 
i Mölnlycke, Härryda kommun             
 
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
Under tiden 18 juni – 21 augusti 2019 har detaljplanen varit föremål för samråd enligt  
5 kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Samrådshandlingar sändes till remiss-
instanser 14 juni 2019 och har funnits tillgängliga i kommunhuset, kulturhuset i  
Mölnlycke samt på kommunens hemsida. Information sändes till sakägare 14 juni 2019.  
Annons infördes i Härryda-Posten 13 juni 2019.  
 
SAMMANSTÄLLNING  
Under samrådstiden har fjorton (14) yttranden inkommit till kommunen. I denna 
samrådsredogörelse redovisas Länsstyrelsens, Lantmäteriets samt Statens geotekniska 
instituts yttranden i sin helhet. Övriga yttranden är sammanfattade. Samtliga yttranden 
finns tillgängliga hos Härryda kommun. 
 
Länsstyrelsen och Lantmäteriet har inga erinringar på samrådshandlingen. Lantmäteriet 
har en fråga kring en planbestämmelse vilken besvaras i redogörelsen nedan. 
 
Länsstyrelsen meddelar att man med hänsyn till ingripandegrunderna i  
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden bedömer att planen kan accepteras och där-
för inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Kommunen bedömer inte att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan, därför 
kommer ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning tas fram. I samrådsyttrandet från 
Länsstyrelsen framkommer att man delar kommunens bedömning.  
 
Statens geotekniska institut har lämnat synpunkt om att stabilitetsförhållandena samt de 
geotekniska förutsättningarna behöver klargöras i planskedet. 
 
Fem fastighetsägare, som bedöms som sakägare, har haft erinringar på samrådsförslaget. 
Sammanfattningsvis är man emot det som möjliggörs i planen på grund av de föreslagna 
högre nock- och byggnadshöjderna, att den utökade byggrätten innebär en förändring i 
befintlig bebyggelse samt man anser att det finns risk för ökad insyn. 
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Synpunkterna från fastighetsägarna handlar även om det bygglovsärende inom 
fastigheten Djupedalsäng 1:307 som har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen 
utifrån gällande detaljplan, samt det rivningslov som föreligger. 
 
Boende i närområdet ifrågasätter förfarandet med ändring av detaljplan för en enstaka 
fastighet och tolkar planärendet som ett resultat av vänskapskorruption.  
 
Inför granskningen görs bedömningen att de fem sakägarna och de boende i närområdet 
inte får sina synpunkter tillgodosedda avseende utökad byggrätt.  
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SAMLADE SVAR 
Nedan följer samlade svar på inkomna synpunkter främst från sakägare. Ingen inbördes 
rangordning finns för de olika frågorna.  
 
Geoteknik 

De geotekniska förutsättningarna för planområdet har utretts inför granskningen och 
planbeskrivningen har förtydligats avseende geoteknik. Förutsättningarna för geoteknik 
och markstabilitet är inte av sådan art att planbestämmelse avseende geotekniska åtgärder 
behöver införas på plankartan. 
 
Konsekvenser av flexibel byggrätt för befintlig bebyggelse 

Aktuell planändring utgår från omkringliggande bebyggelse där gällande detaljplan har 
flexibla byggrätter, dvs en större markyta inom fastigheten där en byggnad kan uppföras. 

Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att planen innebär liknande planförutsättningar 
som för övrig bebyggelse i närområdet.  
 
Placering av byggnader, byggnadshöjd och utformning 

Följande planbestämmelser har justerats eller lagts till på plankartan för att bebyggelsens 
utformning ska överensstämma med omgivande bebyggelse:  

- Egenskapsområde med bestämmelse om att byggnad ej får uppföras har utökats i 
sydost inom planområdet på plankartan.  

- Planbestämmelse för högsta tillåtna nockhöjd har justerats. Högsta tillåtna 
nockhöjd angiven på plankartan justeras till + 84,0 meter över grundkartans 
nollplan. 

Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att planen innebär liknande planförutsättningar 
som för övrig bebyggelse i närområdet.  

 
Ansökan om planbesked  

Det står var och en fritt att ansöka om planbesked hos kommunen. Beslut om planbesked 
avgörs från fall till fall, utifrån specifika förhållanden för aktuella bebyggelseområden 
samt utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen.  

 
Ökad insyn  

Aktuell plan innebär en förändring i förhållande till befintliga bostadsfastigheter i söder, 
sydost och sydväst.  

Insynen för de närboende ökar men påverkan bedöms vara acceptabel. Sektorn för 
samhällsbyggnad bedömer att aktuell påverkan är en konsekvens av planen, dock inte av 
sådant slag att den medför betydande olägenhet för människors hälsa, utifrån 
bestämmelserna i plan- och bygglagen.   
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Utbyggnad och förtätning innebär förändring i ett tätbebyggt område, därför blir viss 
insyn mellan fastigheter oundviklig inom tätbebyggda områden och ingenting som 
vanligtvis betraktas som en olägenhet. 
 

Tidigare bygglov upphävt i Mark- och miljööverdomstolen samt 
rivningsbeslut  

Planuppdraget är ett separat uppdrag. I aktuell planprocess prövas vilken bebyggelse som 
är lämplig på platsen, därför behandlas inte bygglovs- eller rivningslovsärendena i 
planprocessen.  

Bygglovsärendet och rivningsbeslutet är ärenden som utgår från gällande plan. De 
handlar om det som har byggts tidigare och att bygglov för ett uterum har upphävts. För 
dessa ärenden hänvisas till följande handlingar: 

• Upphävande av bygglovet  
Mark- och miljööverdomstolen, MÖD 2014:24. Målnummer P11603-13.  
Avgörandedatum 2014-05-06. 

• Rivningsbeslutet  
Miljö- och bygglovsnämnden sammanträde 13 juni 2018, §79.  
Dnr: BYGG 2010-000216.  

 
Planändring och aktuellt ärende 

I Härryda kommun tas beslut om planbesked och om att upprätta detaljplan av Kommun-
styrelsen. 

Kommunstyrelsen har beslutat om planändringen och sektorn för samhällsbyggnad har 
uppdraget att utföra ändringen.  

Aktuell planändring innebär att det i den pågående planprocessen prövas och bedöms på 
nytt vad som kan tillåtas att byggas inom planområdet. 

Att anta en detaljplan åligger kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kom-
munstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaf-
fenhet eller annars av större vikt, enligt PBL 5 kap. 27 §. Ett sådant uppdrag får inte dele-
geras.  
 

Konsekvenser av aktuell detaljplan 

Planens konsekvenser har bedömts och avvägts utifrån bestämmelserna i plan- och bygg-
lagen och miljöbalken. Konsekvenserna av planen, vilka framgår under ovanstående ru-
briker, står i proportion till den påverkan planen innebär för omkringliggande bebyggelse 
och enskilda intressen. Påverkan är av sådant slag att den av sektorn för samhällsbyggnad 
bedöms vara acceptabel. 
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LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 

 
Länsstyrelsen Västra Götaland, yttrande daterat 2019-06-24 
Yttrandet återges i sin helhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och  
bygglagen (PBL 2010:900).  

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen planändring. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Läns-
styrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs. 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

• Bebyggelse blir olämplig för människors liv och hälsa. 

 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrel-
sen delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning 
tas fram. 

 
Kommentar: Noteras. 
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Lantmäteriet, yttrande daterat 2019-08-16 
Yttrandet återges i sin helhet. 
 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade maj 2019) har följande 
noterats: 

Lantmäteriet noterar att planbestämmelsen e1 som styr byggandets utnyttjandehetsgrad 
inte ändras i samband med planändringen, dvs Djupedalsäng 1:307 får efter planändring-
en inte bebyggas mer än innan planändringen. Lantmäteriet tolkar planhandlingarna som 
att syftet med planändringen är att Djupedalsäng 1:307 ska kunna bebyggas på en annan 
del av fastigheten, genom att minska prickmarkens utbredning, än var bebyggelsen idag 
finns. Men om kommunens syfte även är att fastigheten ska kunna bebyggas i en större 
utsträckning, arealmässigt, bör planbestämmelsen e1 också ändras till en högre procent-
sats. 

I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot planförslagets samrådshandlingar. 
 
Kommentar: Noteras. Det stämmer att syftet med planen innebär att byggrätten utökas. 
Samma utnyttjandegrad av tomtytan tillämpas som tidigare.  
 
 
Statens geotekniska institut, yttrande daterat 2019-08-19 
Yttrandet återges i sin helhet. 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Härryda kommun erhållit rubricerad detaljplan 
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 
skred och erosion. 

Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hante-
ring av radon, ingår således inte. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för bo-
stadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. 

Underlag: 
1. Plankarta med planbeskrivning, samrådshandling. Upprättad av Härryda kom-

mun, daterad maj 2019. 
2. SGU:s jordartskarta 

 
SGI:s synpunkter 
Det finns i handlingen ingen redogörelse for de geotekniska förutsättningarna i området 
med avseende på geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion, bergras och 
blocknedfall. Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga jordlagren i området av 
glacial lera och i nordvästra delen finns berg. 

SGI rekommenderar att de geotekniska förutsättningarna klarläggs, inledningsvis utifrån 
till exempel jordartskarta och topografiska kartor, som underlag for översiktliga bedöm-
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ningar av markens lämplighet och kartläggning av eventuella geotekniska säkerhetsris-
ker. 

Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion.  
Med hänvisning till 2 kap 4–5 § i PBL ska alltså geotekniska aspekter såsom säkerhets-
frågor avseende skred, ras och erosion klarläggas i planskedet för hela planområdet för 
de förhållanden som planen medger. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart 
och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller 
indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. Stabilitetsförhållandena ska 
klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt  
IEG Rapport 6:2008 Rev l. 

Framkommer det efter utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att marken 
ska vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. 

SGI ser inga hinder till fortsatt planläggning under förutsättning att ovan angivna syn-
punkter beaktas. 

 
Kommentar: De geotekniska förutsättningarna för planområdet har utretts inför gransk-
ningen och planbeskrivningen har kompletterats med information angående geoteknik.  

Bedömningen i utredningen är att förutsättningarna för geoteknik och markstabilitet inte 
är av sådan art att planbestämmelse avseende geotekniska åtgärder behöver införas på 
plankartan. 

Utredningen utgår från en geoteknisk okulärbesiktning samt kartstudier. Sakkunnig geo-
tekniker har bedömt att utredningsförfarandet är tillräcklig för bedömningen om att det 
inte föreligger några geotekniska hinder att fastställa föreslagen detaljplan.  
Lägsta detaljerad utredningsnivå enligt antingen IEG Rapport 4:2010 eller IEG Rapport 
6:2008 Rev I, bedöms inte som tillräckligt motiverad att tillämpa, i förevarande fall. 
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YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL  
 

 
REMISSINSTANSER SOM INTE HAR NÅGOT ATT ERINRA 
 
Härryda Energi AB, yttrande daterat 2019-08-19 

Härryda energi har inget att erinra mot upprättat förslag.  

Man informerar om att planförslaget berör befintliga elledningar och bifogar en karta 
som visar ungefärligt läge för ledningarna. 

 

Pensionärsrådet (PRO och SPF) i Härryda kommun,  
yttrande daterat 2019-08-20 

PRO och SPF i Härryda kommun har beslutat avstå från yttrande då det inte berör frågan 
om äldrebostäder eller andra äldrefrågor. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor, yttrande daterat 2019-06-20 

Rådet för funktionshinderfrågor har inga synpunkter på detaljplanen. 

 
Räddningstjänsten Storgöteborg, yttrande daterat 2019-06-27 

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot planförslaget och meddelar 
nedanstående information. 

Riskhänsyn 
Inga riskkällor har identifierats i planområdets närhet. 

Insatstid 
Planområdet ligger inom det område som normalt nås av räddningstjänsten inom 10 mi-
nuter. 

Framkomlighet för räddningsfordon 
Infartsvägen sker via Gråbergsvägen, med tillräcklig bärighetsklass för räddningstjäns-
tens fordon. Uppställning kan ske så att angreppspunkten inte överskrider 50 meter från 
räddningstjänstens fordon.  

Brandvattenförsörjning 
Närmsta brandpost inom det kommunala ledningsnätet finns på ett avstånd som understi-
ger 125 meter, i korsningen mellan aktuell lokalgata och Gråbergsvägen. Kapaciteten är 
dock okänd men ska med avseende på områdets bebyggelsekaraktär uppfylla områdestyp 
A.1 enligt VAV P83, motsvarande en kapacitet på 600 l/min. 
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TeliaSonera Skanova Access AB, yttrande daterat 2019-06-19 

TeliaSonera Skanova AB har inga synpunkter på denna detaljplan. 

 

Trafikverket, yttrande daterat 2019-06-25 

Trafikverket har inget att erinra.  

 
 
REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT NÅGRA YTTRANDEN 
 
Rådet för idéburna organisationer 
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SAMRÅD MED SAKÄGARE 
 
Fastighet Djupedalsäng 1:94, skrivelse inkommen 2019-08-21 
Fastighetsägaren anser inte att planändringen ska gå igenom av nedan följande skäl. 

Bostadsområdet har funnits länge och byggnationsmässigt har det varit färdigställt sedan 
många år tillbaka. Folk har placerat och byggt ut sina hus på tomterna efter de ramar som 
har funnits i detaljplanen. Att göra en planändring för att ”möjliggöra för flexibel an-
vändning av markens ändamål” innebär att de aktuella fastighetsägarna kan placera ett 
nytt hus var som helst på fastigheten, vilket kan påverka grannarnas bostäder på ett nega-
tivt sätt. 

Aktuell fastighet i planändringen har en negativ lutning söderut och man har därför place-
rat byggnaden i den norra delen av fastigheten, utifrån gällande detaljplan.  

Att nockhöjden kan höjas ytterligare 1,9 meter innebär att fastighetsägarna till aktuell 
fastighet kan placera ett trevåningshus i södra delen av tomten, vilket kan innebära att 
grannfastigheter skuggas. 

Härryda kommun bör vara försiktig med ändring av detaljplan av denna karaktär och än-
damål (möjliggöra en flexibel användning av marken för bostadsändamål). Om detta be-
viljas kommer allt fler fastighetsägare komma med önskemål om att flytta och bygga om 
sina nuvarande bostäder till större byggnationer både på höjden och bredden med tanke 
på rådande bostadsmarknad. 

 
Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på sidorna 3–4. 
 
 
Fastighet Djupedalsäng 1:100, skrivelse inkommen 2019-08-21 
Fastighetsägarna anser att planändringen inte ska godkännas.  

Bostadsområdet har funnits under en längre tid och byggnadsmässigt har den varit färdig-
ställd sedan många år. Bostäderna på de fastigheter som finns har bebyggts utefter den 
detaljplan som gäller. 

Vad gäller den föreslagna ändringen i detaljplanen ges möjlighet till nockhöjning, vilket i 
praktiken innebär möjlighet till ett ”trevåningshus” i ett område som är kuperat och där 
bebyggelsen är anpassad till topografin. Detta kan komma att påverka insynen till den 
egna fastigheten. 

Att göra en ändring i ett enskilt fall för att ”möjliggöra en flexibel användning av marken 
för bostadsändamål” innebär att fler fastighetsägare kan komma att vilja få igenom änd-
rade detaljplaner både vad gäller höjd på bostad samt placering på de fastigheter som 
finns i området. 

Vidare undrar man vad syftet är med planändringen, varför den endast omfattar en fas-
tighet i område och varför denna fastighet behöver en mer flexibel användning av sin 
mark än övriga grannar. 
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Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på sidorna 3–4. Fastigheten 
Djupedalsäng 1:307 har inte samma slags flexibilitet idag, avseende ytan för byggrätten, 
som övriga grannars fastigheter. 
 
 
Fastighet Djupedalsäng 1:108, skrivelse inkommen 2019-08-21 
Fastighetsägarna motsätter sig förslaget till planändring, förklarar varför samt anger sina 
synpunkter. 

Man anser att kommunen, vid utskick och i planhandlingar borde ha informerat om att 
uterummet är anledning till detta förslag på planändring, samt informerat om den dom 
från Svea Hovrätt om att förutsättning för bygglov saknas och att rivningsbeslut har över-
klagats till Länsstyrelsen. Fastighetsägarna anser att kommunen genom denna planänd-
ring försöker kringgå Svea Hovrätts beslut. 

Man undrar också hur kommunalstyrelsen kan ta upp frågan om ändring av detaljplan 
igen då den redan avslagits en gång i samma instans. 

Man påtalar att felaktig benämning av den berörda fastigheten förekommer. 

Fastighetsägarna påtalar att ärendet har pågått sedan 2010 och att det är illa skött av 
kommunen. 

Orsaken till tidigare överklaganden av bygglovet är att det helglasade uterummets höga 
placering har gett ökad insyn till fastighet Djupedalsäng 1:108. 

Man framför också att adderande av ytterligare våningar inte kan vara förenligt med 
kommunens policy om bostadsförtätning då det enbart är en byggnad som kan bebos av 
en familj. 

Förslaget till planändring innebär addition av ytterligare en våning på en fastighet som 
redan i dagsläget är uppfört i två våningar. Planändringen skulle innebära möjlighet att 
utöka fastigheten till tre våningar istället för en våning som nuvarande detaljplan medger. 

Man anser att planändringen är en provokation mot grannarna som under alla dessa år har 
överklagat bygglovet pga. uterummets höga placering och den insyn det innebär. 

En planändring som innebär att uterummet inte rivs och möjlighet till nockhöjning med 
takkupor skulle innebära en betydande olägenhet avseende insyn för fastigheten  
Djupedalsäng 1:108. 

Fastighetsägarna motsätter sig därför med kraft en planändring som medger att bygglov 
för det redan byggda uterummet kan godkännas. 

Fastighetsägarna förutsätter att kommunen och bygglovsenheten utför sitt arbete och sä-
kerställer att uterummet rivs och att tidigare åtgärder för att begränsa insyn till grannar 
återställs på altanen. 

Fastighetsägarna kommer på samma sätt som i tidigare bygglovsärende att fortsätta mot-
sätta sig och överklaga förslaget till planändring i varje möjlig instans. 
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Om arbetet med planändringen inte avbryts anser fastighetsägarna att följande ska ge-
nomföras: 

• Ett nytt tillsynsärende ska upprättas. 

• När planändringen vinner laga kraft, ska miljö- och bygglovsnämnden, genom 
tillsynsärende, tillse att byggnaden är planenlig. Idag anses fastigheten vara en 
sluttningsvåning och inte ett suterränghus, se bilaga om dom  
s. 5 (Dom P1609-13 Vänersborgs Tingsrätt, 2013-11-28) 

• Man motsätter sig planförslagets takvinkel till 45 grader och vill se en ändring till 
nuvarande 20–25 grader. 

• Man vill att bestämmelse om takkupor ska införas i plankartan med innebörden att 
takkupor inte får byggas, inte heller Attefallstakkupor i ett senare skede. 

• Kräver också att en geoteknisk undersökning görs då huset inom fastigheten  
Djupedalsäng 1:108 ligger lägre och då man efter dränering funnit att huset står på 
blå lera och ytterligare belastning kan medföra rasrisk. En källåder rinner ner mot 
fastighet 1:108 med högt vattentryck mot fastigheten. Enligt avtalet som skrevs  
1994-07-27 har punkt 2 om dränering inte utförts. Se bilagt avtal i yttrandet. 

Fastighetsägarna hänvisar även till sin sammanfattning av Härryda kommuns hantering 
av ärendet kring uterummet. 
 

Kommentar: Bygglovsbefriade åtgärder som exempelvis så kallade Attefallstakkupor 
regleras inte i plan- eller bygglovsskede.   

Frågan om källådern hanteras inte i planskedet. Det är en civilrättslig fråga där Jorda-
balken 3 kap., 1 § gäller. För att ta reda på hur källådern rinner och var källan finns 
behövs en undersökning göras som även visar på eventuell olägenhet. Om en källa finns 
inom den angränsande fastighet som ägs av kommunen, Djupedalsäng 1:18, så är det 
kommunen i egenskap av markägare som ansvarar för omhändertagandet av vattnet.  

På kvartersmark har var och en ansvar för att omhänderta sitt eget vatten utifrån kom-
munens dagvattenpolicy. Detta gäller vid byggnation och kontrolleras i bygglovsskedet. 

Se även svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på s. 3–4. 
 
 
Fastighet Djupedalsäng 1:109, skrivelse inkommen 2019-08-21 
Fastighetsägarna framför följande synpunkter: 

En planändring som innebär att nocken kan höjas med 1,9 meter är inte acceptabel. 

Man undrar hur kommunen och sökande kommit fram till att nockhöjd bör utgå från fas-
tighet Hönekulla 1:228 och inte andra hus som ligger mycket lägre i området. Om en 
takkupa byggs vid höjning av taket, ger detta insyn till grannar på ett mycket oönskat 
sätt. 

Den föreslagna möjligheten till nockhöjning kan alltså ge ett ”trevåningshus” i ett om-
råde som är kuperat och där bebyggelsen är anpassad till topografin. Som grannar har 
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man redan anlagt sina trädgårdar och altaner utifrån befintlig detaljplan och bebyggelse, 
vilket innebär att ett ”trevåningshus” blir en mycket stor försämring. 

Ändringen innebär också att en utökning av byggnadsytan är möjlig eller uppförande av 
fler hus på fastigheten 1:307. Om så sker innebär även det en olägenhet för fastigheten 
Djupedalsäng 1:109 och är inte acceptabel. 

Man undrar över syftet med planändringen och varför ändringen endast omfattar en fas-
tighet i bostadsområdet, fastigheten 1:307 och varför fastigheten 1:307 behöver en mer 
flexibel användning av sin mark än övriga grannar. 

Man undrar om syftet med ändringen är att bygga ut fastigheten eller uppföra fler bygg-
nader på tomten. 
 

Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på s. 3–4.  
 

 
Fastighet Djupedalsäng 1:117, skrivelse inkommen 2019-08-19  
Fastighetsägarna motsätter sig förslaget till planändring, förklarar varför samt anger sina 
synpunkter. 

Kommunen borde vid utskick och i planhandlingar ha informerat om att uterummet är 
anledning till detta förslag på planändring samt informerat om den dom från  
Svea Hovrätt om att förutsättning för bygglov saknas och rivningsbeslut har överklagats 
till Länsstyrelsen. Fastighetsägarna anser att kommunen, genom denna planändring, för-
söker kringgå Svea Hovrätts beslut. 

Utskick i media saknar väsentlig information om att det upphävda bygglovet från 2010 
gäller ett uterum som redan uppförts. Uterummet finns med i ritningen ”nuvarande situat-
ion” utan att det framgår att byggnationen är ett svartbygge. 

Vid upprättande av detaljplan omfattar planområdet en fastighet med beteckning Djupe-
dalsäng 1:18. Fastigheten delas sedan in i två fastigheter, Hönekulla 1:228 samt Djupe-
dalsäng 1:307. Fastigheten är flera gånger felaktigt benämnd hos miljö- och bygglovs-
nämnden som 1:18 i olika bygglov. 

Detta är vilseledande och kommunen borde informera om att uterummet är anledningen 
till detta förslag på planändring. 

Hela detta ärende som pågått sedan 2010 är mycket illa skött av kommunen.  

Det är samstämmigt från samtliga rättsinstanser att förutsättningar för bygglov för ute-
rum saknas. 

Orsaken till tidigare överklaganden är att det helglasade uterummets höga placering har 
gett ökad insyn till fastighet Djupedalsäng 1:117. 

Fastighetsägarna motsätter sig därför med kraft en planändring som medger att bygglov 
för det redan byggda uterummet kan godkännas. 
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Fastighetsägarna förutsätter att kommunen och bygglovsenheten utför sitt arbete och sä-
kerställer att uterummet rivs och att tidigare åtgärder för att begränsa insyn till grannar 
återställs på altanen. 

Fastighetsägarna kommer på samma sätt som tidigare med bygglovet att fortsätta mot-
sätta sig och överklaga förslaget till planändring till varje möjlig instans. 

Fastighetsägarna undrar hur kommunen dessutom, på eget initiativ, kan välja att i försla-
get till planändring inkludera möjligheten att bygga ut fastigheten ytterligare utöver ute-
rummet med bl a en nockhöjd om 1,9 m. En nockhöjning med takkupa skulle innebära 
ytterligare insyn, rakt ner i sovrum och ner på grannens altan från en hög position. 

En sådan insyn skulle upplevas som mycket integritetskränkande. 

Fastighetsägarna hänvisar till domen från Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljödomsto-
len avseende det överklagade bygglovet. 

Förslaget till planändring innebär addition av ytterligare ett plan på en fastighet som re-
dan i dagsläget är uppfört i två plan. Det skulle bli en fastighet i tre plan i ett område där 
detaljplanen idag medger endast ett plan. 

Man anser att det uppfattas som en provokation mot berörda grannar som under alla 
dessa år har överklagat bygglovet pga. uterummets höga placering och den insyn det in-
nebär. 

En planändring som innebär att uterummet inte rivs och möjlighet till nockhöjning med 
takkupa skulle innebära en betydande olägenhet för oss i Djupedalsäng 1:117. 

Fastighetsägarna hänvisar till sin sammanfattning av Härryda kommuns hantering av 
ärendet och vad som har hänt i ärendet kring uterummet. 
 

Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på s. 3–4.  
 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
Boende på Gråbergsvägen 38, skrivelse inkommen 2019-08-18 
De boende, vilka inte bedöms som sakägare, påpekar att hanterandet av ärendet går emot 
Boverkets riktlinjer för detaljplaneändringar. Man är kritisk till att kommunstyrelsen läg-
ger sig i ett enskilt fall. 

De boende uppfattar det som vänskapskorruption att kommunstyrelsen lägger sig i ett 
enskilt fall och kräver att verksamheten för plan och bygglov, som tidigare avslagit ansö-
kan om planändring, ändå skall genomföra detta. 

Om planen vinner laga kraft förutsätter de boende att kommunstyrelsen även kommer 
ställa sig bakom fastighetsägare som i framtiden vill ”möjliggöra en flexibel användning 
av tomtmarken”. Planändringens syfte är att ”byggrätten blir mer flexibel”, vilket säkerli-
gen fler är i behov av. 
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Man förutsätter att då alla ska vara lika inför lagen kommer Härryda kommun att väl-
komna fler planändringar av enskilda tomter för en mer ”flexibel byggrätt” framöver. 

De boende anser att Högsta domstolens beslut om upphävt bygglov och kommunens be-
slut om rivning skall stå fast. 

 

Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på s. 3–4. 
 
 
 
SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
 

Fastighet Skede Synpunkt 

Djupedalsäng 1:94 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen. De anser att 
planändringen innebär negativa konsekvenser för 
befintlig bebyggelse som är uppförd och anpassad 
utifrån nu gällande detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:100 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen. De anser att 
planändringen innebär negativa konsekvenser för 
befintlig bebyggelse som är uppförd och anpassad 
utifrån nu gällande detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:108 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen. De anser att 
planändringen innebär negativa konsekvenser för 
befintlig bebyggelse som är uppförd och anpassad 
utifrån nu gällande detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:109 Samråd 
Fastighetsägarna motsätter sig en utökning av 
byggbar mark dvs utökad byggrätt. 

Djupedalsäng 1:117 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen. De anser att 
planändringen innebär negativa konsekvenser för 
befintlig bebyggelse som är uppförd och anpassad 
utifrån nu gällande detaljplaner. 

 
 
Mölnlycke i januari 2020  
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten 
 
 
 
Peter Wallentin   Anna Sofia Wannerskog 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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anledning av uppdrag från 

kommunfullmäktige att utreda alternativa 
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2020KS42 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 198        Dnr 2020KS42 

Uppdrag att utreda alternativa planeringsförutsättningar för beslut om 
budget/plan  

  
I samband med antagande av ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-25 
gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett alternativt förslag med 
utgångspunkten att beslut om budget/plan 2021-25 samt inriktningar och uppdrag flyttas fram 
till kommunfullmäktiges sammanträde i september. 
 
En flytt av beslutet till september är möjlig. Förvaltningens bedömning är dock att ett 
senarelagt beslut inte kommer att innebära att den osäkerhet som föreligger avseende den 
ekonomiska utvecklingen på något väsentligt sätt kommer att ha minskat. Vidare innebär en 
förskjutning av beslutstillfället en risk för att planeringsförutsättningarna för kommunens 
verksamheter förskjuts och försvårar årsplaneringen inför år 2021. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget avslutat. 
 

---------------------- 
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Ekonomi och upphandlingsfunktionen  
Bo Ekström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-22 2020KS42  042 
  
 

Uppdrag att utreda alternativa planeringsförutsättningar för beslut 
om budget/plan 

Sammanfattning  
I samband med antagande av ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 
2021-25 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett 
alternativt förslag med utgångspunkten att beslut om budget/plan 2021-25 samt 
inriktningar och uppdrag flyttas fram till kommunfullmäktiges sammanträde i september.  
 
En flytt av beslutet till september är möjlig. Förvaltningens bedömning är dock att ett 
senarelagt beslut inte kommer att innebära att den osäkerhet som föreligger avseende den 
ekonomiska utvecklingen på något väsentligt sätt kommer att ha minskat. Vidare innebär 
en förskjutning av beslutstillfället en risk för att planeringsförutsättningarna för 
kommunens verksamheter förskjuts och försvårar årsplaneringen inför år 2021.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget avslutat. 

Ärendet 

Effekterna av en senareläggning av kommunfullmäktiges beslut om budget blir att 
kommunstyrelsens och välfärdsnämndens verksamhetsplan och budget beslutas i 
december istället för i november. Eventuellt behöver ett extra möte för välfärdsnämnden 
läggas in i december. Nämnderna ges dock en möjlighet till information redan i maj, 
alternativt i augusti om förvaltningens ekonomiska bedömning. 

Kunskapen om den ekonomiska situationen kan vara något bättre vid ett senare beslut. 
Däremot är det mycket osäkert hur träffsäker prognoserna är med tanke på de stora 
förändringar som sker på arbetsmarknaden. Även statliga bidrag kan med kort varsel 
komma att ändras under året. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att osäkerheten 
i de ekonomiska bedömningarna kommer att vara mycket stora, oavsett när 
kommunfullmäktige behandlar ärendet. Med tanke på att de ekonomiska 
förutsättningarna, orsakade av ”coronasituationen”, kommer att var osäkra under 
överskådlig tid är bedömningen att kommunen bör planera de egna kostnaderna med 
utgångspunkt från befintlig flerårsplan uppdaterat för demografiska förändringar.  
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Det kan även vara värt att nämna att kommunfullmäktige alltid har möjlighet att fatta nytt 
beslut om budget före november månads utgång om man skulle önska. 

Förvaltningen bedömer inte att en förskjuten tidsplan på något väsentligt sätt underlättar 
för kommunfullmäktiges möjlighet att fatta beslut om budget. 

 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 45        Dnr 2020KS42 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025  

  
Kommunfullmäktige ska den 15 juni 2020 fatta beslut om budget/plan inför perioden 2021-
2025. I samband med beslutet fastställs även mål och inriktningar för perioden. 
 
Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025” redovisar 
förvaltningens bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska 
förutsättningar som ingår i förvaltningens arbete. 
 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen skall uppnås 
utan förändringar av den kommunala skattesatsen. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 januari 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 mars 2020 § 92. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
  
Yttranden 
Leo Welter (SD) och Per Vorberg (M). 
  
Yrkande 
Leo Welter (SD) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram ett alternativt förslag till ekonomiska planeringsförutsättningar med utgångspunkten 
att beslut om budget/plan 2021-2025 samt inriktningar och uppdrag flyttas fram till 
fullmäktiges sammanträde i september. 
  
Propositioner 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter ställd proposition på Leo Welters tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till grund 
för arbetet med budget/plan inför perioden 2021-2025. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett alternativt förslag till 
ekonomiska planeringsförutsättningar med utgångspunkten att beslut om budget/plan 2021-
2025 samt inriktningar och uppdrag flyttas fram till fullmäktiges sammanträde i september. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 204        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per februari 2020  

  
Välfärdsnämnden behandlade rubricerat ärende den 1 april 2020 § 100 och beslutade 
att notera prognosen och att inte uppdra åt förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Vidare 
beslutade välfärdsnämnden att uppdra åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen samt 
att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 947,4 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,2 mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett 
överskott om 10 mnkr och sektor utbildning och kultur ett underskott om till 1,8 mnkr. Sektor 
socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i Säteriet är 
försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. Inom 
sektor utbildning och kultur visar grundskoleverksamheten det största underskottet. Det beror 
på att några enheter har svårt att hålla budget samt att kostnader för skolskjuts är högre än 
budgeterat. 
 
Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar i 
flerårsplanen, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. 
Inom verksamheten 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. Även om några verksamheter 
visar underskott vidtas inga ytterligare åtgärder under 2020 då sektorn som helhet 
prognostiserar ett överskott. Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och 
avgifter inom fritid samtidigt som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa 
organisationen efter barn- och elevantal. Dessa åtgärder bedöms i dagsläget inte räcka för att 
helt eliminera underskottet. 
 
Från ekonomi och upphandlingsfunktionen förelåg skrivelse daterad 13 februari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och delger kommunfullmäktige beslutet.  
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 100        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 947,4 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,2 mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett 
överskott om 10 mnkr och sektor utbildning och kultur ett underskott om till 1,8 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Inom sektor utbildning och kultur visar grundskoleverksamheten det största 
underskottet. Det beror på att några enheter har svårt att hålla budget samt att kostnader för 
skolskjuts är högre än budgeterat. 
 
Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar i 
flerårsplanen, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom verksamheten 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. Även om några verksamheter 
visar underskott vidtas inga ytterligare åtgärder under 2020 då sektorn som helhet 
prognostiserar ett överskott. 
 
Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid samtidigt 
som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter barn- och 
elevantal. Dessa åtgärder bedöms i dagsläget inte räcka för att helt eliminera underskottet. 
 
Från ekonomi och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 13 februari 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkande  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att: 
- Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
- Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen. 
- Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföraren att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

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

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-13 2020VFN28  042 
  
 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 947,4 
mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,2 mnkr. Sektor socialtjänst 
prognostiserar ett överskott om 10 mnkr och sektor utbildning och kultur ett underskott 
om till 1,8 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Inom sektor utbildning och kultur visar grundskoleverksamheten det största 
underskottet. Det beror på att några enheter har svårt att hålla budget samt att kostnader 
för skolskjuts är högre än budgeterat. 
 
Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande 
ramar i flerårsplanen, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom 
verksamheten 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. Även om några 
verksamheter visar underskott vidtas inga ytterligare åtgärder under 2020 då sektorn som 
helhet prognostiserar ett överskott. 
 
Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid 
samtidigt som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter 
barn- och elevantal. Dessa åtgärder bedöms i dagsläget inte räcka för att helt eliminera 
underskottet. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per februari 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka 
åtgärder sektorerna arbetar med.  
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga 

Månadsprognos per februari 2020 
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Innehållsförteckning 
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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning och kultur 1 241 730 1 239 930 -1 800 1 232 035 

Socialtjänst 705 696 715 696 10 000 709 508 

Nettokostnad 1 947 426 1 955 626 8 200 1 941 543 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 8,2 mnkr. Sektorn för socialtjänst visar överskott om 
10 mnkr och förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både 
behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. 

Inom UTK visar grundskoleverksamheten det största underskottet. Det beror på att några enheter har 
svårt att hålla sin budget samt att kostnader för skolskjuts är högre än budgeterat. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning och kultur 14 392 16 342 1 950 9 975 

Socialtjänst 5 487 5 487 0 2 524 

Nettoutgift 19 879 21 829 1 950 12 499 

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse till följd av tidsförskjutningar avseende inköp av 
inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse. 
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Sektor för utbildning och kultur 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 12 400 13 000 600 12 333 

Förskola 290 517 290 517 0 300 012 

Grundskola 635 904 633 904 -2 000 627 929 

Gymnasium 175 899 175 899 0 163 207 

Kultur och fritid 94 138 93 738 -400 94 092 

Utveckling, flerspråkighet 32 872 32 872 0 34 462 

Nettokostnad 1 241 730 1 239 930 -1 800 1 232 035 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,8 mnkr. 

Sektorledning prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr till följd av vakanser inom planering tillsyn. 

Förskoleverksamheten visar ingen avvikelse mot budget. Det finns dock en osäkerhetsfaktor i 
prognosen gällande omorganisationen i och med stängningen av Högadal och Stommen. 

Grundskoleverksamheten totalt visar en negativ avvikelse mot budget om 2 mnkr. Såväl 
särskoleenheter, inklusive kostnader för skolskjuts, som grundskoleenheter prognostiserar underskott 
om 2 mnkr vardera. Samtidigt är det ca 20 färre elever inom verksamheten, vilket motsvarar ett 
centralt överskott om 2 mnkr. 

Gymnasieverksamheten visar ingen avvikelse mot budget. Elevantalet ligger i linje med förväntat 
antal och verksamhetens budgeterade omfattning. Hulebäcksgymnasiet har en budget i balans. 

Kultur och fritid visar ett underskott om 0,4 mnkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter för uthyrning av 
idrottshallar, vilket i sin tur beror på en pågående utredning av taxenivåer. 

Utveckling och flerspråkighet visar ingen avvikelse mot budget. Omställningskostnader i form av 
hyra, personal och flyttkostnader vägs upp av vakanser och tjänstledigheter. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är svårare då behoven är 
stora. 

Föreningsservice påbörjade en översyn av taxor och bidrag år 2018, då verksamheten tillhörde sektor 
teknik och förvaltningsstöd. I samband med detta budgeterades för ökade intäkter om 0,4 mnkr. 
Översynen pågår även under 2020 och eventuella effekter väntas synas först år 2021. Inga åtgärder 
görs under innevarande år. 
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Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 200 200 0 0 

Förskola 2 535 2 535 0 1 464 

Grundskola 6 370 8 320 1 950 6 090 

Gymnasium 2 850 2 850 0 1 520 

Kultur och fritid 1 937 1 937 0 873 

Utveckling, flerspråkighet 800 800 0 28 

Nettoutgift 14 692 16 642 1 950 9 975 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 2 mnkr till följd av tidsförskjutningar avseende byggnationen 
av Fagerhultsskolan i Hindås. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse mot budgeterade anslag. 

 

Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 67 641 80 541 12 900 40 504 

Vård och omsorg 196 157 196 257 100 194 074 

Hälsa och bistånd 164 178 162 878 -1 300 168 634 

Funktionsstöd 139 578 137 878 -1 700 160 881 

Härryda framtid 61 959 61 959 0 60 771 

Barn och familj 76 183 76 183 0 84 644 

Nettokostnad 705 696 715 696 10 000 709 508 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott 10,0 mnkr som helhet. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 12,9 mnkr främst med anledning av den 
budget för alternativ kostnad i väntan på att äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut samt den 
återställningsbudget som sektorn fick inför året. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr, vilket främst beror på att budgeten för larm 
inom hemtjänst och äldreboende inte utnyttjas fullt ut. Både äldreboendena och hemtjänst i egen regi 
prognostiserar en budget i balans. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Inom verksamheten prognostiserar 
personlig assistans och hälsofrämjande och förebyggande tillsammans ett överskott på 3,1 mnkr. 
Bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel prognostiserar tillsammans ett underskott 1,8 mnkr. 
Vuxenenheten prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr med anledning av placeringskostnader inom 
sociala boenden. 

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr främst med anledning av köpta platser inom 
verksamhetsområdet. 

Härryda framtid prognostiserar en budget i balans. För enheten för försörjningsstöd är utbetalningar av 
försörjningsstöd i samma nivå som föregående år men avvikelsen som fanns då täcks av den 
återställningsbudgeten som sektorn fick inför året. Yrkeshögskolan prognostiserar ett underskott på 
0,4 mnkr och vuxenutbildningen ett överskott på 0,4 mnkr och tillsammans prognostiserar de en 
budget i balans. 
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Även barn och familj prognostiserar en budget i balans. Placeringar av barn och unga i HVB och 
familjehem prognostiserar en lägre kostnad än föregående år och den avvikelsen som fanns då täcks av 
den återställningsbudgeten som sektorn fick inför året. Verksamheten fick inför året en 
budgetförstärkning för relationsvåld på 4 mnkr och den avvikelse som fanns vid bokslutet är därmed 
åtgärdad. 

Åtgärder 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa sitt 
kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att sänka 
kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen Härryda framtid fortsätter. 
Barn och familj fortsätter arbetet med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är 
möjligt, samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. 

Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning. Verksamheten fortsätter även 
genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk och/eller annat beroende för att sänka 
placeringskostnader och utföra vård i egen regi. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 1 765 1 765 0 969 

Vård och omsorg 2 271 2 271 0 1 207 

Hälsa- och bistånd 267 267 0 103 

Funktionsstöd 484 484 0 194 

Härryda framtid 520 520 0 51 

Barn och familj 180 180 0 0 

Nettoutgift 5 487 5 487 0 2 524 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 203        Dnr 2019KS801 

Delgivning av välfärdsnämndens yttrande över granskningsrapport 
ekonomistyrning  

  
Välfärdsnämnden behandlade rubricerat ärende den 1 april 2020 § 97 och beslutade att anta 
förvaltningens förslag till yttrande, att godkänna förvaltningens redovisade åtgärder, samt att 
delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 
Kommunens revisorer överlämnade den 2 december 2019 revisionsrapporten Granskning av 
välfärdsnämndens ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med granskningen 
var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
ekonomin inom sektorn för socialtjänst. Granskningens sammanfattande bedömning är att 
välfärdsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst samt att sektorn tar 
hänsyn till omvärldsfaktorer i samband med sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar. 
 
Vidare fastslår rapporten att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning och 
tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. En rekommendation från revisorerna riktar 
sig till kommunstyrelsen och handlar om att överväga att utarbeta ekonomiska styrprinciper. 
 
Förvaltningen beskriver i yttrande över granskningsrapporten att rutinen för ekonomisk 
månadsprognos har uppdaterats och åtgärderna kostnadsberäknas tydligare för att synliggöra 
vilken effekt de förväntas få. En analys av utfallet av vidtagna åtgärder behandlas i 
oktoberprognosen från och med 2020. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges 
behandling av nämndernas prognoser, samt att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden, är tillräcklig. 
 
Ekonomiutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2020. 
 
Från sektorn för socialtjänst förelåg skrivelse daterad 27 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och delger kommunfullmäktige beslutet.  
 

---------------------- 
 

Page 1 of 1Page 171 of 288



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 97        Dnr 2019VFN655 

Svar på revisionsgranskning gällande ekonomistyrningen inom sektorn 
för socialtjänst  

  
Kommunens revisorer överlämnade den 2 december 2019 revisionsrapporten Granskning av 
välfärdsnämndens ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med granskningen 
var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
ekonomin inom sektorn för socialtjänst. 
 
Granskningens sammanfattande bedömning är att välfärdsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst samt att sektorn tar 
hänsyn till omvärldsfaktorer i samband med sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar. 
 
Vidare fastslår rapporten att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning och 
tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. En rekommendation från revisorerna riktar 
sig till kommunstyrelsen och handlar om att överväga att utarbeta ekonomiska styrprinciper. 
 
Förvaltningen beskriver i yttrande över granskningsrapporten att rutinen för ekonomisk 
månadsprognos har uppdaterats och åtgärderna kostnadsberäknas tydligare för att synliggöra 
vilken effekt de förväntas få. En analys av utfallet av vidtagna åtgärder behandlas i 
oktoberprognosen från och med 2020. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges 
behandling av nämndernas prognoser, samt att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden, är tillräcklig. 
 
Ekonomiutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2020. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad 27 januari 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl.14.55–15.00. 
  
Yrkanden  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M) och Ing-Marie 
Rydén Höök att välfärdsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande daterat 11 mars 
2020 som sitt eget och godkänner av förvaltningen redovisade åtgärder. 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 
Ing-Marie Rydén Höök (L) yrkar vidare att välfärdsnämnden beslutar att nämnden delar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

revisorernas synpunkter samt att nämnden löpande följer den ekonomiska utvecklingen och 
vid behov vidtar åtgärder. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutar bifalla yrkandet. 
 
Efter ställd proposition på Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden avslår yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 11 mars 2020 som sitt eget och 
godkänner av förvaltningen redovisade åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 

---------------------- 
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Sektorn för socialtjänst  
Elin Hjalmarsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-27 2019VFN655  007 
  
 

 

 

 

Svar på revisionsgranskning gällande ekonomistyrningen inom 
sektorn för socialtjänst  

Sammanfattning  
Kommunens revisorer överlämnade den 2 december 2019 revisionsrapporten Granskning 
av välfärdsnämndens ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med 
granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst.  
 
Granskningens sammanfattande bedömning är att välfärdsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst samt att sektorn tar 
hänsyn till omvärldsfaktorer i samband med sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar.  
Vidare fastslår rapporten att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning 
och tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. En rekommendation från 
revisorerna riktar sig till kommunstyrelsen och handlar om att överväga att utarbeta 
ekonomiska styrprinciper. 
 
Förvaltningen beskriver i yttrande över granskningsrapporten att rutinen för ekonomisk 
månadsprognos har uppdaterats och åtgärderna kostnadsberäknas tydligare för att 
synliggöra vilken effekt de förväntas få. En analys av utfallet av vidtagna åtgärder 
behandlas i oktoberprognosen från och med 2020. Förvaltningen bedömer att 
kommunfullmäktiges behandling av nämndernas prognoser, samt att fullmäktige beslutar 
om ansvarsfrihet för nämnden, är tillräcklig. 
 
Ekonomiutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2020-03-11 som sitt eget och 
godkänner av förvaltningen redovisade åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet.  
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Bilagor 
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Yttrande över revisionsgranskning av ekonomistyrning 
inom sektorn för socialtjänst 
 
Förvaltningens kommentar till revisionsrapporten 
 
Förvaltningen gör inga andra bedömningar än de som redovisas i 
revisionsrapporten gällande att rekommendationerna till välfärdsnämnden:  
 

• Säkerställa att ekonomiska åtgärder vidtas för ekonomi i balans. 
• Tillse att ekonomiska åtgärder kostnadsberäknas för att synliggöra 

vilken effekt de förväntas få. 
 

 
Åtgärder som ska vidtas med anledningen av rekommendationerna i 
rapporten 
 

1. Säkerställa att ekonomiska åtgärder vidtas för ekonomi i balans. 
 
Revisorernas bedömning  
Enligt rapporten har nämnden trots kännedom, sedan februariprognosen, om 
att verksamheten kommer att göra ett underskott inte vidtagit åtgärder som 
minskat underskottet. Vår bedömning är därför att välfärdsnämnden inte har 
beslutat om tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de ökade 
kostnaderna. 
 
Förvaltningens kommentar 
Sektorn för socialtjänst har uppdaterat sin rutin för ekonomisk 
månadsprognos. Åtgärdsförslagen ska vara utformade på ett sådant vis att 
det framgår i vilken mån sektorn för socialtjänst når budget i balans. 
Ansvaret för att kostnadsberäkna åtgärderna och fullfölja implementationen 
följer linjeorganisationen.   
 
Förvaltningen delar inte revisorernas bedömning av att det finns ett behov 
av att ytterligare reglera hanteringen för en nämnd där budgeten riskerar att 
överskridas. Rent formellt tar kommunfullmäktige beslut om budgeten och 
anslagsbindningen för nämnden i samband med beslut om budget. Nämnden 
är bunden av detta beslut och har ingen formell rätt att överskrida budget. 
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Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges behandling av nämndernas 
prognoser, samt att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden, är 
tillräcklig. 
 
 

2. Tillse att ekonomiska åtgärder kostnadsberäknas för att synliggöra 
vilken effekt de förväntas få. 

 
Revisorernas bedömning 
Granskningen visar att det vid nämndens månadsuppföljningar under året 
har redovisats att åtgärder har vidtagits/planeras att vidtas mot bakgrund av 
det prognosticerade underskottet. Av underlagen framgår inte hur stor effekt 
respektive åtgärd kommer att få.  
 
Förvaltningens kommentar 
Sektorn för socialtjänst har uppdaterat sin rutin för ekonomisk 
månadsprognos. I samband med ett prognosticerat underskott ska åtgärderna 
enligt rutinen vara kostnadsberäknade för att synliggöra vilken effekt de 
förväntas få. Från och med 2020 kommer också oktoberprognosen för 
samtliga sektorer att innehålla en analys av utfallet av vidtagna åtgärder 
under året. 
 
Samtliga prognoser behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Kommunens högsta beslutade organ informeras därmed om nämndens 
åtgärder och prognos och har möjlighet att reagera på nämndens hantering. 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun granskat 

ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med granskningen har varit att bedöma 

om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av ekonomin 

inom sektorn för socialtjänst. 

 

De huvudsakliga slutsatserna i granskningen är: 

► Underskottet under 2019 beror på placeringar av barn och unga, 

relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 

funktionsstöd. Placeringar av barn och unga har under flera år vart en av orsakerna 

till underskott. 

► Sektorn tar hänsyn till omvärldsfaktorer i sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar.  

► Välfärdsnämnden genomför en systematisk och kontinuerlig uppföljning av ekonomin 

inom sektorn för socialtjänst.  

► Välfärdsnämnden har trots återkommande information under året om att sektorn 

kommer att göra underskott inte vidtagit tillräckliga åtgärder för en budget i balans. 

 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande 

bedömning att välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom 

sektorn för socialtjänst. Vidare är vår bedömning att välfärdsnämnden inte har säkerställt en 

tillräcklig styrning och tillräckliga åtgärder.  

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi välfärdsnämnden att: 

► Säkerställa att ekonomiska åtgärder vidtas för ekonomi i balans.  

► Tillse att ekonomiska åtgärder kostnadsberäknas för att synliggöra vilken effekt de 

förväntas få. 

 

Granskningen visar slutligen att Härryda kommun saknar dokumenterade ekonomiska 

styrprinciper som beskriver hur underskott i nämnderna ska hanteras. Utifrån detta 

rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

► Överväga att utarbeta ekonomiska styrprinciper.   
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt 

att genomföra en granskning av ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Bakgrunden till 

granskningen beskrivs i bilaga 1. 

 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst. Granskningen besvarar 

följande revisionsfrågor: 

► Vad är orsaken till underskottet? 

► Har välfärdsnämnden säkerställt en tillräcklig prognostisering och omvärldsbevakning 

av sin verksamhet? 

► Har välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll avseende 

sektorn för socialtjänst?  

► Har välfärdsnämnden beslutat om tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de 

ökade kostnaderna? 

 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

► 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) om nämnders ansvar. 
► Välfärdsnämndens reglemente. 
► Kommunens övriga styrdokument såsom budget, riktlinjer och rutiner. 

Revisionskriterierna beskrivs utförligare i bilaga 3. 

 

2.4. Metod 

Granskningen har utförts genom dokumentstudier samt en jämförande analys med liknande 

kommuner utifrån kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.1 Källförteckning framgår av 

bilaga 2. 

 

2.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas till att omfatta sektorn för socialtjänst och avser 2019. Vidare 

avgränsas granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor. Välfärdsnämnden är ansvarig 

nämnd. 

                                                
1 Liknande kommuner baseras på demografi och kostnader. Liknande kommuner tas fram för respektive 
verksamhetsområde.  
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3. Orsaken till underskottet 
Avsnitt 3 behandlar revisionsfrågan om orsaken till underskottet. Avsnittet syftar till att ge en 

historisk bild och bidra till förståelse för den nuvarande ekonomiska situationen. 

3.1. Ekonomisk översikt 

Sektorn för socialtjänst står för drygt en fjärdedel av kommunens totala nettokostnader. 

Sektorn huvudsakliga ansvar är hemtjänst, särskilda boenden, personlig assistans, integration 

samt individ- och familjeomsorg. 

 
Figur 1 - Förvaltningens organisationsskiss 

 
 

3.1.1. Sektorn har redovisat underskott under de senaste åren 

Av årsredovisningarna framgår att sektorn som helhet mellan 2014 och 2016 redovisat mindre 

avvikelser mot budget. Under 2017 och 2018 har sektorn redovisat betydande underskott. 

Sektorn prognostiserar ett underskott, inklusive effekt från besparingsåtgärder, om 23,2 mnkr 

för 2019. Det ekonomiska resultatet för 2014 - 2019 framgår av figuren nedan. 

 
Figur 2 - Ekonomiskt resultat för sektorn för socialtjänst2 

 

                                                
2 Källa: Årsredovisningar 2014 - 2018 samt delårsbokslut 2019 
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Enligt årsredovisningen för 2017 var underskottet huvudsakligen hänförligt till kostnader för 

placeringar av barn och unga (-16,1 mnkr) samt minskade intäkter från Migrationsverket 

avseende ensamkommande flyktingbarn (-8,4 mnkr).  

 

Enligt årsredovisningen för 2018 berodde underskottet främst på köp av korttidsvård (-8,6 

mnkr), placeringar av barn och unga (-5 mnkr) och högre personalkostnader än budgeterat 

inom enheten barn och unga (-5,5 mnkr).  

 

Enligt delårsuppföljningen för 2019 prognostiseras ett underskott om 23,2 mnkr. Underskottet 

kopplas till placeringar av barn och unga (-8,3 mnkr), placeringar av vuxna (-3,2 mnkr), 

förebyggande arbete avseende våld i nära relationer (-4,3 mnkr), kostnader för 

försörjningsstöd (-3,5 mnkr) samt köpta platser inom funktionsstöd (-5,3 mnkr). 

3.2. Nyckeltalsanalys 

I detta avsnitt redovisas en jämförelse mellan Härryda och liknande kommuner inom ett antal 

väsentliga områden inom sektorn för socialtjänsts ansvar. 

 

3.2.1. Kostnaderna för barn och unga är högre i Härryda än för liknande kommuner 

Nettokostnaden för Härryda avseende barn och ungdomsvård3 uppgick 2018 till 2336 kronor 

per invånare. Det är 37 procent mer än för liknande kommuner.4 Under perioden 2014 - 2018 

har kostnaderna i Härryda per invånare ökat med 62 procent medan ökningen i liknande 

kommuner uppgår till 32 procent. 

 
Figur 3 - Nettokostnader för barn och ungdomsvård. Källa: Kolada 

 

                                                
3 Med barn och ungdomsvård avses vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 
år i form av vård på hem för vård och boende, familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och 
övriga öppna insatser. Källa: Koladanyckeltal N33016. 
4 Gruppen liknande kommuner består av de sju kommuner som är mest lika Härryda sett till 
referenskostnad och demografi. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad 
respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen eller regionen 
bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. För IFO är dessa 
kommuner Piteå, Kungälv, Lidköping, Värmdö, Ljungby, Lerum och Vallentuna.  
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3.2.2. Härryda har låga kostnader inom personlig assistans 

Flera kommuner har haft betydande kostnadsökning inom personlig assistans.5,6 Detta beror 

bland annat på ett förändrat arbetssätt hos Försäkringskassan som inneburit att kommunerna 

bär en större del av kostnaderna än tidigare. Nyckeltalsanalysen visar att Härryda har klarat 

kostnadsökningarna förhållandevis väl jämfört med liknande kommuner.7 

 
Figur 4 - Kostnad per invånare för personlig assistans inklusive ersättning från Försäkringskassan 

 
 

Ett skäl till att kostnaderna är förhållandevis låga i Härryda kan vara att de liknande 

kommunerna har ca 40 procent fler personer med personlig assistans per invånare än Härryda. 

 

3.2.3. Hemtjänsten kostar mindre i Härryda per brukare 

Jämfört med liknande kommuner är kostnaderna cirka 14 000 kronor lägre per brukare inom 

hemtjänsten i Härryda.8 Under de senaste fem åren har kostnaderna ökat med 30 procent i 

Härryda medan kostnaderna ökat 18 procent i liknande kommuner. Härryda har även 

förhållandevis goda resultat inom brukarbedömningar. 

 

                                                
5 Av Försäkringskassans statistiksammanställning framgår att antalet personer ökat med 136 procent 
och det genomsnittliga antalet timmar per person ökat med 93 procent under de senaste 24 åren. 
6 Källa: Kolada nyckeltal N28008. 
7 Liknande kommuner inom LSS är Partille, Enköping, Ale, Gislaved, Ängelholm, Kungälv och Ludvika. 
8 Liknande kommuner inom äldreomsorg är Lerum, Ale, Kävlinge, Håbo, Svedala, Partille, Habo.  
Källa: Kolada nyckeltal N21819. 
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Figur 5 - Kostnad per hemtjänsttagare 

 
 

3.2.4. Särskilt boende kostar mindre i Härryda per brukare 

Inom särskilt boende är kostnaderna per brukare ca 81 000 kronor lägre i Härryda jämfört med 

liknande kommuner.9 Under de senaste fem åren har kostnaderna ökat med 16 procent i 

Härryda och 20 procent i liknande kommuner.  

 
Figur 6 - Kostnad per brukare i särskilt boende 

 
 

                                                
9 Liknande kommuner inom äldreomsorg är Lerum, Ale, Kävlinge, Håbo, Svedala, Partille, Habo.  
Källa: Kolada nyckeltal N23009 
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3.3. Sammanfattning  

De senaste tre åren har placeringar av barn och unga varit en av orsakerna till ekonomiska 

underskott. Av vår ekonomiska sammanställning framgår att Härryda har betydligt högre 

kostnader än liknande kommuner avseende barn och ungdomsvård. Utöver placeringar har 

andra orsaker varierat mellan åren. 2017 minskade intäkterna från migrationsverket och 2018 

fanns behov av personalkonsulter. Under 2019 är orsakerna, utöver placeringar, även 

förebyggande arbete avseende våld i nära relationer, försörjningsstöd samt köpta platser inom 

funktionsstöd. 
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4. Ekonomistyrning 
Avsnitt 4 behandlar revisionsfrågorna om välfärdsnämnden säkerställt en tillräcklig 

prognostisering, ändamålsenlig uppföljning samt beslutat om tillräckliga åtgärder. 

 

4.1. Budgetprocessen 

4.1.1. Budgetarbetet tar hänsyn till underlag från flera källor 

Av de ekonomiska planeringsförutsättningarna framgår att underlag för beslut om budget 

2020-2024 ska utgå från: 

► Strategisk plan 2019-2023 

► Bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 

► Lokalresursplan 2020-2024 

► Driftbudget för 2020-2022 

► Investeringsplan 2020-2024 

► Exploateringsbudget 2020-2024 

 

Av intervjuerna framgår att förvaltningen i sitt budgetarbete beaktar ytterligare information. 

Förutom tidigare budget och den nuvarande ekonomiska situationen tas hänsyn till 

► Lagförändringar eller motsvarande 

► Jämförelsekostnader, det vill säga vad verksamheten borde kosta 

 

4.1.2. Budgetprocessen inför 2020 pågick under över ett år 

Enligt de intervjuade inleds generellt förarbetet inför kommande budget på hösten. Förarbetet 

består av att underlag tas fram inför det formella budgetarbetet som påbörjas under våren. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget i juni.  

 

Under våren 2019 tog sektorn fram så kallade ekonomiscenarier utifrån de ekonomiska 

planeringsförutsättningarna.10 Förvaltningsledningen bearbetade därefter underlaget utifrån 

ett övergripande kommunperspektiv samt de politiska inriktningarna. Budgetunderlaget 

behandlades i kommunstyrelsen i maj och beslutades av kommunfullmäktige i juni. 

 

Välfärdsnämndens presidium uppger att nämnden under hösten 2019 etablerat en 

ekonomigrupp med representanter från alla partier. Ekonomigruppen har genom dialogmöten 

diskuterat verksamhetens behov och innehåll för 2020. Tjänstepersoner har varit tillgängliga 

för ekonomigruppen för att besvara frågor eller ta fram underlag. Välfärdsnämnden beslutade 

om verksamhetsplan utifrån budgeten i november 2019. 

 

                                                
10 De ekonomiska planeringsförutsättningarna anger arbetssätt för budet, en översiktlig omvärldsbild 
samt investeringar och driftsbudgetar för kommande år.  
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Figur 7 - EY:s sammanställning av process inför budget 2020 

 
 

 

Skillnaden mellan budgetarbetet 2020 och budgetarbetet inför budget 2019 är enligt de 

intervjuade framförallt en tydligare politisk styrning. Budgetarbetet för 2019 inleddes i mars 

2018 med budgetdagar i sektorledningen. På dessa budgetdagar presenterades underlag för 

förvaltningsledningen som beslutade om förslag om ändringar. Ändringsförslagen 

kostnadsberäknades och presenterades för förvaltningsledningen som justerat förslaget 

utifrån politisk vilja och ekonomiska ramar. Kommunfullmäktige fastställde budgeten i 

november 2018. 

  

4.2. Uppföljning och kontroll 

4.2.1. Ekonomisk uppföljning i sektorn sker systematiskt och på flera nivåer 

På enhets- och verksamhetsnivå görs enligt de intervjuade en kontinuerlig uppföljning av 

ekonomi. Sektorn har en gemensam tidplan för uppföljning.  

 

Enhetschefer och verksamhetschefer gör månatliga uppföljningar enligt en fastställd mall. I 

samma mall, samt i rutin för månadsprognos, framgår ansvarsfördelning mellan enhetschef, 

verksamhetschef samt ekonom/controller. I rutinen framgår att enhetschefen lämnar prognos 

och kommentar vid eventuellt avvikelse. Verksamhetschefen granskar prognoserna och avgör 

vilka enheter som behöver upprätta en åtgärdsplan. Av verksamhet Barn och familjs 

uppföljning i augusti framgår avvikelse per ansvar och verksamhet samt en kommentar om 

avvikelse och eventuella åtgärder för samtliga enheter.   

 

Utöver den gemensamma tidplanen och mallen ansvarar respektive verksamhetschef för att 

besluta om struktur för sin verksamhet. Skillnaden i struktur framgår exempelvis genom att det 

varierar mellan verksamheterna vilka som deltar på uppföljningsmöten. Inom vissa 

verksamheter görs uppföljning av enhetschef tillsammans med verksamhetschef och ekonom. 

Inom andra verksamheter görs uppföljningen av enhetschef tillsammans med antingen 

verksamhetschef eller ekonom. Barn och familj har en egen checklista över vilka ekonomiska, 

verksamhetsmässiga och personalmässiga nyckeltal som följs upp månadsvis. Exempel på 

nyckeltal som följs upp är snittkostnad per dygn för HVB-hem samt antal ensamkommande 

barn och kostnaden per dygn. 
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På verksamhets- och sektorsnivå görs uppföljning fem gånger per år enligt den 

kommungemensamma tidplanen. Vid dessa uppföljningstillfällen träffas sektorchef, 

verksamhetschef och ekonom. Dessa uppföljningar sammanställs och redovisas för nämnden 

i så kallade månadsuppföljningar. 

 

4.2.2. Nämndens systematiska uppföljning visar på ökande underskott 

Enligt uppgift ska välfärdsnämnden följa upp det ekonomiska resultatet fem gånger per år, 

inklusive delårsbokslut. Vid tiden för granskningen hade nämnden följt upp det ekonomiska 

resultatet och helårsprognosen vid tre tillfällen, per februari, per mars och per augusti. 

Uppföljningarna som benämns som välfärdsnämndens ekonomiska månadsuppföljningar 

innehåller periodens resultat, helårsprognos samt beskrivning av avvikelser inom respektive 

verksamhet. Beskrivningarna av avvikelserna innehåller dels ekonomiskt utfall i kronor, dels 

en beskrivning av orsakerna till utfallet. Uppföljningarna innehåller även vilka åtgärder som 

planeras eller pågår. 

 

Vid samtliga uppföljningar har sektorn för socialtjänst redovisat ett underskott. Underskottet 

har ökat successivt under året. Av februariprognosen framgår att det prognostiserade 

underskottet främst beror på placeringar av barn och unga, kostnader för försörjningsstöd samt 

köpta platser inom funktionsstöd. 

 

I marsprognosen framgår att det prognostiserade underskottet huvudsakligen hänförs till köpta 

platser inom funktionsstöd, nyanlända, försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt 

relationsvåld. Enligt prognosen beror underskottet på en kombination av volymökningar, 

personalkostnader och omställningskostnader.   

 

Enligt juniprognosen beror det prognostiserade underskottet främst på placeringar av barn och 

unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 

funktionsstöd. 

 
Figur 8 - Prognostiserat resultat för sektor för socialtjänst vid ekonomisk uppföljning under 2019 
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4.3. Åtgärder 

4.3.1. Åtgärder har vidtagits under 2019 

Inför välfärdsnämndens behandling av den ekonomiska uppföljningen och prognosen per 

februari hade sektorn enligt rapporten vidtagit ett antal åtgärder. Välfärdsnämnden uppdrog 

därutöver åt förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder samt återkomma med redovisning av 

dessa till nämnden. 

 

Åtgärder presenterades på sammanträdet i maj i samband med den ekonomiska uppföljningen 

per mars 2019. Flera åtgärder hade tillkommit sedan februari, bland annat neddragning av 

personal inom handläggarenheten och integrationsenheten. Välfärdsnämnden beslutade inte 

om ytterligare åtgärder utan noterade informationen.  

 
Figur 9 - Vidtagna åtgärder under 2019 

Uppföljning Främsta orsaker Åtgärder 

Februariprognos - Placeringar av barn 

och unga 

- Försörjningsstöd 

- Köpta platser inom 

funktionsstöd 

 

- Rekrytering av handläggare till 

försörjningsenheten 

- Arbete med ”Härryda framtid” för att öka 

integration och självförsörjning 

- Placeringar av barn på familjehem 

- Rekrytering av egna familjehem 

- Omförhandling av avtal för placeringar 

Marsprognos - Placeringar av barn 

och unga 

- Försörjningsstöd 

- Köpta platser inom 

funktionsstöd 

- Boende och daglig 

verksamhet 

- Ledsagning och 

avlösarservice 

- Nyanlända familjer 

och ensamkommande 

ungdomar 

- Stödinsatser 

avseende våld i nära 

relationer 

- Minskning av 1 årsarbetare inom 

handläggarenheten 

- Tidigareläggande av omställning inom LSS-

boende och daglig verksamhet 

- Minskning av 4 årsarbetare inom 

integrationsenheten 

- Genomlysning av hushåll med höga 

försörjningsstödsutbetalningar 

- Fortsatt omförhandling av placeringar och 

omplacering till egna familjehem 

- Ingen förlängning av pågående externa 

öppenvårdsinsatser 

- Översyn av avgifter i relationsvåldsärenden 

- Översyn av resor till och från dagverksamhet 

- Samtliga nya anställningar beslutas av 

sektorsledningen 

Juniprognos - Placeringar av barn 

och unga 

- Försörjningsstöd 

- Köpta platser inom 

funktionsstöd 

- Stödinsatser 

avseende våld i nära 

relationer 

- Fortsatt översyn av resor till och från 

dagverksamhet 

- Anpassning av bemanning inom 

handläggarenheten 

- Översyn av köpta platser inom funktionsstöd 

- Pågående omställning inom LSS boende och 

daglig verksamhet 

- Fortsättning av minskning av 4 årsarbetare 

inom integrationsenheten 
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- Arbete avseende hushåll med höga 

försörjningsstödsutbetalningar 

- Fortsatt omförhandling av placeringar och 

omplacering till egna familjehem 

- Ingen förlängning av pågående externa 

öppenvårdsinsatser 

- Översyn av möjligheter till samverkan med 

närliggande kommuner 

 

På välfärdsnämndens sammanträde i augusti presenterades ytterligare ekonomiska åtgärder 

samt nuläget inom de redan påbörjade åtgärderna. Av underlagen framgår att vissa åtgärder 

inte bedöms ge effekt under innevarande år. Detta gäller exempelvis översyn av resor till och 

från dagverksamhet inom vård och omsorg. Välfärdsnämnden noterade informationen och de 

vidtagna åtgärderna. 

 

4.3.2. Åtgärder är inte kostnadsberäknade och motsvarar inte prognostiserat underskott 

Av handlingar och protokoll till välfärdsnämnden framgår att det saknas beräkningar av 

åtgärdernas effekt. Det framgår exempelvis inte hur stor påverkan som neddragningen av fyra 

årsarbetare inom integrationsenheten kommer att få på resultatet för 2019 eller vad 

helårseffekten blir 2020. Intervjupersoner uppger att i bedömningen av helårsprognosen ingår 

effekten av vidtagna åtgärder. Enligt de intervjuade motsvarar åtgärderna inte det ekonomiska 

underskottet. 

 

4.3.3. Beslutade åtgärder genomförs 

Enligt de intervjuade genomför sektorn de beslutade åtgärderna.  Exempelvis har minskningen 

av personal verkställts. Därutöver har flera verksamheter genomfört åtgärder inom sina 

respektive verksamhetsansvar. Nämndens presidium och förvaltningsledningen upplever att 

beslut följs och att åtgärder verkställs på alla organisatoriska nivåer.   

 

4.3.4. Historisk acceptans för underskott 

Av intervjuer framgår att Härryda historiskt varit en kommun med goda ekonomiska 

förutsättningar som kunnat hålla en hög kvalitets- och ambitionsnivå. Det har enligt de 

intervjuade funnits en viss acceptans från politiken för underskott inom bland annat 

socialtjänsten. Enligt de intervjuade är nuvarande underskott delvis sanktionerat från 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta visar sig exempelvis genom att medel hellre 

skjuts till än att göra neddragningar i verksamheten. Ett annat exempel som lyfts i intervjuer är 

att det finns en bild inom politiken att socialtjänsten ”alltid gör underskott” och att nuvarande 

situation därmed inte är unik.  

 

4.3.5. Kommunstyrelsen har inte vidtagit åtgärder under 2019 eller åtgärder för budget i balans 

under 2018 

Kommunstyrelsen ansvarade till och med år 2018 för sektor socialtjänst då välfärdsnämnden 

tillträdde. Dokumentstudier visar att kommunstyrelsen under 2018 tog del av ekonomiska 

uppföljningar som samtliga påvisade en negativ och i huvudsak ökande helårsprognos. Vid 

dessa uppföljningar godkände kommunstyrelsen de åtgärder som sektorn föreslog men 
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uppdrog inte åt sektor/förvaltning att genomföra ytterligare åtgärder. Bland de åtgärder som 

redovisades under 2018 återfanns rekrytering för att undvika konsultkostnader, planering av 

växelvårdsplatser för att minska kostnader för korttidsvård och betaldagar på sjukhus samt 

översyn av nuvarande och framtida behov av korttidsvård planeras.  

 

Kommunstyrelsen har under 2019 enligt dokumentstudierna i maj, juni, augusti och oktober 

fått information om att välfärdsnämnden kommer att redovisa ett underskott för 2019. 

Kommunstyrelsen har vad granskningen visat inte vidtagit några åtgärder med anledning av 

informationen. Granskningen visar att Härryda kommun saknar dokumenterade ekonomiska 

styrprinciper som beskriver hur underskott i nämnderna ska hanteras.  

 

Figuren nedan visar prognostiserat resultat för 2018 vid fem uppföljningstillfällen samt vid 

årsbokslutet.11 

 
Figur 10 - Prognostiserat utfall för 2018 vid ekonomisk uppföljning samt resultat i årsbokslutet 

 
 

4.4. Vår bedömning 

4.4.1. Välfärdsnämnden har inte beslutat om tillräckliga åtgärder 

Enligt kommunallagen och kommunens reglemente ska välfärdsnämnden inom sitt 

ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige bestämt. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredställande sätt. Enligt reglementet ska nämnden regelmässigt rapportera till fullmäktige 

hur den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret.  

 

Granskningen visar att välfärdsnämnden under 2019 har genomfört en systematisk och 

kontinuerlig uppföljning av ekonomin för sektorn för socialtjänst. Välfärdsnämndens uppföljning 

visar att sektorn prognosticerar ett underskott som i huvudsak kan hänföras till placeringar av 

barn och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 

funktionsstöd. Nämnden redovisade även underskott för 2018 som också då delvis kunde 

hänföras till placeringar av barn och unga.  

 

                                                
11 Källa: Månadsuppföljningar, delårsbokslut och bokslut. 
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Granskningen visar att sektorn i sitt budgetarbete tar hänsyn till omvärldsfaktorer, exempelvis 

nya lagar. Sektorn gör kontinuerligt prognoser och redovisar dessa för nämnden. Vi noterar att 

de ekonomiska prognoserna för 2019 är förhållandevis stabila, även om det skett en gradvis 

försämring.  

 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att välfärdsnämnden säkerställt en tillräcklig 

prognostisering, omvärldsbevakning, uppföljning och kontroll av sektorn för socialtjänst.  

 

Granskningen visar slutligen att det vid nämndens månadsuppföljningar under året har 

redovisats att åtgärder har vidtagits/planeras att vidtas mot bakgrund av det prognosticerade 

underskottet.  Av underlagen framgår inte hur stor effekt respektive åtgärd kommer att få. Det 

framgår inte heller att åtgärder kommer att vidtas för en budget i balans. Åtgärderna har vad 

granskningen visat inte förbättrat prognosen. Nämnden har trots kännedom, sedan 

februariprognosen, om att verksamheten kommer att göra ett underskott inte vidtagit åtgärder 

som minskat underskottet. Vår bedömning är därför att välfärdsnämnden inte har beslutat om 

tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de ökade kostnaderna. 
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Vad är orsaken till underskottet? 

 

Orsaken till underskottet under 2019 är i huvudsak 

placeringar av barn och unga, stödinsatser 

avseende våld i nära relationer, försörjningsstöd 

samt köpta platser inom funktionsstöd. Jämfört 

med andra kommuner har Härryda högre 

nettokostnader per invånare avseende barn- och 

ungdomsvård. 

Har välfärdsnämnden säkerställt en 

tillräcklig prognostisering och 

omvärldsbevakning av sin 

verksamhet? 

Ja. Granskningen visar att välfärdsnämnden tar 

hänsyn till ekonomiska planeringsförutsättningar 

samt förändringar i omvärlden i budgetprocessen. 

Prognosen görs utifrån nuvarande ekonomiska 

läge inklusive planerade åtgärder.  

Har välfärdsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll 

avseende sektorn för socialtjänst?  

 

Ja. Välfärdsnämnden har följt upp ekonomin 

kontinuerligt och systematiskt. Uppföljningen har 

innehållit en beskrivning av utfall och prognos 

inom respektive verksamhet.  

Har välfärdsnämnden beslutat om 

tillräckliga åtgärder för att komma till 

rätta med de ökade kostnaderna? 

Nej. Välfärdsnämnden har vidtagit vissa åtgärder 

kopplat till ekonomin men det går inte att utläsa 

den förväntade effekten. Nämnden har trots 

kännedom om att åtgärderna inte motsvarar det 

ekonomiska underskottet inte vidtagit ytterligare 

åtgärder.  

 

5.2. Slutsatser 

Granskningen har syftat till att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst. Utifrån granskningens syfte 

och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande bedömning att välfärdsnämnden 

säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst. 

 

Granskningen visar att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning och 

tillräckliga åtgärder. Välfärdsnämnden har visserligen beslutat om åtgärder men dessa 

motsvarar vare sig underskottet eller är kostnadsberäknade. 

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi välfärdsnämnden att 

► Säkerställa att ekonomiska åtgärder vidtas för ekonomi i balans.  

► Tillse att ekonomiska åtgärder kostnadsberäknas för att synliggöra vilken effekt de 

förväntas få. 
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Granskningen visar också att Härryda kommun saknar dokumenterade ekonomiska 

styrprinciper som beskriver hur underskott i nämnderna ska hanteras. Utifrån detta 

rekommenderar vi kommunstyrelsen att överväga att sådana styrprinciper utarbetas.   

 

 
Aron Larsson Maria Carlsrud Felander 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 
Hans Gavin 

Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 – Bakgrund 
Sektorn för socialtjänst i Härryda kommun har under flera år haft budgetavvikelser inom 

vissa verksamheter. Sektorn för socialtjänst redovisade för 2016 ett överskott om 4,6 mkr. 

För samma år redovisade Individ- och familjeomsorgen, IFO, ett underskott om 7,5 mkr. 

Under 2017 redovisade sektorn som helhet ett underskott om 27,2 mkr. Funktionshinder 

och IFO redovisade då ett underskott om 26,1 mkr.  

Trots åtgärdsplan och budgettillskott har underskottet bestått under 2018. Av bokslutet 

framgår att sektorn redovisade ett underskott om 24,1 mnkr. Samtliga verksamheter 

förutom Vård och Omsorg redovisade ett underskott.  

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Den nyligen bildade Välfärdsnämnden ska inom sitt område säkerställa att 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. Det innebär att verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Uppdraget ska genomföras inom ramen för tillgängliga resurser. Av välfärdsnämnden 

reglemente framgår bland annat att välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 

lagar och förordningar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 

arbetsmarknadsåtgärder. Välfärdsnämnden ska se till att regelmässigt rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående bedömt att det är väsentligt att 

granska hur välfärdsnämnden arbetar med ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. 

Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risker för bristande 

ledning, styrning, uppföljning och kontroll. 
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Bilaga 2 – Källförteckning 
 

Dokument 

► Årsredovisning 2016 

► Årsredovisning 2017 

► Delårsrapport 2018 

► Delårsredovisning augusti 2018 

► Ekonomisk sammanställning november 2018 

► Verksamhetsberättelse 2018 

► Årsredovisning 2018 

► Verksamhetsplan 2019-2021 

► Februariprognos välfärdsnämnden 

► Marsprognos välfärdsnämnden 

► Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019 

► Juniprognos välfärdsnämnden 

► Bostadsförsörjningsprogram 2019-2023 

► Lokalresursplan 2019-2023 

► Organisationsschema sektorn för socialtjänst 

► Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 

 

 

Intervjuer 

► Välfärdsnämndens presidium 

► Sektorchef för sektorn för socialtjänst 

► Verksamhetschef för barn och familj 

► Verksamhetschef för Hälsa och Bistånd. 

► Verksamhetschef för Integration och arbetsmarknad. 

► Verksamhetschef för Funktionsstöd. 

► Verksamhetschef integration och arbetsmarknad 

►  Utvecklingschef 

► Verksamhetsekonom 
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Bilaga 3 – Revisionskriterier 
 

Kommunallagen 

Av 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom  

sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har  

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att  

den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande  

sätt. 

 

Välfärdsnämndens reglemente 

Enligt välfärdsnämndens reglemente har nämnden det politiska ansvaret för bland annat 

socialtjänst och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden ansvarar genom sin 

förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp.  

Vidare framgår att välfärdsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Välfärdsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige 

rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. 

 

Kommunens övriga styrdokument såsom budget, riktlinjer och rutiner 

Enligt de ekonomiska planeringsförutsättningarna fattar kommunfullmäktige beslut om budget 

i juni. Välfärdsnämnden har att besluta om verksamhetsplan och ska informeras om 

budgetramarna.  
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Välkommen att lämna ett 

medborgarförslag 

HÄRRY OMM 
! en 

2020 -03- 31 

Diarienr --i-ÒÏar:spianbeteci<n 

Tycker du att nágot borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 

I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pä nägot 
som du viii förändra. Förslaget ska handla om sädant som 
kommunen ansvarar for till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gäng- ach cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget fr inte hand la om myndighets 
utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt biständ) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

Medborgarförslaget fär bara behandla en fräga. Ämnen av 
oli ka slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Vern kan lämna medborgarförslag? 

Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn ach ungdomar 
samt personer med utländsk ba kg rund som ännu inte fätt 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 
and ra sammanslutningar fär däremot inte lämna 
medborgar-förslag. 

Ditt medborgar:förslag blir en offentlig handling 

NSr ditt medborgarförslag kommer in till kommunen blir 
det en offentlig handling som diarieförs och pubi i ceras pä 
kommunens webbplats. De personuppgifter som du lämnar 
till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Mer information om vad detta innebär för dig hittar du pä 
kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 

Du fär en bekräftelse pä att vi tag it emot ditt medborgar 
förslag. lnlämnade förslag utreds av förvaltningen och 
sedan beslutar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller an nan nämnd om de ska införas eller inte. 
Handläggningstiden varierar men bör inte överstiga 1 är. 
Du fär ett skriftligt svar pä ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksä vara under 
tecknat ach försett med namnförtydligande. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 

• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet, 
435 80 Mölnlycke. 

• Lämna det i kommunhusets reception vid Räda torg 
i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 
eftersom det mäste finnas en namnunderskrift pä pappret. 

För mer information 

Kontakta handläggare Emelie lvarson, 031-72461 58 
emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pä harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

i1Il 
Fornamn [UUU - ts•  
a.». ?vh9en6 , , Li, 

zoo». 198 35 esse oan.etter 
••. 073&s872.c.. tllla /revalu.cour 
Datum* ~.7 /klars ~020 . ················· ······· . 
o«e Zllua re 
or«osa±a. ld {qrcuva 

OHR RYDA '0o» 
Obligatorisk 

uppgift 

Härryda kommun • Sektorn für administrative stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 {växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförslag 
Här skriver du rubriken pá ditt medborgarförslag. 

..... .. ~m ha4s ary;¡q . 
Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 

Glöm inte att fylla i kontakuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

O HÄRRY DA 

'oto 

Page 203 of 288



 

 

 

 

 

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 

22 

2020KS21 
   

Page 204 of 288



Page 205 of 288



Page 206 of 288



Page 207 of 288



Page 208 of 288



Page 209 of 288



Page 210 of 288



Page 211 of 288



Page 212 of 288



Page 213 of 288



Page 214 of 288



Page 215 of 288



Page 216 of 288



Page 217 of 288



Page 218 of 288



Page 219 of 288



Page 220 of 288



Page 221 of 288



Page 222 of 288



Page 223 of 288



Page 224 of 288



Page 225 of 288



Page 226 of 288



Page 227 of 288



Page 228 of 288



Page 229 of 288



Page 230 of 288



Page 231 of 288



Page 232 of 288



Page 233 of 288



Page 234 of 288



Page 235 of 288



Page 236 of 288



Page 237 of 288



Page 238 of 288



Page 239 of 288



Page 240 of 288



Page 241 of 288



Page 242 of 288



Page 243 of 288



Page 244 of 288



Page 245 of 288



Page 246 of 288



Page 247 of 288



Page 248 of 288



Page 249 of 288



Page 250 of 288



Page 251 of 288



Page 252 of 288



Page 253 of 288



Page 254 of 288



Page 255 of 288



Page 256 of 288



Page 257 of 288



OMRÅDESUTVECKLING
PÅ FÖRBOVIS

HÅLLBARHETS- OCH ÅRSREDOVISNING 2019

Page 258 of 288



2       HÅLLBARHETS- OCH ÅRSREDOVISNING 2019     3

Vd om året som gått 4

Områdesutveckling 6

Mål, styrning och processer 8

Förbos affärsplan 2016 – 2020 10

Intressentdialog 11

Prioriterade hållbarhetsfrågor 12

FÖRBOS KUNDER  14

Nöjda kunder  14

Marknadsläget  15

Boendeinflytande  16

FÖRBOS SAMARBETEN 18

Pågående projekt 18

Kommunsamverkan 20

FÖRBOS BOSTÄDER 22

Renovering  22

Resursanvändning 24

Förvaltning  26

Nyproduktion  27

PRODUKTION: Circus reklambyrå FOTO: Markus Andersson, Oscar Mattsson TRYCK: Alfredssons PAPPER: Scandia 2000. Miljöcertifierat enligt TCF  

(blekt utan klorhaltiga kemikalier), FSC (standard för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk), ISO 14001 och Svanen. Tillverkas på Lessebo Bruk i Småland.  

OMSLAGSFOTO: Säteriet, där områdesutveckling på Förbovis genomförs med framgång

FÖRBOS VERKSAMHET 28

Medarbetare  28

Bolagsstyrning  30

Styrelse  31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  32

Ekonomi  34 

Finansiell utveckling  37

Resultaträkning  38

Balansräkning  39

Kassaflödesanalys  41

Noter   42

Årsredovisningens undertecknande   49

Revisionsberättelse  50

Granskningsrapport  52

Kvalitetssäkring av internvärdering fastigheter 52

Fastighetsförteckning 53

GRI-index   57

HÅLLBARHETS- OCH ÅRSREDOVISNING

Page 259 of 288



HÅLLBARHETS- OCH ÅRSREDOVISNING 2019     5

Under 2019 fortsatte vår hållbara resa. Vi byggstartade 130 nya lägenheter och har pågående  

renovering och underhåll i många av våra bostadsområden. 2019 var också året då vi fokuserade  

på att landa vår nya organisation, som ska ge bättre möjligheter för oss att leva upp till våra mål: 

nöjda kunder och nöjda ägare. 

arbetssätt för långsiktig hållbarhet: 
områdesutveckling på Förbovis

Den nya organisationen innebär att arbets-
sätt och roller förfinas samtidigt som vi 
kraftsamlar vår förvaltningsorganisation i 
fyra Förbokontor, ett i varje kommun där vi 
verkar. Två kontor, Mölndal och Härryda, 
flyttade in i nya lokaler under 2019, följda 
av Kungälv och Lerum med planerade 
inflyttningar 2020. Sammantaget ger denna 
organisation oss en solid plattform för fram-
tiden och bättre förutsättningar att leverera 
kundnytta i vardagen. 

Vårt uppdrag handlar om ett ansvars-
tagande för de bostadsområden och 
boendemiljöer vi äger och verkar i. Vi har 
ett framgångsrikt arbetssätt för att ta hand 
om och utveckla våra bostadsområden. 
Med hållbarheten i fokus och i löpande 
dialog med boende och andra intressenter 
tar vi fram lösningar som fungerar över 
tid. Husen renoveras utifrån de behov 
som finns, området kompletteras med nya 
lägenheter och upplåtelseformer, utemiljön 
förbättras och vi skapar mötesplatser som 
lockar besökare till våra områden. Vi kallar 
det områdesutveckling på Förbovis. Som ett 
kvitto på vårt framgångsrika arbete mottog 
vi Sveriges Allmännyttas pris för Årets bästa 
renoveringsprojekt 2019 för renoveringen av 
Säteriet i Mölnlycke.

Den lyckade arbetsmetoden ska vi även 
applicera på våra områden Björkås i Kungälv, 

Hulan i Lerum och Lindome centrum. 
Områdesutveckling på Förbovis innebär 
att vi tar ett helhetsgrepp kring våra stora 
bostadsområden och genom vårt långsiktiga 
ägande stärker vi, inte bara bostadsområdet, 
utan även den lokala orten.  

LÄGET I VÅR OMVÄRLD

Avmattningen av konjunkturen är ett faktum 
och bostadsbyggandet minskar generellt från 
tidigare rekordnivåer till en kanske mer lång-
siktigt hållbar nivå. Vi kan se att byggandet 
av bostadsrätter viker medan marknaden för 
hyresrätter är fortsatt mycket stark i stora 
delar av landet till följd av bostadsbristen. 
Dock hämmas bostadsbyggandet i stort av 
bristen på långsiktighet avseende spelregler 
i form av bland annat investeringsstöd och 
finansiering.

Det politiska landskapet har förändrats 
och med den följer en osäkerhet inte minst 
inom bostadsmarknaden med eventuella 
förändringar inom hyressättning, ränteav-
drag, investeringsbidrag vid renovering och 
nyproduktion för att nämna några. Det låga 
ränteläget bedöms kvarstå ytterligare ett antal 
år även om vissa orosmoln finns i form av 
instabilitet i Mellanöstern, handelsavtal  
och pandemi. Kommunernas ekonomiska 
situation är mer ansträngd vilket påverkar  
deras ambition avseende tillväxttakt. Tidigare 

års resursbrist på kommunernas planavdel-
ningar kvarstår och begränsar möjligheten 
att starta detaljplaner.

SÅ PÅVERKAR DET OSS

Hur påverkas Förbo av allt detta? Bristen på 
detaljplanelagd mark är en utmaning för 
Förbos nyproduktion och här har vi, och 
kommer fortsätta att ha, en dialog med 
kommunerna. 

Det fortsatt låga ränteläget i kombination 
med en stark efterfrågan på hyresbostäder 
är gynnsamt för Förbo. Verksamhetens 
förutsättningar ser fortsatt goda ut där 
vakansgrad och en uppdaterad organisation 
ger oss förutsättningar att vidare utveckla 
våra bostadsområden och erbjudandet till 
våra kunder.

Peter Granstedt  
VD Förbo

”Vårt uppdrag handlar om ett ansvars-
tagande för de bostadsområden och de 
boendemiljöer vi äger och verkar i.”

VD OM ÅRET SOM GÅTTVD OM ÅRET SOM GÅTT
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Förbovis
områdesutveckling på

Förbovis
områdesutveckling på

Förbovis
områdesutveckling på

Förbovis
områdesutveckling på

Förbovis
områdesutveckling på

RENOVERING OCH UNDERHÅLL

Vi rustar våra fastigheter för framtiden med effektiva energilösningar och hållbara material. 

Vi utgår från fastigheternas unika kvaliteter och renoverar varsamt genom att bevara material 

så långt som det är möjligt. En annan viktig del är att försöka låta hyresgästerna bo kvar i 

sina lägenheter under renoveringsfasen i så stor utsträckning som möjligt. Vår ambition är 

också att utföra åtgärder inom ramen för rimliga hyresökningar. Vårt koncept för Personliga 

hem ger varje hyresgäst möjlighet att själv påverka standard och utförande i sin bostad. Vi 

ser till att grunden är på en rimlig nivå, därefter sätter var och en sin personliga prägel. 

NYBYGGNATION
Vår erfarenhet är att variation är en nyckelfaktor för social hållbarhet. Stadsdelar och bostads-

områden som blandar bostadstyper, upplåtelseformer, gestaltning och utomhusmiljöer 

blir mer levande och välkomnande bostadsmiljöer. Det handlar om att blanda, inte bara 

bostäder och verksamheter, utan också olika boendeformer, mötesplatser och service-

utbud. För att få in andra ägandeformer vid utvecklingen av nya och befintliga områden 

är det viktigt för oss som fastighetsägare att hitta andra aktörer att samarbeta med.

UTEMILJÖ
Förbos signum är småskalighet och närhet till naturen. I dessa områden, där många 

människor bor, finns rejäla ytor för utemiljö och dessutom med naturen inpå knuten.  

Att det är rent och snyggt, att rabatter och buskage är rensade och bra belysning, är alla 

exempel på trygghetsskapande åtgärder. Det skapar också stolthet över bostadsområdet 

för hyresgästerna, vilket är viktigt.

MÖTESPLATSER
En levande och trygg boendemiljö, där människor rör sig i området är en grundförutsättning 

för trivsel. Genom att bygga in naturliga mötesplatser uppstår fler anledningar för människor 

att vistas i den gemensamma miljön, vilket bidrar till en känsla av trygghet. Vi har valt att 

planera en aktivitetspark i anslutning till det största bostadsområdet i varje ägarkommun. 

Det bidrar till att bjuda in fler till dessa områden och skapar mötesplatser för barn och 

vuxna, boende och gäster, förskolor och skolor. 

DIALOG
För oss är det viktigt att utgå från dem som bor i området. Våra hyresgäster har värdefulla 

kunskaper om hur bostadsområdet fungerar och vad som fungerar mindre bra. Att få 

möjlighet att vara med och påverka leder till att de boende känner ansvar och delaktighet. 

All utveckling sker i nära dialog med de hyresgäster som nu bor i området, de föreningar, 

skolor och annan verksamhet som finns i närområdet samt i samverkan med kommunen. 

Vår personal på plats har löpande kontakt med hyresgästerna och fångar upp tankar och 

idéer om förbättringar och utveckling.

vårt sätt att arbeta
För oss på Förbo innebär områdesutveckling att vi tar ett helhetsansvar för våra områden. Vi kallar 

det områdesutveckling på Förbovis. Med ett stort mått av varsamhet tar vi tillvara på områdets förut-

sättningar och bygger vidare på det som redan finns. Genom att fokusera på området, människorna 

och deras behov kan vi åstadkomma bostadsområden som är levande, attraktiva, hållbara och trygga 

över tid. Det gör vi genom att utveckla flera beståndsdelar i ett område i ett samlat grepp. Det är ett 

långsiktigt arbete i sann hållbarhetsanda. 

Vårt arbetssätt med områdesutveckling på Förbovis innefattar områdena 
dialog, mötesplatser, utemiljö, nybyggnation, renovering och underhåll. Vi har 
använt oss av arbetssättet på Säteriet och applicerar det nu på våra andra stora 
bostadsområden som Hulan i Lerum, Lindome centrum och Björkås i Kungälv. 

OMRÅDESUTVECKLINGOMRÅDESUTVECKLING 
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Att bidra till hållbar samhällsutveckling i 
våra områden är ett sätt för oss att nå våra 
övergripande mål: att få nöjda kunder och 
nöjda ägare. En löpande, tät dialog med 
ägarkommuner och hyresgäster är ett av de 
sätt som vi når resultat på. Vi lever också upp 
till målet genom en god och långsiktigt stabil 
ekonomi. I företagets ägardirektiv anges nivåer 
för både direktavkastning och soliditet. 

ÄGARNA

Den mätning som vi regelbundet genomför
visar vad våra ägare tycker om oss och vårt 
arbete med strategiskt viktiga frågor. Både 
politiker och tjänstepersoner i målgruppen 
tillfrågas. Svaren sammanfattas i ett index 
som visar ägarnas totala bedömning av 
Förbo. Utfallet för 2019 låg på 83,3, vilket 
är den högsta nivån hittills. Vi strävar högre 
och målet på sikt är att nå 85. Ett annat sätt 
att mäta hur väl vi lever upp till våra mål  
är att följa upp antalet byggstarter i de fyra 

kommunerna. Under 2019 började vi bygga 
130 lägenheter, vilket är fler än tidigare år.
 
HYRESGÄSTERNA

Vår relation med hyresgästerna ska präglas 
av dialog och ömsesidig tillit. Det är därför 
viktigt för oss att kunna erbjuda god service 
och stora möjligheter för hyresgästen att 
påverka sitt boende. Vi strävar också efter att 
bidra till att våra hyresgäster ska känna sig 
stolta över sin bostad och sitt område. För att 
mäta vad de boende tycker gör vi regelbundna 
kundmätningar. Svaren sammanfattas i ett 
serviceindex som visar hyresgästernas samlade 
bedömning av Förbo. Resultatet 2019 var 
78,3 vilket är något lägre än tidigare år. Vi 
vet att utemiljö och vinterväghållning är 
frågor som tidigare fått sämre resultat och 
vi genomför åtgärder för att förbättra dessa 
områden. Under året har vi fått indikationer 
på att det fungerar bättre. 

MEDARBETARNA

Nöjda medarbetare som har rätt förutsätt-
ningar att utföra ett bra jobb är viktigt för 
att få nöjda kunder och ägare. Ett steg i den 
riktningen tog vi genom den nya organisation 
som trädde i kraft 2018 och som vi fortsatt 
att landa under 2019. Syftet var att minska 
den sårbarhet som kan uppstå i små team. 
Vi satte därför samman fyra större team, 
där varje team sitter tillsammans med chef 
och uthyrare på respektive Förbokontor. 
Vi har ett strukturerat sätt att följa upp hur 
verksamheten fungerar och hur personalen 
trivs. Regelbundna medarbetarenkäter är 
en del i det arbetet och måltalet NPS är ett 
mått på om du är beredd att rekommendera 
Förbo som arbetsgivare. Nu ligger vi på 
en genomsnittsnivå med andra företag. 
Ambitionen framöver är att höja oss för att 
vara bland de främsta. 

MÅL, STYRNING OCH PROCESSERMÅL, STYRNING OCH PROCESSER

FÖRSÄLJNING
Inom försäljning hanteras all uthyrning 

av bostäder, lokaler och parkerings- 

platser. Här finns också vårt tillvals-

koncept Personliga hem som ger våra 

hyresgäster möjlighet att själva påverka 

utformningen i sin bostad.

BOENDE
Processen beskriver allt det som sker 

efter inflyttning och under hela boende-

tiden. Allt från reparationer, servicean-

mälningar, bomöten, tillval, skötsel och 

driften av våra fastigheter. 

FASTIGHETSUTVECKLING

Omfattar de aktiviteter som utvecklar 

bostadsbeståndet, både genom reno-

veringar och underhåll samt genom 

nyproduktion och ombyggnation.

samhällsnytta genom allmännytta
Vårt uppdrag är att tillhandahålla, bygga och utveckla bostäder. Som allmännyttigt bolag vill vi skapa 

trygga, hållbara och tillgängliga miljöer och mötesplatser som bidrar till integration och mångfald. 

Vi stämmer löpande av vårt arbete med ägare, hyresgäster och medarbetare.

affärsidé

huvudprocesser

FÖRSÄLJNING

BOENDE

FASTIGHETSUTVECKLING

Förbo ska uppfattas som en av 
Sveriges bästa hyresvärdar

VISION

NÖJDA ÄGARE
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Utfall
2019

Mål
2020

Läs  
mer

Samlad bedömning, index 83 82 83 85 s. 30

Driftnetto, Mkr 204 210 210 219 s. 26

Byggstart av nya bostäder, antal 31 58 130 100/år s. 27

NÖJDA KUNDER
Utfall 
2017

Utfall 
2018

Utfall
2019

Mål
2020

Läs  
mer

Serviceindex, % 82 80 78 85 s.14

Rekommendera Förbo, % 88 88 85 93 s.14

Nöjd medarbetare, NPS* 3 2 8 48 s.28

*Net Promotor Score, skala -100 till +100

RESURSER
PRODUKTER
• Varierat utbud av bostäder

• Bostadsområden med bra lägen 

• Tillvalskonceptet Personliga hem

ARBETSSÄTT
• Långsiktigt arbetssätt

• ISO-certifierade processer

• Socialt ansvarstagande

• Effektiv resursanvändning

• Hållbar renovering och  

nyproduktion

ORGANISATION
• Kompetenta och engagerade 

medarbetare

• Personal som arbetar nära kunden

RELATIONER
• Goda kontaktnät med våra ägar-

kommuner

• Tydliga avtal och samarbeten med 

leverantörer och entreprenörer

VÅR EKONOMI
• God finansiell styrka

• Långsiktigt stabil ekonomi

ERBJUDANDe
KUNDER
• Trygga bostadsområden

• Attraktiva bostäder

• Boinflytande

• God service

• Nya bostäder

• Kommunala kontrakt

ÄGARE
• Nya bostäder

• Kommunala kontrakt

• Minskad resursanvändning

• Minskad klimatpåverkan

• Bidrar till integration och 

mångfald

• Socialt ansvar

• Stabil aktör

MEDARBETARE
• Trivsamt arbetsklimat

• Jämställd arbetsplats

LEVERANTÖRER/ 
SAMARBETSPARTNERS
• Goda leverantörsrelationer

• Tydlig beställare

LÅNGIVARE
• Säker och trygg låntagare

MODELL ÖVER FÖRBOS VERKSAMHET

Ingående styrkor  
och tillgångar

Utfall, värde  
och effekter

Vi erbjuder kunder i Göteborgs-

regionen ett trivsamt boende  

i fyra av de mest attraktiva  

kommunerna: Härryda, Mölndal, 

Lerum och Kungälv. Vi erbjuder 

möjlighet att påverka och har 

engagerad och serviceinriktad 

personal. Vår styrka är ett lång-

siktigt arbetssätt som utvecklar 

hyresrätten.

mål

mål
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VI BYGGER FLER BOSTÄDER
2020 har vi byggt minst 500 nya 
lägenheter. 

Vi ska tillföra fler bostäder till bostads-

beståndet och vår ambition vid varje 

nyproduktion är att utgå från områdets 

specifika kvaliteter och förutsättningar. 

Varje nytt projekt ska också stämma 

överens med Förbos värderingar.

Det här gör vi
• Vi bygger nya bostäder, i Landvetter 

centrum och på Säteriet i Härryda 

kommun. 

• Vi identifierar möjligheter till förtätning 

i våra befintliga områden och har upp-

slag som skulle kunna generera 1500 

nya bostäder i alla fyra kommuner.

• Vi ställer om lokaler i våra områden 

till bostäder. 

• Vi lämnar in planansökningar på 

projekt i alla kommuner. 

• Vi arbetar enligt vår dialogprocess  

i tidiga skeden. 

• Vi fortsätter att kvalitetssäkra våra 

upphandlingar för att även framåt få 

intressanta anbud vid nyproduktion.

 

VI AGERAR HÅLLBART
2020 är vi kända för att vi tänker hållbart 
och hållbarhetsarbetet genomsyrar 
hela verksamheten. 

Förbo sätter fokus på hållbarhetsfrågor 

och bidrar på så vis till kommunernas 

framgång. Insatser görs särskilt inom 

områden där vi kan påverka mycket  

och verkligen göra skillnad.

Det här gör vi
• Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete 

enligt GRI (Global Reporting Initiative). 

• Vi har ett tydligt koncept för områdes-

utveckling som omfattar helheten i 

området. 

• Vid nyproduktion bygger vi enligt 

Miljöbyggnad Silver, vilket ger ett 

kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller 

energi, inomhusmiljö och material. 

• Vi bygger mötesplatser i form av 

aktivitetsparker i våra fyra kommuner. 

• Vi minskar vår resursanvändning 

bland annat genom att byta ut all 

belysning i våra områden till LED  

och byta ut alla gamla vattenkranar 

till engreppsblandare.

• Vi satsar på laddstolpar i samarbete 

med våra kommuner för att under-

lätta för el- och hybridbilar.

• Vi erbjuder unga sommarjobb och 

praktikplatser.

• Dialogen med hyresgästerna är en 

viktig del i vårt arbete med att ständigt 

förbättra verksamheten.

VI STÄRKER ERBJUDANDET
År 2020 har vi skapat branschens  
mest uppskattade boendeerbjudande 
– som också särskiljer Förbo från andra 
bostadsbolag. 

Vi har en nära dialog med våra hyres-

gäster för att utveckla området, bostaden 

och servicen kring boendet på ett sätt 

som passar för enskilda individers olika 

behov. Dessutom lyfter vi fram vårt 

erbjudande och synliggör vad Förbo 

står för. På så vis är vi attraktiva för såväl 

dagens som morgondagens kunder, 

ägare, personal och entreprenörer. 

Det här gör vi
• Vi utökar det digitala erbjudandet till 

våra hyresgäster och bostadssökande 

genom digital signering av avtal, digital 

boendepärm via ”Mina sidor”, den  

digitala portalen för hyresgästerna där 

man bland annat kan göra service- 

anmälningar och boka tvättstuga. 

• Vi ser till att alla bostäder har tillgång 

till fiber senast 2021. 

• Vi fortsätter att utveckla vårt tillvals-

koncept Personliga hem. 

• Vi arbetar internt med våra värde-

ringar och vad vi står för. 

• Vi bjuder in bransch och samarbets-

parter att besöka våra områden och 

berättar om hur vi arbetar med hållbar 

områdesutveckling i nära dialog med 

våra hyresgäster. 

• Vi samarbetar med våra ägarkom-

muner i olika utvecklingsprojekt, 

till exempel i Lindomeprojektet och 

genom en avsiktsförklaring kring 

nyproduktion och social hållbarhet 

med Kungälvs kommun.

Våra strategier tar oss vidare
Nu har vi kommit en bra bit på vägen inom affärsplan 2016–2020 som visar hur vi ska leva upp till 

ägardirektivet och nå våra mål. Den bygger på tre strategier som har en tydlig koppling till Förbos 

historia och de dryga 50 år som format Förbo till det bolag vi är idag.

INTRESSENTDIALOGFÖRBOS AFFÄRSPLAN 2016 – 2020

INTRESSENTDIALOG

Ägare • Löpande dialog i styrelsearbete och 

presidieträffar

• En gång per år presenteras Förbos 

verksamhet i kommunfullmäktige i 

respektive kommun

• Regelbundna undersökningar kring hur 

politiker och tjänstemän uppfattar vårt 

hållbarhetsarbete

• Löpande träffar med tjänstepersoner på 

kommunerna kring till exempel sociala 

frågor och samhällsbyggnad

Hyresgäster • Årlig kundundersökning 

• Bomöten

• Trivselkvällar och liknande arrangemang

• Dialog i samband med underhållsarbeten

Leverantörer &  
samarbetspartners

• Möten vid avtalsstart

• Löpande uppföljningsmöten

• Möten vid eventuella indexregleringar 

under pågående avtalsperiod

Medarbetare • Medarbetarenkät med uppföljning

• Utbildningsdagar

• Personaldagar

• Teamträffar

en pågående dialog med intressenter
Förbos hållbarhetsarbete koncentreras kring åtta väsentliga områden där vi som bostadsbolag till-

sammans med våra intressenter har störst möjlighet att påverka. I en omfattande väsentlighetsanalys 

identifierades dessa områden i dialog med våra viktigaste intressenter.

Den första gången som Förbo redovisade 
hållbarhetsarbetet genom GRI (Global 
Reporting Initiative) lades ett stort arbete 
ner för att på rätt sätt identifiera de frågor 
där vi påverkar mest. Under året har analysen 
aktualiserats och uppdaterats där det behövts. 
Samma frågor som konstaterades under 
2017 gäller även för 2019, varför vi i  

årets redovisning väljer att inte beskriva hela 
processen utan fokusera på vårt dialogarbete 
och de åtta frågor som identifierades som 
mest väsentliga. Detaljerad information om 
vår process och resultatet för väsentlighets-
analysen finns på vår webbplats:  
förbo.se/hållbarhet.

ÖPPEN OCH REGELBUNDEN DIALOG

Att arbeta gemensamt med de frågor som 
stärker Förbos utveckling är avgörande för 
våra möjligheter att lyckas i hållbarhetsarbetet. 
Vi har idag en pågående dialog med våra 
intressenter där hållbarhet är en bärande del. 
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EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING
Genom vårt sätt att arbeta med nya, energismarta lösningar bidrar vi till en effektiv resursanvändning. 

På Säteriet byts eller tilläggsisoleras fönster, ny ventilation sätts in och solfångare monteras. Detta bidrar till effektivare 

resursanvändning, vilket också nyckeltal visar. I ett större perspektiv bidrar den minskade resursanvändningen på Säteriet, 

med över 700 bostäder, att utrymme skapas i fjärrvärmenätet. Det gör att fler bostäder kan använda befintlig infrastruktur.

HÅLLBART BOENDE
Vi underlättar för hyresgäster att göra kloka val och med sitt beteende bidra till ett hållbart boende.

Tillvalen i Personliga hem utvecklas hela tiden till att rymma mer klimatsmarta produkter. Hyresgäster hos Förbo kan  

påverka sin avfallshantering, och vi möjliggör för hyresgästerna att göra kloka val gällande vattenanvändning då vi sätter  

in individuell mätning i nyproduktion. I områden som Björkås testas metoden ”nudging” för att öka utsortering av matavfall. 

Vi underlättar för ett fossilfritt resande genom laddstolpar för de som har el- eller hybridbil. Våra ombyggnadssamordnare 

förklarar och förankrar hos varje hyresgäst hur vi arbetar under en renovering, för att underlätta kvarboende. 

HÅLLBAR RENOVERING
Utifrån en hållbar renoveringsstrategi arbetar vi ekonomiskt, varsamt och trygghetsskapande. 

Det handlar om att göra kloka val så att vi får en ekonomisk avkastning och att fastigheterna, våra tillgångar, håller över tid. 

På Säteriet innebär det till exempel att behålla och bevara material som fungerar och att lyfta fram områdets kvaliteter med 

hjälp av arkitekter. Vi ser också till att hyresgäster kan bo kvar, både under och efter renoveringen, och att med tillval i Per-

sonliga hem kunna sätta sin prägel på boendet. Entréerna till lägenheter i markplan tillgänglighetsanpassas, vilket möjliggör 

för hyresgäster att bo kvar längre. 2019 fick Säteriet pris av Sveriges Allmännytta för årets renovering.

TRYGGA OCH ATTRAKTIVA BOSTADSOMRÅDEN
Kundundersökningen visar att det är tryggt och populärt att bo hos oss. Men vi nöjer oss inte.

I Förbos områden trivs hyresgästerna bra med sina grannar, vilket är viktigt för tryggheten. Vi arbetar också med utemiljö 

och belysning för att skapa trygga och attraktiva områden. På Säteriet finns en av de aktivitetsparker som Förbo bygger i de 

fyra kommunerna. Dialog och samarbete med kommuner, skolor, föreningar och hyresgäster är våra verktyg för att skapa 

mötesplatser som över lång tid bidrar till områdets attraktivitet. Kundmätningen visar att både trygghet och attraktivitet har 

ökat på Säteriet efter renovering. 

Våra hållbarhetsområden
I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. I dialogen med 

våra intressenter har vi identifierat de åtta områden där vi som hyresvärd och fastighetsbolag har 

störst möjlighet att påverka och bidra till ett hållbart samhälle. Några konkreta exempel på Förbos 

sätt att arbeta märks på Säteriet, det största av våra bostadsområden, där vi renoverar, utvecklar  

och bygger nytt.

åtta prioriterade 
områden

PRIORITERADE HÅLLBARHETSFRÅGORPRIORITERADE HÅLLBARHETSFRÅGOR

HÅLLBAR NYPRODUKTION
Vid nyproduktion har vi stor möjlighet att påverka fastighetens klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv. 

På Säteriet förtätar vi i befintlig infrastruktur, där det redan finns till exempel fjärrvärme och kommunikationer, och bygger 

kvarteret Tallspinnaren med 51 nya hyresrätter. Vi har valt att ha Miljöbyggnad Silver som en lägsta nivå vid all nyproduktion, 

vilket innebär en certifiering som är giltig i 10 år. 

SKAPA BOSTÄDER
Vi arbetar aktivt i tidiga skeden för att möjliggöra fler bostäder, både genom att bygga nytt och sälja mark.

På Säteriet har vi en exploatörsdriven planprocess där vi på egen mark arbetar för att ta fram byggrätter för ungefär  

300 nya bostäder. En del av dessa kommer att byggas som bostadsrätter vilket gör att området får mer blandning mellan 

olika upplåtelseformer. Ett annat sätt som vi skapar nya bostäder på är genom att omvandla kontor till lägenheter. 

HYRESGÄSTENS INFLYTANDE PÅ BOENDET
Vi vill att alla hyresgäster ska vara med och påverka sitt boende och känna delaktighet i sitt område.

Bredden av produkter och tjänster i tillvalskonceptet Personliga hem är ett sätt att få inflytande över sitt boende. Vi har en 

boendeinflytandemodell som vi arbetar efter i alla större renoveringsprojekt där dialog förs med berörda hyresgäster. På 

Säteriet har ett omfattande dialogarbete genomförts i samband med renovering och nyproduktion. Dialog förs också med 

Hyresgästföreningen i förhandlingar och i lokala referensgrupper. 

SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN FÖR UNGA
Vi ger unga en väg in på arbetsmarknaden genom feriearbete, praktik och tillfälliga anställningar.

Ferieanställning är ett sätt för ungdomar mellan 17 och 25 år att få in en fot på arbetsmarknaden och för att stärka Förbos 

bemanning under sommaren. Den återkommande ”sommarjobbsbussen” har varit uppskattad då många ungdomar samar-

betar med en stor variation av arbetsuppgifter i våra olika områden. Under 2019 tog vi emot rekordmånga praktikanter. Det 

är ett bra sätt låta studenterna få möjlighet att lära känna branschen och få en inblick i rollen som förvaltare, samt säkra 

tillgången på medarbetare till fastighetsbranschen.
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Det är viktigt att våra hyresgäster är nöjda 
med oss. Kundmätningen 2019 genomfördes 
till stor del digitalt och mottogs väl. Som 
alltid delade vi med oss av resultaten i vår 
kundtidning Förbobladet, som kommer ut 
fyra gånger per år.  

Årets undersökning visar att nio av tio 
hyresgäster trivs bra eller mycket bra i sina 
bostäder och bostadsområden. Den visar 
också att hyresgästerna har bra relationer 
med sina grannar och att man ger gott betyg 
åt bemötandet från Förbos personal och 
våra entreprenörer.

VI LYSSNAR OCH FÖRBÄTTRAR 

Det finns även förbättringspunkter som vi 
tar till oss och åtgärdar. Exempelvis har vi 
gjort olika insatser för att vända trenden för 
vår utemiljö och tillsammans med våra entre-
prenörer genomfört noggranna förberedelser 
inför vintersäsongen. 

Det övergripande resultatet har även 
påverkats av nåbarhet och återkoppling. 
Tyvärr har den tidigare så uppskattade appen 
haft tekniska problem vilket också påverkat 
resultatet.

TILLGÄNGLIGHET A OCH O

Varje torsdag mellan klockan 15 och 18 
har områdeskontoren Öppet hus för att 
hyresgästerna ska kunna få hjälp över disk. 
Övrig tid går det naturligtvis att boka tid 
för personliga möten. Under året testade vi 

också att ha ambulerande Öppet hus i några 
av våra drygt sextio bostadsområden.

Vi uppmanar våra hyresgäster att i 
första hand kontakta oss genom att göra 
serviceanmälan via Mina sidor. Då kommer 
informationen till rätt område direkt och 
rätt personer har möjlighet att ta hand om 
ärendet. Som alternativ går det även att ringa 
oss under kontorstid på vårt nya gemensamma 
telefonnummer. Här hanterar vi över tretusen 
telefonsamtal i månaden varav de flesta 
handlar om att söka bostad. 

WEBBASERAT KÖSYSTEM

För att söka bostad hos Förbo registrerar man 
sig via vårt webbaserade system. Varje dag 
ger ett poäng. Dessa poäng användas sedan 
för att söka bostad. Under 2019 krävdes 
poäng motsvarande 11 år i genomsnitt, 
och vi hade 196 sökande i snitt per bostad. 
Variationen är dock stor, det finns de som 
har samlat poäng via sitt bostadsavtal i flera 
decennier och det finns även de som varit 
anmälda bara ett par år som skrivit kontrakt.

DIGITALA TJÄNSTER UPPSKATTAT

En av årets nyheter för våra hyresgäster är 
att vi infört digital avtalssignering med hjälp 
av bank-ID vilket många uppskattat. Via 
Mina sidor kan våra hyresgäster nå en digital 
boendepärm där en del basfakta om boendet 
finns att läsa.
 

Nöjda hyresgäster trivs och bor kvar
Vi nöjer oss inte förrän våra hyresgäster är nöjda. Vår årliga kundundersökning hjälper oss att identifiera 

våra förbättringspunkter och ger oss även ett kvitto på när vi jobbar rätt och hyresgästerna uppskattar 

vårt arbete. Tillgänglighet, service och utemiljö har varit några av 2019 års fokusområden.

24 551
antal inkomna  

serviceanmälningar

43 lägenheter 
överlämnade 
till kommunen

2018
50 st

196 sökande per lägenhet

2018
226 st

338 lägenheter 
erbjuds som +55 BOENDE

121 lägenheter 
erbjuds som +70 BOENDE

312 lägenheter 
till uthyrning

2018
388 st

genomsnittlig boendetid

MARKNADSLÄGET – FÖRBOS KUNDERFÖRBOS KUNDER – NÖJDA KUNDER

genomsnittlig köpoäng

4 131

9 ÅR

1 3 %
4 Rok eller 

större

9%

39 %
39 %

1 Rok eller 
mindre

2 Rok

3 Rok

KUNDNÖJDHET ÖKADE 
MED RENOVERING 

Aspgården på Säteriet har genom-

gått en omfattande renovering.

Årets mätning visar att 90 procent 

av de boende är nöjda eller mycket 

nöjda med underhållet, en ökning 

på 34,2 procent från 2018.

Det senaste åren har kundnöjd-

heten ökat markant när det 

gäller hur hyresgästerna upplever 

utemiljön på Aspgården, Säteriet. 

Ökningen är 12,7 procent jämfört 

med mätningen 2018.

utemiljö

12,7 %

Yttre underhåll

34,2%

ANTA
L LÄGENHeTER FÖRDELAT PÅ STORLEK
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FÖRBOS KUNDER – BOENDEINFLYTANDE

Tillvalskonceptet Personliga hem är en del av 
vårt arbetssätt med boendeinflytande och ger 
hyresgästerna stora möjligheter att själva be-
stämma om och var de vill uppdatera hemma. 
Vi renoverar det som behövs, därefter väljer 
hyresgästen vad de vill ha gjort och betalar 
för det. De kan välja att göra om mycket, 
litegrann eller inte alls. 

PERSONLIGA HEM STÄRKER TRIVSELN

För att hyresgästen ska få stor valfrihet går 
det att göra många olika tillval. De kan välja 

att tapetsera om, lägga in ekparkett, byta 
köksluckor eller skaffa tvättmaskin, efter 
egen smak och behov. Vi har klimatsmarta 
produkter så som energieffektiva vitvaror. 
Vi vet att trivseln ökar, både hemma och i 
områdena, när hyresgästerna kan vara med 
och förändra och förnya sin hemmiljö.

SÅ FUNKAR TILLVALSSYSTEMET

Alla hyresgäster som bor i en bostad äldre 
än tolv år får en hyresrabatt för att måla och 
tapetsera. Eftersom rabatten är kopplad till 

lägenheten är det hyresgästen som tjänar på 
om det inte behöver målas om så ofta. Man 
kan antingen göra jobbet själv eller anlita 
Förbo. Tillvalen beställs hos Förbovärdarna 
och hyresgästerna kan träffa dem på Öppet 
hus varje torsdag. Olika val betalas under 
olika lång tid. När valen görs får hyresgästen 
reda på kostnaden för dem. Därefter ser de 
sina tidsbegränsade tillval på hyresavin varje 
månad och får en god överblick över gjorda 
val och under hur lång tid de ska betalas. 

11,1 
...har vi gett hyresgästerna 
i rabatt under året för eget 

underhållsansvar.

antal beställningar
inom Personliga hem

2 240

hyresgäster med rätt att välja
Nya tapeter, ekparkett, nya köksluckor eller tvättmaskin? Våra hyresgäster väljer själva om de vill  

göra om sin lägenhet och konceptet Personliga hem finns med som urvalsguide och inspiration.

ci
rc
u
sc

o
m
.s
e

Miljoner  
kronor

 BOENDEINFLYTANDE – FÖRBOS KUNDER   
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”vi uppskattar att det finns bra möjligheter 
till källsortering, både inne i lägenheten och 
i återvinningsrummet precis utanför.”
RASMUS & SOFIA, hyresgäster i Kongahälla
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FÖRBOS SAMARBETEN – PÅGÅENDE PROJEKT

utveckling pågår: Säteriet

Att utveckla ett bostadsområde där människor 
redan bor och trivs handlar om så mycket 
mer än renovering och bostadsbyggande. 
Vi vill att människor ska vilja bo kvar och 
stolt berätta om den utveckling som sker. 
Det ska finnas utrymme för både privat och 
offentlig verksamhet som gör vardagen enkel 
och praktisk för den växande befolkningen, 
samtidigt som vi vill locka nya familjer att 
flytta in eller besöka området. 

Vårt tillvägagångssätt handlar om att vi 
tillsammans med dem som bor i området 
idag, med skolor, föreningar, kommunen 
och även de som arbetar där, har ett nära 
samarbete präglat av lyhördhet, engagemang 
och framtidsperspektiv. Det är så vi arbetar 
med områdesutveckling på Förbovis.

SAMARBETE UTVECKLADE SÄTERIET

Redan 2007 satte Förbo upp en målbild 
för vårt allra största bostadsområde, Säteriet 
i Mölnlycke. Vi identifierade ett antal 
utvecklingsområden som handlade om allt 
från fler arbetsplatser och att tillföra bostäder 
i olika upplåtelseformer, till renoveringar av 
både hus och utemiljöer och att skapa mötes-
platser som lockade även andra att besöka 
området. För att uppnå dagens trivsamma 
och välbesökta kvarter har vi arbetat nära 
våra hyresgäster och lyssnat på boende i alla 
åldrar. Säteriet visar att vårt tillvägagångs-
sätt fungerar mycket väl, nu är det dags att 
på samma vis områdesutveckla fler av våra 
bostadsområden.

TILLSAMMANS FÖRNYAR VI BJÖRKÅS

I vårt bostadsområde Björkås i Kungälv 
kommer det att ske stora förändringar.  
Här har vi i nära samarbete med kommunen 
undertecknat en social översiktsplan som bland 
annat innebär att vi ska bygga fler bostäder. 

I början av 2020 startar utvecklingen av 
Lindome på samma Förbovis. Sedan länge 
är vi aktiva deltagare i Lindomeprojektet 
där vi i samarbete med skolan, kommunen, 
handlarna och polisen arbetar för att öka 
trivseln och tryggheten för alla boende. 
Under året har vi fått ett positivt besked 
att planera för fler bostäder nära Lindome 
centrum och även identifierat en yta där vi 
tillsammans med kommunen, boende och 
föreningar ska bygga en aktivitetspark. 

Vi vill att hyresgäster ska trivas och känna stolthet över sitt bostadsområde. Områdesutvecklingen på 

Säteriet är ett bra exempel på hur vi vill verka i våra kommuner och det visar hur hela samhället lever 

upp tack vare engagemang och samarbeten med lokala aktörer.

PÅGÅENDE PROJEKT – FÖRBOS SAMARBETEN 

MITT I LINDOME

UTVECKLING AV UTEMILJÖ 
OCH BOSTÄDER  
Ett av Förbos områden ligger centralt i Lindome. Det attraktiva 
läget nära både handel och natur gör området omtyckt. Nu satsar 
vi på förnyelse och att öka trivseln ytterligare. Bostadsområdet 
stod färdigt 1974 och består av trevåningshus med loftgångar eller 
invändiga trapphus. Alla lägenheter har balkong eller uteplats. 
Området har lummiga, bilfria innegårdar och lekplatser för de 
minsta. Hela bostadsområdet behöver en uppfräschning, med 
respekt för historien och de boende här.

VI LYSSNAR FÖR ATT GÖRA RÄTT

Med rätt åtgärder får vi ett bostadsområde där hyresgästerna 
trivs och dit många vill flytta. Därför tar vi ett helhetsgrepp kring 
alla delar i samma anda som när vi utvecklade Säteriet, vi gör en 
lekfull aktivitetspark, vi renoverar bostadshusen och vi skapar en 
inbjudande utemiljö utifrån de boendes önskemål.

UTVECKLING SOM TILLFÖR BOSTÄDER

Vi planerar att utveckla och förnya hela bostadsområdet på flera 
plan. Detta gör vi i nära dialog med boende och kommunen. 
Det handlar både om att utveckla och renovera de befintliga 
bostäderna, men också om förtätning där vi planerar att bygga 
ytterligare 100 lägenheter i området.

AKTIVITETSPARK FÖR STORA OCH SMÅ

Från vårt bostadsområde och en bit upp i skogen ska vi bygga 
den nya aktivitetsparken. Här finns alla möjligheter att skapa 
en härlig utemiljö och lekplats i den kuperade miljön. Inför 
utvecklingen av aktivitetsparken samarbetar vi med förskola, 
skola, boende i området och föreningslivet för att fånga upp 
vad som bör finnas med.

HÅLLBARA BJÖRKÅS

UPPRUSTAR MED TRYGGHET 
OCH INKLUDERING 
Enligt samma inkluderande tillvägagångssätt som vi tidigare har arbetat 
med på Säteriet fortsätter nu utvecklingsarbetet med bostadsområdet 
Björkås i Kungälvs kommun. Nu upprustas området för framtiden 
på ett hållbart sätt. Björkås har utmärkta förutsättningar och ett bra läge 
intill Ytterby med goda kommunikationer till Kungälv och Göteborg. 
Här äger vi i dagsläget 337 lägenheter byggda i slutet av 1960-talet. 

SÅ UTVECKLAS HÅLLBARA BJÖRKÅS

Tillsammans med boende i området och kommunen har vi påbörjat ett 
dialogarbete för att fånga upp förutsättningar, tankar och idéer. Förbo 
planerar att renovera de befintliga bostadshusen och lyfta utemiljön på 
gårdarna. Med gemensamma uteområden för livets alla faser skapar vi 
trygga områden att trivas i.

STORT NYTILLSKOTT AV BOSTÄDER

Som en viktig del i uppgraderingsarbetet arbetar vi med en pågående 
detaljplan som möjliggör förtätning med fler bostäder samtidigt som 
vi skapar en variation av upplåtelseformer med både äganderätter  
och bostadsrätter. Planen är att bygga ytterligare 250 nya bostäder  
i området.

AKTIVITETSPARK DÄR GENERATIONER KAN MÖTAS

Aktivitetsparken i Björkås blir en fantastisk mötesplats och kommer 
fungera som lekplats, närmiljö och utflyktsmål för alla åldrar. Många 
har fått tycka till om innehållet i parken och tack vare det engagemanget 
kunde vi tillsammans med flera intressentgrupper skapa utformningen 
till aktivitetsparken. 

Förbovis
områdesutveckling på

Page 267 of 288



20       

FÖRBOS SAMARBETEN – KOMMUNSAMVERKAN KOMMUNSAMVERKAN – FÖRBOS SAMARBETEN 

LERUM 

FÖRBO KÖPTE 80 NYA LÄGENHETER
Under 2019 förvärvades ett antal fastigheter 
från Lerums kommun och det kommunal-
ägda AB Aspenäs Villastad, Avab. En öppen 
och löpande dialog gav bra förutsättningar 
för affären. Förvärvet gäller det kommunala 
bolaget Avabs 80 lägenheter i tre områden; 
två i Gråbo (där Förbo redan har fastigheter) 
och ett i Sjövik. Fastigheterna tillträddes  
1 september 2019. 

Bakgrunden till förvärvet är flykting-
strömmen 2015 och regeringens krav på 
kommunerna att tillhandahålla bostäder för 
nyanlända enligt bosättningslagen. Lerums 
kommun behövde snabbt skapa bostäder 
och valde att i egen regi ta fram ett antal 
fastigheter. Det gjordes genom att ombilda 
det vilande kommunala bolaget Avab. I 
syfte att minska risken för segregation och 
komplettera den ordinarie bostadsmark-
naden gick hälften av bostäderna via den 
vanliga bostadskön. Tack vare kommunal 
mark och förtätning i befintliga områden 
kunde kommunen på kort tid erbjuda nya 
bostäder.  

ÖPPEN DIALOG 

När bostäderna var färdiga och inflyttade 
behövdes resurser för att förvalta bostäderna 

på ett kostnadseffektivt sätt, men också för 
att upprätthålla service mot hyresgäster. 
Förbo framstod som en naturlig aktör med 
de resurser som krävs för effektiv förvalt-
ning och Förbo som förvaltare borgar för 
att hyresgästerna får en långsiktig och stabil 
hyresvärd. 

Förvärvet innebär också ett mer hållbart 
användande av resurser. Skulle bostäderna 
istället varit kvar hos kommunen hade de 
varit tvungna att rusta sig för hantering och 
förvaltning. 

SAMARBETE GER ÄGARNYTTA

– Det är viktigt för oss att leverera 
ägarnytta och möta kommunerna i deras 
utmaningar. Förvärvet är ett bra exempel  
på det, berättar Peter Granstedt, Förbos vd. 

En förutsättning för ett gott samarbete 
är att odla relationer på individnivå. Förbo 
har många kontaktytor i kommunerna med 
tjänstepersoner på alla nivåer.

– Vi har sagt att Förbo ska vara en  
proaktiv, samarbetsorienterad part som 
skapar öppenhet och bygger förtroende.  
Våra ägarmätningar visar att vi också i hög 
grad uppfattas så, säger Peter Granstedt.

SAMARBETE I KUNGÄLV

Kongahälla är en ny del av Kungälv 

som växer fram i samarbete mellan 

Kungälvs kommun och flera olika 

byggherrar, däribland Förbo. Målet 

är att Kongahälla ska utvecklas till en 

grön och levande miljö, där det är 

enkelt att leva ett hållbart och miljö-

riktigt stadsliv. Inblandade aktörer  

arbetar för att all användning av 

energi ska vara förnybar och det ska  

finnas goda förutsättningar för ett 

hållbart resande. Förbos kvarter 

Kransen hade inflyttning jan/feb 2019.

Förbo har ett nära samarbete  

med sina ägare och stöttar gärna  

kommunerna i deras utmaningar.  

ALEXANDER ABENIUS, kommun-

styrelsens ordförande i Lerum ger en 

kommentar till fastighetsförvärvet.

Varför är ett nära samarbete  
mellan Lerums kommun och 
Förbo viktigt?

– Lerums kommun är en 

attraktiv och ständigt växande 

kommun. Här vill vi att människor 

ska må bra och att de som är ny-

fikna på vår kommun ska kunna 

flytta hit. Då är det avgörande att 

vi kan erbjuda bra och hållbara 

hyresrätter för våra nuvarande 

och framtida kommuninvånare. 

Här är Förbo en viktig aktör som 

hjälper oss att utveckla vårt goda 

samhälle. Vi har en väldigt bra 

och trygg dialog mellan Förbo 

och Lerums kommun. Den är 

viktig och vi värdesätter den högt 

då den bidrar till Förbos fina 

verksamhet samt god kvalitet för 

de Lerumsbor som bor i någon 

av Förbos hyresrätter.

”förbo ska vara en proaktiv, samarbetsorienterad 
part som skapar öppenhet och bygger förtroende.”

PETER GRANSTEDT, vd på Förbo
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FÖRBOS BOSTÄDER – RENOVERING 

Anna-Klara Aspegren är kommunikations-
strateg på ICHB, Informationscentrum för 
hållbart byggande, och har deltagit i jury-
arbetet i fyra år. Hon berättar att tävlingen 
uppstod ur ett behov av att sprida kunskap 
om framgångsrika renoveringsprojekt. Detta 
med tanke på att en stor del av allmännyttans 
bostadsbestånd var och är från miljonpro-
gramsåren och många stod inför liknande 
utmaningar.

Varför behövs en renoverings- 
tävling?

– Det pratas mycket om nyproduktion 
och miljöpåverkan, men faktum är att det 
bara byggs en procent nya bostäder varje 
år. Därför är renovering och upprustning 
av våra befintliga byggnader så viktigt. Med 
kloka renoveringar finns möjlighet att göra 
skillnad för att nå klimatmålen.

Varje år har mellan tio och femton 
tävlingsbidrag kommit in från hela landet 
och syftet med tävlingen är att dela med sig 
av erfarenheter och vad som gjorde projektet 
lyckat. Anna-Klara berättar att de också stäl-
ler frågan: Vad var det som inte fungerade? 
Hon menar att dåliga erfarenheter är minst 
lika viktiga för att lära sig till nästa gång. 

Hur har tävlingsbidragen utvecklats 
under åren?

– Den absolut tydligaste trenden är att 
boendedialogen fått en mer framskjuten 
roll för varje år och är idag en självklarhet. 

Från för fem år sedan då man kanske nöjde 
sig med att skicka ut en enkät. Till att idag 
arbeta som man gjort på Säteriet, där det 
funnits en kontinuerlig dialog över flera år. 
När husen väl skulle renoveras visste hyres-
värden redan vilka behov som fanns, vilket är 
en oerhörd fördel. 

Vad var det som gjorde att Säteriet 
och Förbo vann 2019?

– Boendedialogen och samverkan med 
hyresgästerna. Förbo ville hela tiden känna av 
vad de boende tyckte. Vi i juryn upplevde att 
de var mycket lyhörda. En annan anledning 
till att Förbo vann var att de har en långsik-
tighet som vi gillade. Det fanns andra bidrag 
med lösningar som var innovativa, digitala 
och imponerande, men som mer hade 
karaktär av engångshändelser. Med Säteriet 
valde vi en aktör som kunde sprida ett bra 
exempel som många fastighetsägare berörs av 
och som många kan ha glädje av. Det finns 
många områden som påminner om Säteriet  
i byggnationssätt och behov.

Anna-Klara Aspegren gjorde ett studiebe-
sök på Säteriet i somras, efter att juryarbetet 
var klart. 

Vilket var ditt intryck av Säteriet?

– Det överträffade förväntningarna. Jag 
var särskilt imponerad av förnyelsen med 
trädetaljer mot den bevarade stenfasaden  
och att man anlagt rabatter som skapade  
lite större frihet framför husen.

Vad tror du att priset kan leda till?

– Jag hoppas att Förbo känner stolthet 
internt, och gentemot de boende som varit 
väldigt involverande. Att man känner att 
man gjort ett bra jobb tillsammans. Men 
också stolthet över att kunna inspirera andra 
bostadsaktörer, och även få inspiration inför 
egna kommande projekt.

För femte året i rad lyfte Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) fram Årets bästa renoveringsprojekt. 

Priset gick 2019 till Förbos bostadsområde Säteriet i Mölnlycke, något vi är glada och stolta över.

FÖRBOS RENOVERINGSSTRATEGI

EKONOMISKT, VARSAMT 
OCH TRYGGHETSSKAPANDE

 RENOVERING  – FÖRBOS BOSTÄDER

Renoveringsstrategin ger en tydlighet i 

vad vi behöver göra och när vi behöver 

göra det. Våra val ska vara hållbara. Byter 

vi ut något finns långsiktighet i material-

val och vi tänker förvaltningseffektivt. 

De värdeord vi satt upp för hur vi arbetar 

med renoveringar är: ekonomiskt, 

varsamt och trygghetsskapande. Det 

innebär att vi behöver ha god kunskap 

om våra fastigheter. Det betyder också 

att när vi renoverar handlar det om att 

arbeta effektivt, göra rätt insatser i rätt 

tid och sträva efter låga hyreshöjningar.

 

MÅNGA PÅGÅENDE PROJEKT  
De senaste åren har Förbo som bolag 

haft ett intensivt underhålls- och reno-

veringsarbete, med anledning av att en 

stor del av vårt bostadsbestånd är byggt 

under 1960–70. I ett flertal bostads-

områden löper omfattande projekt 

över flera år. Några exempel är Säteriet 

och Stommen (Härryda kommun) och 

Hulan (Lerums kommun).  

Säteriet är vårt mest komplexa projekt 

där många olika delar ingår; exempelvis 

stambyte, fasadrenovering samt rivning 

och uppbyggnad av alla loftgångar. En 

konkret åtgärd som direkt svarar upp 

mot renoveringsstrategin var beslutet 

att riva loftgångarna och byta ut dem 

till modernare, mer lättskötta material. 

Ett strategiskt beslut som underlättar 

framtida underhåll. Ett exempel på vad 

vi menar med varsam renovering är att 

lägenheterna inte totalrenoverades. Till 

exempel gjordes köken inte om, i syfte 

att få måttliga hyreshöjningar. 

Renoveringar är också ett sätt att få 

mer nöjda kunder. Vi har fått tydliga sig-

naler om att kundnöjdheten på det yttre 

underhållet stiger vid renoveringarna. 

Säteriet är ett bra exempel på det. 

FRAMGÅNGSFAKTORER
I stort sett alla renoverings- och under-

hållsprojekt utförs med kvarboende. 

Därför är dialog och samverkan en 

central del. Det är viktigt för oss att 

våra hyresgäster vet vad som kommer 

att hända och hur det kan komma att 

påverka dem. Eftersom vissa val kan 

göras i projekten behöver hyresgästerna 

vara med och tycka till. Ibland påverkar 

renoveringen hyran, även av det skälet 

genomförs dialog med hyresgästerna 

som via hyresgästintyg får godkänna 

åtgärder.

URVAL AV KOMMANDE  
UNDERHÅLLSPROJEKT

Säteriet, Härryda kommun

Renovering av nedergårdarna inklusive 

stambyten. Renovering av utemiljön 

på Aspgården.

Hulan, Lerums kommun

Målning av fasader och renovering av 

utemiljön. 

Bohusgatan, Kungälvs kommun

Renovering av fasader, tak och stammar.

Kyrkängen, Mölndals stad

Målning av fasader. 

Ålegårdsgatan, Mölndals stad

Energieffektiviseringar och renovering 

av yttertak.

Lingonvägen, Härryda kommun

Badrumsrenovering inklusive stambyte.

Höjdenvändan, Lerums kommun

Underhåll av fasader med byte av 

fasadskivor och målning.

”Säteriet är ett väl genomfört, varsamt 
och mänskligt renoveringsprojekt.”
ANNA-KLARA ASPEGREN, kommunikationsstrateg på ICHB

Foto Anna-Klara Aspegren, ICHB

Årets renoveringsprojekt

MOTIVERING TILL PRISET

”Med välbeprövade metoder an-

passade till projektet har området 

i god förvaltningsanda genomgått 

en varsam renovering. Området har 

nått nya höjder genom bevarande 

av de arkitektoniska värdena, kloka 

materialval och skapande av att-

raktiva utemiljöer. Fastighetsägaren 

har utgått från de boendes behov 

och i kombination med estetik 

fokuserat på effektiv förvaltning. 

Ett framgångsrikt projekt som kan 

inspirera många.”
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FÖRBOS BOSTÄDER – RESURSANVÄNDNING

På Förbo finns en driftgrupp där en driftin-
genjör och en energiingenjör leder och driver 
arbetet. Gruppen har som uppgift att arbeta 
med och följa upp användningen av energi, 
vatten och avfall. De jobbar exempelvis med 
energieffektiviseringar vid renoveringar och 
medverkar till att öka medvetenheten hos 
hyresgäster om hur deras beteenden påverkar 
med hjälp av metoden ”nudging”. 

NÅGRA FOKUSINSATSER

Vi har genomfört en studie av vår klimat-
påverkan och utifrån den är det några delar 
som vi satsar extra på:

• Vi köper idag enbart Bra Miljöval-
deklarerad el.

• Vi köper Bra Miljövaldeklarerad fjärr-
värme från Solör bioenergi i Härryda.

• Vi köper Miljömärkt fjärrvärme från 
Mölndal Energi.

• Vi byter ut bensin- och dieseldrivna  
bilar till el- och gasbilar.

• Vi projekterar för solceller i flertalet 
projekt.

MED GEMENSAMMA KRAFTER

Som en del i allmännyttan har Förbo en viktig 
roll för Sveriges klimatomställning och vi vill 
ta ansvar och gå före genom Klimatinitiativet 
– i samverkan med andra medlemsföretag 
och med andra aktörer. Det är ett naturligt 
steg i vårt hållbarhetsarbete och ligger helt 
i linje med vår ambition om att minska vår 
klimatpåverkan och bli fossilfria. 

Under hösten 2018 startade Allmännyttans 
klimatinitiativ som ett gemensamt upprop 
för att minska utsläppen av växthusgaser. 
Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen 
ska vara fossilfria senast år 2030 och att ener-
gianvändningen ska minska med 30 procent 
(räknat från 2007 års nivåer).

Tanken är att ta tillvara allmännyttans  
gemensamma kraft och som en stor beställare 
kunna ställa krav och driva på klimatom-
ställningen. Genom att inspirera varandra 
kan bostadsföretagen göra omställningen 
snabbare än vad de hade kunnat var och  
en för sig. 

På väg mot fossilfri verksamhet
Vår ambition är att minska vår klimatpåverkan och bli fossilfria. Därför ser vi hela tiden över hur vi kan 

minska vår klimatpåverkan genom smart resursanvändning i och kring våra fastigheter, och vi deltar i 

strategiska samarbeten tillsammans med andra, som Allmännyttans klimatinitiativ.

FAKTA OM KLIMATINITIATIVET 

178 bostadsföretag har gått med 

i Allmännyttans klimatinitiativ, ett 

gemensamt upprop för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Klimat-

initiativet har två övergripande mål:

• En fossilfri allmännytta senast 

år 2030.

• 30 procents lägre energian-

vändning till 2030 (räknat från 

år 2007).

Klimatinitiativet fungerar på samma 

sätt som Parisavtalet: alla företag 

som deltar kan också sätta egna 

mål, som redovisas öppet och trans-

parent inom initiativet. Resultaten 

summeras och ambitionen är att 

alla sedan tillsammans ska uppnå 

Klimatinitiativets övergripande mål. 

Läs mer på sverigesallmannytta.se.

  

97 % av förbos hushåll 
har möjlighet att  
sortera matavfall!
Utfall 2018: 98,5 %. Siffran har gått upp på grund av 
att vi under året har köpt fastigheter som än så länge 
saknar möjlighet att sortera matavfall.

De vattenbesparande åtgärder som gjorts i några bostads-
områden, i kombination med färre kulvertläckor på vatten- 
och fjärrvärmeledningar, har gett positiv effekt.

RESURSANVÄNDNING  – FÖRBOS BOSTÄDER
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FÖRBOS BOSTÄDER – FÖRVALTNING

ANTAL LÄGENHETER FÖRDELAT PÅ BYGGÅR
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LANDEVI GÅRDAR, LANDVETTER

BYGGER NYTT KVARTER  
I SAMVERKAN
I Landvetter centrum byggs helt nya kvarter precis intill Förbos befintliga 
område på Brattåsvägen. Kvarteren består av 102 nya lägenheter och 
två verksamhetslokaler. 

– Med Landevi gårdar arbetar vi i samverkan med byggentreprenören, 
vilket betyder att vi i ett tidigt skede tar in entreprenören och nyttjar 
deras produktionskompetens, berättar Martin Everbring, projektledare 
på Förbo. 

Att arbeta i samverkan resulterar i en mer effektiv och snabbare 
byggprocess. 

– Vi är nöjda med arbetssättet och hoppas på att se fler sådana här 
lösningar i framtiden, avslutar Martin. 

Nya lösningar inom teknik och hållbarhet testas, bland annat finns 
många elbilsplatser och stora takytor får solcellspaneler. Tack vare 
omfattningen med många lägenheter finns möjlighet till upprepning 
och därmed bättre kostnadseffektivitet.

NYPRODUKTION  – FÖRBOS BOSTÄDER

TALLSPINNAREN, MÖLNLYCKE

MODERN FLIRT MED  
BEFINTLIG ARKITEKTUR
I det nya kvarteret Tallspinnaren på Säteriet, får hyresgästerna nära till 
både vitsippebacke i skogen och service i Mölnlycke centrum. I början 
av november 2018 togs första spadtaget och hösten 2020 flyttar de nya 
hyresgästerna in. Samtliga 51 hyresrätter har egen tvättmaskin, tork-
tumlare, diskmaskin och balkong. På husets tak finns solceller som ska 
förse huset med el i de allmänna utrymmena så som hiss och belysning. 

– Vi bygger för framtiden med klimatsmarta alternativ och lång-
siktigt hållbara material. Digitala anslagstavlor i trapphusen kommer 
att visa hur mycket el solcellerna producerar så att hyresgästerna kan 
följa det, säger Martin Everbring, projektledare på Förbo. 

Det nya huset ligger i direkt anslutning till det befintliga bostads-
området Säteriet, som genomgått en stor renovering och fått en ny 
modern kostym. Hyresgästerna kommer att ha möjlighet att hyra 
parkeringsplats med möjlighet till elbilsladdning. 

MINST MILJÖBYGGNAD SILVER HOS FÖRBO

Den svenska certifieringen Miljöbyggnad är ett certifi-

eringssystem som ställer krav på inomhusmiljö, energi-

effektiviseringskriterier och material. Byggnaden bedöms 

av en oberoende specialist. En Miljöbyggnadscertifiering 

är giltig i 10 år eller tills dess att en större ombyggnation 

görs. Byggnaden kan få Brons, Silver eller Guld i betyg. 

Förbo har beslutat att alla nyproduktioner med start från 

2016 ska nå lägst Miljöbyggnad Silver. 

Förbos förvaltning utgår från vår egen 
förvaltningspersonal, Förbovärdarna. Från 
kontraktsskrivning till avflyttningsbesiktning 
är de centrala kontaktpersoner för de boende. 
Förbovärdarna är också kontaktpersoner för 
de entreprenörer vi anlitar och samarbets-
parter till tjänstepersoner inom respektive 
kommun. Som underlag för vardagsförvalt-
ningen finns rutiner och checklistor, samt 
de serviceanmälningar som lämnas in från 
hyresgästerna vid besökstider, på telefon eller 
digitalt via Mina sidor. Service och snabb 
återkoppling är A och O i relationen med 
våra hyresgäster och där kan vi också påverka 
hur nöjda de är med oss som hyresvärd. Sedan 
slutet av 2018 arbetar våra Förbovärdar, 
uthyrare och områdeschefer sida vid sida på 
fyra Förbokontor, ett i varje kommun. På så 
vis har vi minskat sårbarheten när det gäller 
bemanning och skapat kortare beslutsvägar, 
vilket i sin tur leder till ökade möjligheter att 
nå fler nöjda kunder.

FÖRBO ♥ ENTREPRENÖRER

En stor del av förvaltningen utförs av 
entreprenörer, som blir Förbovärdarnas 
förlängda arm i bostadsområdena. Ett bra 
samarbete med dem ligger till grund för en 
bra leverans gentemot hyresgästerna. På våra 
startmöten med entreprenörer går vi igenom 
vad vi står för, hur vi uppför oss och hur vi 
kommunicerar på Förbo. Allt för att vi ska 
få en samsyn när det gäller uppförande och 
agerande. Förbo har valt att köpa tjänster 
som trädgård, städning, VVS, snickeri, el 
och målning. Sammanlagt har vi cirka 50 
ramavtal som förnyas via upphandlingar 
med jämna intervaller. Förbo lyder under 
lagen om offentlig upphandling (LOU) och 
har ett väl inarbetat arbetssätt för att förnya 
ramavtal. Upphandlingar genomförs utifrån 
tre parametrar; ekonomiska, miljömässiga 
och kvalitetsparametrar. Samarbetena med 
entreprenörerna bygger på tydliga avtal, 
löpande avstämningar, återkommande 

stickprov och en ömsesidig öppenhet kring 
möjliga förbättringar. Hur entreprenörerna 
utför sitt arbete i och kring våra hyresgästers 
hem är en avgörande faktor för hur vi ska 
kunna öka kundnöjdheten i våra mätningar. 

GEMENSAMT BOINFLYTANDEAVTAL  

I flera av Förbos bostadsområden finns lokala 
hyresgästföreningar som vi har ett nära 
samarbete med. I slutet av 2017 underteck-
nade Hyresgästföreningen och Förbo ett 
gemensamt boinflytandeavtal som reglerar 
ramarna för samarbetet. Vid lokala möten 
ett par gånger per år tas de frågor som anges  
i samarbetsavtalet upp. De handlar särskilt 
om inflytande över området och vad som 
kan göras för att påverka gemensamma ut-
rymmen, som till exempel skötsel och trivsel 
på gårdarna, förbättrad sophantering eller att 
arrangera aktiviteter ihop med grannarna.

Närhet till hyresgästerna
På Förbo jobbar vi med förvaltning nära hyresgästerna. Förbovärdar, uthyrare och områdeschefer 

arbetar sida vid sida och vi håller hög servicenivå. Eftersom vi också köper in många tjänster är entre-

prenörerna vår förlängda arm i hyresgästkontakten. Därför är ett gott samarbete med dem viktigt.

PÅGÅENDE/KOMMANDE PRODUKTION

Tallspinnaren, Härryda kommun 51 lgh

Landevi gårdar, Härryda kommun 102 lgh

PÅGÅENDE PLANER

Säveå Park, Lerums kommun  60 lgh

Säteriet, Härryda kommun 300 lgh

Björkås, Kungälvs kommun 250 lgh

FÄRDIGA DETALJPLANER

Höjden, Lerums kommun ~ 20 lgh

PROJEKT I TIDIGA SKEDEN

Höjdenhemmet, Lerums kommun ~ 240 lgh

Hulan, Lerums kommun ~ 270 lgh

Balltorp, Mölndals stad ~ 600 lgh

Lindome centrum, Mölndals stad ~ 100 lgh

NYPRODUKTIONSPROJEKT PÅ GÅNG

DRIFTSNETTO, MKR
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För att den nya organisation, som trädde  
i kraft i september 2018, ska få ett optimalt 
genomslag är ändamålsenliga lokaler en 
viktig förutsättning. Under sommaren 2019 
flyttade Härrydateamet in i centralt belägna 
lokaler i Mölnlycke centrum, och under 
hösten kunde Mölndalsteamet samlas i 
centrala Kållered. Teamet i Kungälv väntar 
på möjligheten att utöka sina lokaler i  
Ytterby, och i Lerum fortgår sökandet  
efter en lämplig lokal. 

Flera nya medarbetare har anslutit under 
året, medan andra sökt nya utmaningar eller 
bytt arbetslivet mot pension. Många av våra 
nyblivna pensionärer uppskattar, glädjande 
nog, att komma tillbaka till oss vid behov. 
Intresset för att arbeta på Förbo har varit stort 
vid våra rekryteringar, och vi får även många 
spontanansökningar och förfrågningar om 
praktikplatser. 

SÄKRAR BRANSCHENS KOMPETENS

Tolv praktikanter har erbjudits praktikplats 
till ömsesidig nytta och utveckling under året, 
främst inom förvaltning men även inom drift, 
utemiljö och upphandling. En stor grupp 
ungdomar har sommarjobbat på Förbo, både 
inom förvaltning och administration. Vi har 

också upprepat den uppskattade sommar-
lovsbussen, ett koncept som utvecklas år 
från år, och många ungdomar återkommer. 
Ett trettiotal ungdomar i ålder 17 – 25 år 
erbjuds arbete under ett par veckor. Efter en 
gemensam introduktion arbetar de i våra om-
råden som de gemensamt tar sig till med en 

inhyrd buss. Mycket arbete blir gjort på kort 
tid, många får tillfälle att jobba tillsammans 
och de får både se hur vardagsförvaltningen 
fungerar i våra olika områden, och hur det 
är att arbeta i branschen. Förbo medverkar 
också i Fastighetsbranschens kompetensråd 
som har synliggjort branschen till exempel 
under Gymnasiedagarna. 

SÅ BYGGER VI STARKARE TEAM

Att leda en organisation i förändring är en 
utmaning som ställer nya krav både på med-
arbetare och chefer. Förbo har under året 
satsat på ledarutvecklingsprogram och för-
valtningsutbildning för områdeschefer. Allt 
för att skapa ett gott och tydligt ledarskap, 
och ge de bästa förutsättningarna för alla 
medarbetarnas arbete. Varje år genomförs 
medarbetarsamtal med uppföljning,  
individuell handledning efter behov, åter- 
kommande teamträffar och personalträffar 
i olika konstellationer. Två gånger per år 
träffas alla för en gemensam avstämning av 
mål och strategier. Då finns även möjlighet 
till samvaro mellan teamen samt teamwork, 
friskvård och/eller inspirationsföreläsningar.

Engagerade medarbetare i starka team

FÖRBOS VERKSAMHET – MEDARBETARE

Vårt arbete utgår från orden: engagemang, tydlighet och nytänkande. Att kanalisera engagemanget 

som finns till en stark drivkraft framåt är en viktig uppgift. 2019 har satsningar gjorts på teamarbete, 

ledarskap och ungdomar som kan bli nya Förbo-ambassadörer.

MEDARBETARE  – FÖRBOS VERKSAMHET

KÖNSFÖRDELNING, %ÅLDERSFÖRDELNING, ANTAL
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NET PROMOTER SCORE, NPS

Net Promoter Score anger svaret på den enskilda frågan ”Hur troligt är 
det att du skulle rekommendera Förbo som arbetsplats till en vän?”

Net Promoter Score (NPS) ingår i 
medarbetarenkäten och är ett mått 
på hur attraktiv arbetsgivaren är. Det 
beräknas från svaren på frågan ”Hur 
troligt är det att du skulle rekommendera 
Förbo som arbetsplats till en vän?”. 
Svaren anges på en skala från 0-10 där 
0 är inte troligt alls och 10 är mycket 
troligt. Från andelen ambassadörer 
(med svaren 9-10) dras andelen kritiker 
(som svarat 0-6). Andelen neutrala 
med svar på 7-8 framgår alltså inte 
alls. Indexet kan pendla mellan -100 
och +100. 2016 hamnade resultatet på  
44 och med det som utgångspunkt 
sattes mål för de kommande åren. 

3,2%
SJUKFRÅNVARO 2019

ANSTÄLLNINGSTIDEN PÅ FÖRBO ÄR I SNITT 9 ÅR

1 3 , 6%

PERSONAL- 
OMSÄTTNING 2019 2018

18,6 %
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2,9%

58% 
MÄN

42% 
KVINNOR

2019: 8 NPS Benchmark 2019: 9 NPS

32% 28% 40%
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EXEMPEL PÅ  AKTIVITETER

• Två skyddskommittémöten 

har hållits. Skyddsronder har 

genomförts inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

• En lönekartläggning genom-

fördes tillsammans med fack-

liga företrädare. Inga osakliga 

löneskillnader fanns mellan 

kvinnor och män.

• En friskvårdstävling gick av 

stapeln det första kvartalet, där 

medarbetare i lag utmanande 

varandra i olika poänggivande 

moment.

• Extra satsningar har gjorts  

för att de nya teamen ska lära 

känna varandra. 

Fastighetsutveckling

Verksamhetsstyrning

Mölndal Kungälv

Härryda Lerum

VD

HR/kommunikation/marknad

Förvaltning

2018: 2 NPS Benchmark 2018: 9 NPS

38% 23% 39%
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Thomas Gustafsson

Thomas Alpner

uppdrag från fyra ägarkommuner

FÖRBOS VERKSAMHET – BOLAGSSTYRNING
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 STYRELSEN  – FÖRBOS VERKSAMHET

Förbos styrelse tillsätts av respektive 
kommuns fullmäktige och har en politisk 
sammansättning som motsvarar aktuell 
representation i kommunerna. I styrelsen 
ingår också fackliga företrädare för personalen. 
Sammanlagt är det nio ledamöter och nio 
suppleanter. Bolagets vd och ledning har i 
nära samarbete med styrelsen fastställt en 
affärsplan för 2016–2020 som anger inrikt-
ning för perioden, uppföljning sker löpande 
mot denna plan. Fokus ligger på att bygga fler 
bostäder, agera hållbart och stärka erbjudandet 
mot såväl hyresgäster och personal som ägare. 

UPPFÖLJNING GENOM ÄGARENKÄT

Förbo har en regelbunden riskbedömning som 
redovisas till styrelsen. Genom att identifiera 
kritiska områden, vidta åtgärder för att 
minska risker och återkommande följa upp 
skapas en medvetenhet och ansvarstagande 
inte bara i ledning och styrelse utan i hela 
organisationen.  

Vid återkommande möten med presidierna 
i respektive kommun följs övergripande mål 
och inriktning upp. En gång per år genom-
förs en ägarenkät där både politiker och 
tjänstepersoner i kommunerna får möjlighet 
att bidra med sin uppfattning om hur väl 
Förbo lever upp till kommunens förvänt-
ningar. Resultatet i mätningen 2019 visar  
på det hittills högsta värdet på bedömning  
av Förbo.  

Resultatet visar på en fortsatt stark förväntan 
om att Förbo ska bidra med fler bostäder,  
gärna med rimlig hyra, för en bred målgrupp. 
Undersökningen visar vikten av de regel-
bundna träffar som sker och ett kontinuerligt 
utbyte av information då kontaktpersoner 
tenderar att växla över tid. Mätningen utgör 
ett komplement till de formella organ för 
uppföljning, som finns via styrelsens arbete 
och stämman, där ombuden för ägarkom-
munerna deltar.

CERTIFIERINGAR OCH RUTINER

Förbo är sedan 2011 ISO-certifierade för både 
miljö (ISO9001) och kvalitet (ISO14001). 
Inom ramen för vår verksamhetsstyrning 
sker årligen interna revisioner då stickprov 
görs för att säkerställa att arbetet sker i 
enlighet med beslutade processer samt följer 
gemensamma rutiner. På så vis uppnås 
både kontroll och möjlighet till ständig 
förbättring. Senaste omcertifiering gjordes 
2015 och vid den årliga externa revisionen 
i september noterades att ”standardens syfte 
är mycket påtaglig i verksamheten” och att 
”mål och aktiviteter binds ihop med en tydlig 
röd tråd”. Därtill konstaterades att bolaget 
har ”en utmärkt företagskultur som arbetar 
aktivt med risker och möjligheter. Ett tydligt 
ansvarstagande genomsyrar ledarskapet.”

Som grund för verksamheten i bolaget ligger det ägardirektiv som gemensamt tagits fram och beslutats 

i de fyra kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. I ägardirektivet anges ändamål med, och 

förutsättningar för, verksamheten samt vilka ekonomiska målsättningar som ägarna har för bolaget. 

UR ÄGARDIREKTIVET

”Bolaget ska i allmännyttigt syfte 

och med iakttagande av kom-

munallagens lokaliseringsprincip 

främja Härrydas, Mölndals, Lerums 

och Kungälvs kommuners behov av 

bostadsförsörjning, kompletterande 

kommersiella lokaler och annan 

service samt lokaler för den kom-

munala verksamheten genom att 

äga och/eller förvalta fastigheter. 

Verksamheten ska bedrivas enligt 

affärsmässiga principer och med 

möjlighet till boendeinflytande 

för hyresgästerna, förenat med 

ett etiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande.”
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ÅRET SOM GÅTT 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Förbo AB, med organisationsnummer 5561098350, ägs av kommu-
nerna Härryda (42,0 procent), Mölndal (27,6 procent), Lerum (21,4 
procent) och Kungälv (9,0 procent). Förbo är ett allmännyttigt  
bostadsbolag som bedriver fastighetsförvaltning inom de fyra ägar-
kommunerna. Fastighetsbeståndet utgörs till 93 procent av bostäder 
och 7 procent av lokaler och specialbostäder.
Bolaget har sitt säte i Härryda kommun.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Förbo mottog i maj Sveriges Allmännyttas pris Årets renovering 2019 
för arbetet med att ge Säteriet i Mölnlycke ny kostym. Priset delades 
ut vid Fastighetsdagarna. Intresset från branschen att besöka och ta 
del av arbetet har varit stort. I området har 176 lägenheter renoverats 
under året. Gårdsmiljön är klar för ytterligare en etapp. Det pågår 
både nyproduktion och planarbete för fler bostäder. Detta integrerade 
grepp för att utveckla ett bostadsområde har varit mycket lyckat med 
stor lyhördhet gentemot områdets förutsättningar och de hyresgäster 
som bor där. Förbo har för avsikt att tillämpa metoden i flera områden  
i de fyra kommuner som bolaget verkar i. 
1 september gick 80 lägenheter över i Förbos ägo efter ett förvärv 
från Lerums kommun och det kommunägda Aspenäs Villastad AB i 
Lerum. Lägenheterna kompletterar på ett naturligt sätt Förbos bestånd 
i kommunen. Köpet bidrar även till nytta för kommunen som inte har 
förvaltning i egen regi. 
Arbetet med att förverkliga en aktivitetspark per kommun fortgår. 
Upphandling pågår för aktivitetsparken i Kungälvs kommun som 
kommer att vara placerad i Björkås, Ytterby. Tillsammans med  
Mölndals stad har en plats i Lindome centrum identifierats som lämplig 
för en aktivitetspark. Förslaget att lägga en park i anslutning till Hulan 
i Lerum har mottagits positivt av Lerums kommun. Arbetet med att 
utforma dessa parker i nära dialog med hyresgäster, skola och fören-
ingar förbereds och kommer att ske under 2020.
Under året har förarbete pågått för att kunna tillgodose alla lägenheter 
med fiberuppkoppling. Insamling av godkännande från hyresgästerna 
och upphandling av samarbetspart är gjorda. Arbetet startar i januari 
2020 och beräknas vara klart 2021. 
Förbo har under året uppgraderat fastighetssystemet vilket möjliggör ett 
effektivare arbetssätt både för organisationen och anlitade entreprenörer. 
Förbo har även bytt IT-partner. Systemförändringar kommer att vara 
en naturlig del av vardagen då utvecklingen med att digitalisera olika 
delar av branschen pågår. Förbos medverkan i Sveriges Allmännyttas 
Digitaliseringsinitativ ger möjlighet att ta del av flera satsningar.

NYPRODUKTION – FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

I februari flyttade 31 familjer in i det nyproducerade kvarteret Kronan 
i Kungälv. Det var Förbos andra och sista kvarter i den gemensamma 
satsningen att skapa Kongahälla som en ny del av staden. Ytterligare 
fyra lägenheter stod klara för inflyttning i Balltorp där lokaler för 
förskola ställts om till bostäder.

NYPRODUKTION – PÅGÅENDE PROJEKT

• Byggnation av 51 nya lägenheter i kvarteret Tallspinnaren på 
Säteriet i Mölnlycke pågår. Inflyttning är planerad till tidig höst 
2020 och uthyrning startar under kvartal 1. 

• I samband med den pågående renoveringen på Säteriet görs det 
tidigare lokala kontoret om till tre nya lägenheter med planerad 
inflyttning under 2020. Förbovärdarna utgår från ett gemensamt 
kontor beläget i centrala Mölnlycke. 

• I augusti togs första spadtaget för byggnation av 102 nya lägen-
heter i centrala Landvetter. Bostäderna uppförs i tre kvarter och 
inflyttning sker etappvis med start under 2021.

• Förbo har fått positivt planbesked för att bygga fler bostäder i 
Lindome centrum. 

• Förbo har lämnat in ansökan om markanvisning för Pedagogen 
Park i Mölndal.

RENOVERING 

• Renoveringen på Säteriet i Mölnlycke fortsatte under året med 
sammanlagt 176 lägenheter i två etapper och uppmärksammades 
med pris från Sveriges Allmännytta. Arbetet innebär både under-
hålls- och förbättringsåtgärder samt energiåtgärder. I projektet 
ingår även stamrenovering och nya ytskikt i badrum. Lägenheter 
i markplan får egna förträdgårdar och tillgängligheten i området 
förbättras. 

• Sista etappen av ett flerårigt renoveringsprojekt på Stommen i 
Landvetter startade där fasader och tak tilläggsisoleras, nya entré-
dörrar och fönster sätts in samtidigt som loftgångar och balkonger 
renoveras för ytterligare 84 lägenheter. Lägenheter i markplan får 
egna förträdgårdar och tillgängligheten i området förbättras.

• I Hulan, Lerum färdigställdes målningsetapp 3. 24 huskroppar av 
34 har nu fått delvis utbytta fasader och blivit målade. 

• I slutet av året blev förhandlingarna klara med Hyresgästfören-
ingen avseende renoveringen på Bohusgatan i Marstrand, Kungälv. 
Det innebar att upphandling inleddes och att renoveringen av de 
16 lägenheterna beräknas komma igång i början av 2020. 

PERSONAL

I och med den nya organisation som trädde i kraft i september 2018 
med fyra förvaltningsenheter, i stället för åtta, har nya lokalkontor 
tagits i bruk för teamen i Härryda och Mölndal. Möjligheten att sitta 
tillsammans ger förutsättningar för att få effekt av förändringen i form 
av samordning, planering och teamutveckling. För teamen i Lerum 
och Kungälv pågår arbete med att få lokalerna på plats.
I den medarbetarenkät som görs årligen visar resultatet att övergripande 
mål och värderingar är väl kända inom företaget. Att den förändring 
av organisationen som genomfördes 2018 gett goda effekter går också 
att utläsa samt var det finns anledning att skapa större tydlighet i 
arbetsfördelning. Andelen engagerade medarbetare enligt undersök-
ningens definition ökar till 29 (27) procent.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Vid slutet av 2019 hade 66 (67) tillsvidareanställning varav 38 (36) 
var män och 28 (31) kvinnor. Under året har åtta personer valt att gå 
vidare till andra anställningar och två personer har gått i pension. 
9 (14) nyrekryterade medarbetare har börjat sina anställningar. 
 

ORGANISATIONSANSLUTNING

Bolaget är medlem i Sveriges Allmännytta, FASTIGO (Fastighets-
branschensarbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvaror HBV 
förening) och Fastighetsägarna GFR.

HÅLLBARHETSRAPPORT
Förbo AB har upprättat en hållbarhetsredovisning enligt GRI. 
Hållbarhetsredovisningens innehåll framgår av det GRI-index som 
presenteras på sid 57-59 i årsredovisningen.

ÄGARDIREKTIV

BOLAGET SKA:

• tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan 
attrahera olika hyresgäster.

• samverka med ägarkommunerna kring boendet för grupper med 
särskilda behov.

• vid alla ny- och ombyggnader välja energieffektiva lösningar och 
sunda byggmaterial och driva verksamheten i sin helhet på ett  
eko-logiskt hållbart sätt, präglat av ett aktivt miljöarbete.

• bidra till integration och mångfald.
• genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för 

bostadsmarknaden i ägarkommunerna.

BOLAGET SKA EFTERSTRÄVA FÖLJANDE LÅNGSIKTIGA 

EKONOMISKA MÅL:

• Konkurrenskraftiga hyror i Göteborgsregionen.
• Direktavkastning på lägst 3,5 procent (driftnetto exklusive räntor/ 

avskrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet).
• Synlig soliditet: endast undantagsvis tillåtas understiga 20 procent.

STYRELSENS ARBETE
Totalt består styrelsen av sju ordinarie styrelseledamöter samt sju 
suppleanter. I styrelsen ingår också två ordinarie arbetstagarrepresen-
tanter och två suppleanter med yttrande- och förslagsrätt men utan 
beslutsrätt. Styrelsen följer en fastställd arbetsordning där varje  
möte följer en bestämd dagordning. Under 2019 höll styrelsen sex 
ordinarie, samt ett extra, styrelsemöten. Styrelsen har även genomfört 
tre studiebesök hos andra allmännyttiga bolag för utbyte av erfarenheter 
i gemensamma frågor. 

UTTALANDE FRÅN STYRELSEN

Enligt ägardirektiven ska styrelsen i förvaltningsberättelsen uttala sig 
om hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot det i bolagsord- 
ningen och dess direktiv angivna syftet.

UPPDATERAS: UTTALANDE FRÅN  
STYRELSEN FÖR 2019

Styrelsen har under året arbetat utifrån ägardirektiven. 

Detta genom att stärka styrelsens kompetens genom 

löpande utbildning till presidiet och styrelseledamöterna 

i ansvarsrollen, fastighetsutveckling och finansiering. 

Ett nyckelområde är styrelseledamöternas solidariska 

ansvar för företagets förvaltning och kunskap om 

styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar. Dessa 

utbildningar har utvärderats löpande. Affärsplaneut- 

vecklingen är en del av detta arbete. Vidare har sam- 

arbetet mellan styrelse, vd och ledningsgrupp stärkts 

genom dessa insatser. Styrelsen har också aktivt arbetat 

med sina representanter i de olika ägarkommunerna i 

syfte att synliggöra Förbo och dess verksamhet.

Härryda kommun 
42,0 %

Mölndals stad 
27,6 %

Lerums kommun 
21,4 %

Kungälvs kommun 
9,0 %

Bolagsstämma

Styrelse

VD
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 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – EKONOMI  

EKONOMI

• Derivatinstrument används endast för att minska bolagets ränte- 
risker och är alltid kopplade till en underliggande finansiering.

• Bolagets likviditet säkerställs vid varje tillfälle genom bindande 
kreditlöften och genom likvida medel.

RÄNTEBINDNING

All upplåning i Förbo sker till rörlig ränta. För att minska ränterisken och 
erhålla en längre räntebindning används så kallade derivatinstrument, 
ränteswappar och räntetak. På detta sätt får skulden den ränte- bind-
ningsprofil som är beslutad enligt finanspolicyn. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden uppgick vid årets slut till 3,4 år (2,6) och andelen 
lån med ränteförfall inom ett år uppgick till 50 procent (57). Nedan 
visas en tabell över skuldportföljens nettoräntebindning där räntederivat 
ingår. De limiter för ränteförfallostrukturen som styrelsen fastställt, 
det vill säga normportfölj och tillåtet intervall, framgår också.

Ändringsår

Lånebe-

lopp, Mkr

Andel,  

%

Norm- 

portfölj,  %

Tillåtet 

intervall, %

2020 905 50 50 40-60

2021-2022 200 11 40 10-50

2023-2024 - - 10 0-20

2025-2026 200 11 - 0-20

2027 och senare 500 28 - 0-30

Summa 1 805,0 100 100

Vid årsskiftet hade Förbo ingått derivatkontrakt om 950,0 Mkr (750,0) 
vilka förlänger låneportföljens genomsnittliga räntebindningstid från 
3 månader till 3,4 år. Marknadsvärdet på derivatkontrakten beräknas 
uppgå till ca -14,8 Mkr (-12,7) per balansdagen. Det negativa värdet 
har uppstått på grund av att de långfristiga marknads- räntorna har 
sjunkit efter det att ränteswappavtalen ingåtts.

KAPITALBINDNIG

Den 31 december 2019 hade 33 procent (21) av nettoskulden, eller 
590,0 Mkr (345,0), förfall inom tolv månader. Den genomsnittliga 
lånebindningstiden var 2,2 år (2,2). Nedan visas en tabell över lånens 
förfalloprofil. Av tabellen framgår också att förfalloprofilen uppfyller 
finanspolicyns målsättning att begränsa andelen refinansieringar till 
maximalt 50 procent ett enskilt år.

År

Lånebe-

lopp, Mkr

Andel,  

%

2020 590,0 33

2021 430,0 24

2022 265,0 14

2023 250,0 14

2024 270,0 15

Summa 1 805,0 100

FASTIGHETSVÄRDERING
Den svenska fastighetsmarknaden kan beskrivas som tämligen stabil. 
Avkastningskraven har under senaste åren sjunkit och är på många 
orter nere på rekordlåga nivåer. Stabil inhemsk ekonomi, fortsatt låga 
räntenivåer och god tillgång på kapital innebär att efterfrågan på 
fastigheter är hög. Värderingen är utförd internt och har kvalitets- 
säkrats av ett externt värderingsinstitut. Fastigheternas värde vid 
2019 års utgång har bedömts uppgå till 6 277 Mkr (5 796). Något 
nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga vid en jämförelse fastighet 
för fastighet mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet. Förbos 
justerade substansvärde uppgick vid årsskiftet till 3 594 Mkr (3 396) 
efter beaktande av uppskjuten skatt om 20,6 procent för övervärde i 
fastigheter samt obeskattade reserver. Den justerade soliditeten upp-
gick till cirka 57 procent (58).

RISKER
Identifiering och hantering av risker sker löpande i bolaget i syfte  
att minska vår sårbarhet. Att minimera risker och ta tillvara möjlig-
heter är en viktig del av vår verksamhet. Förbo bedöms inte ha några 
väsentliga risker utöver vad som normalt kan förväntas av denna typ 
av verksamhet.

VAKANSRISK

Risken för minskade hyresintäkter bedöms i nuläget som mycket 
låg. Förbo verkar i områden där det är brist på bostäder och har ett 
stort antal sökande till varje ledig lägenhet. Risken kan öka med höga 
hyresnivåer i nyproduktionsprojekt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Ökad konkurrens om kvalificerad arbetskraft innebär en risk för brist 
på personal med rätt kompetens både hos Förbo, i hela branschen 
och hos kommunerna. Det medför att vi måste arbeta strategiskt så 
att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare hos vår personal och våra 
arbetssökande. 

BYGGPRISER OCH ÖVERKLAGANDEN

Under de senaste åren har byggpriserna ökat kraftigt bland annat till 
följd av ökad efterfrågan på byggentreprenader. Högre byggpriser vid 
ny- och ombyggnation riskerar att begränsa möjligheten att byggstarta 
nya lägenheter och det leder till högre hyresnivåer.
Överklaganden är en fördyrande omständighet som även försenar 
genomförandet av planerade projekt. 

FINANSIELLA RISKER

De väsentligaste finansiella riskerna är refinansieringsrisken och 
ränterisken. Refinansieringsrisken bedöms i nuläget som låg då Förbos 
soliditet är god och belåningsgraden låg, däremot kan förändringar
i kreditinstitutens marginaler och högre räntenivåer innebära högre 
finansieringskostnader.
Förändringar i ränteläget påverkar avkastningskraven vid fastighets- 
värdering och därmed bedömningen av de enskilda fastigheternas 
marknadsvärde. Ett högre ränteläge i kombination med höga ny- och 
ombyggnadskostnader ökar risken för nedskrivningar av bokfört värde 
i pågående och framtida projekt.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Förbo omsatte 502,3 Mkr (485,7) under 2019. Årets resultat efter 
finansiella poster uppgick till 80,0 Mkr (87,8). Soliditeten uppgick 
vid årets slut till 34,3 procent (35,7).
Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året uppgått 
till 208,6 Mkr (162,7) vilket har använts till investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 401,4 Mkr (210,4) varav nyproduktion 91,8 
Mkr (83,1) samt förvärv av fastigheter 127,3 Mkr (-)

HYRESINTÄKTER
Bostadshyrorna utgör 90 procent (90) av de totala intäkterna. Enligt 
ägardirektivet ska bolaget långsiktigt eftersträva konkurrenskraftiga 
hyror i Göteborgsregionen varför hyresutvecklingen är en viktig fråga.

BOSTADSHYRA SAMT GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

Hyresintäkterna ökade med 15 Mkr vilket beror på intäkter från 
nyproducerade och förvärvade lägenheter samt den årliga hyreshöj-
ningen. Årets hyresförhandling resulterade i en höjning av hyran med 
i genomsnitt 2,2 procent från 1 april 2019.
Hyresnivån för bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 138 kr/ 
kvm (1 105). Uthyrningsgraden för bostäder har totalt under året 
varit 99,9 procent (99,9).

LOKALHYRA

Förbos lokaler hyrs till 73 procent av de fyra ägarkommunerna. Dessa 
lokaler är specialanpassade och uthyrs nästan uteslutande till olika 
former av äldreboende eller vårdinrättningar. Hyresnivån uppgick i 
genomsnitt till 941 kr/kvm (939). Uthyrningsgraden totalt har under 
året varit 98,2 procent (98,7).

KOSTNADER
Förbos totala kostnader ökade jämfört med 2018.

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Drift- och underhållskostnaderna har ökat i jämförelse med föregående 
år. Driftskostnaderna uppgick till 192,0 Mkr (174,5), och underhålls-
kostnaderna uppgick till 84,9 Mkr (86,3). Avseende drifts- kostnaderna 
är det främst kostnaderna för fastighetsskötsel som ökar.

FASTIGHETSSKATT

Förbo har en förhållandevis stor andel småhusenheter vilka beskattas 
högre än jämförbara hyreshusenheter. 

AVSKRIVNINGAR 
På grund av de senare årens satsningar på nyproduktion samt ökad 
aktivering efter övergången till K3 ökar kostnaden för avskrivningar. 
Under 2018 återfördes tidigare års nedskrivningar. Återföringen 
redovisades bland avskrivningar och reducerade posten avskrivningar 
med 5,9 Mkr.

FÖRSÄLJNINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Bland försäljnings- och administrationskostnaderna 20,1 Mkr (18,7) 
ingår kostnader för företagsledning och central administration.

SKATT

Av skattekostnaden avser 16,7 Mkr (2,6) förändring av uppskjuten 
skatt.

FINANSIERING
Under 2019 har Förbo refinansierat lån om 345,0 Mkr samt lånat 
upp ytterligare 190,0 Mkr för att finansiera förvärvade fastigheter, och 
nyproduktions- och renoveringsprojekt. Under året har ränteswappar 
avslutats vilket inneburit engångskostnader på 5,6 Mkr vilket ger lägre 
räntekostnader under kommande år.

FINANSIELLA POSTER

Räntekostnaderna minskar till följd av lägre räntenivåer. För att  
finansiera pågående projekt och förvärvade fastigheter har låneskulden 
ökat med 190,0 Mkr (50,0) mellan åren. All belåning sker med 
pantbrev som säkerhet. Den genomsnittliga låneräntan vid årets slut 
är 0,9 procent (1,1).

FINANSPOLICY

Förbos styrelse fastställer de övergripande riktlinjerna för finansverk-
samheten i en finanspolicy. Policyn uppdateras och fastställs varje år 
och innehåller i stora drag följande punkter:
• Finansieringsrisken säkerställs genom långsiktiga finansierings- 

avtal och/eller kreditlöften med flera långivare, där ingen enskild 
långivare bör stå för mer än 50 procent av låneportföljen. Om 
en kreditgivare erbjuder markant bättre villkor och val av denna 
resulterar i en andel överstigande 50 procent skall beslut om avsteg 
från denna regel fattas av Förbos presidiet.

• En långsiktig målsättning ska vara att begränsa andelen refinansie-
ringar till maximalt 50 procent ett enskilt år.

• Med ränterisk i låneportföljen avses risken för att förändringar i 
marknadsräntorna får negativa effekter på Förbos nettoräntekostnad 
och resultat, samt risken att låsa in för höga räntekostnader relativt 
marknaden under långa perioder, och på så sätt minska möjligheten 
att hantera negativa händelser i rörelseresultatet.

• Strategin för hantering av ränterisk uttrycks som en exakt förfallo- 
struktur för räntebindningen eventuellt kombinerat med derivat-
instrument. Kombinationen av räntebindning och eventuella 
derivat bildar en hypotetisk portfölj, normportfölj.

• Normportföljens utseende beslutas av styrelsen och ska vara en 
avvägning av kort räntebindning för långsiktigt låg räntekostnad 
och lång räntebindning för ökad stabilitet i räntekostnaderna.

• Denna avvägning bestäms av räntemarknadens förutsättningar, 
företagets förmåga att klara negativa scenarier och av styrelsens 
uppfattning om önskad risknivå. Handlingsfriheten avseende den 
verkliga portföljen i förhållande till normportföljen anges genom 
en maximal avvikelse från normportföljens förfallostruktur.
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ÄNDRAD LAGSTIFTNING OCH POLITISKA RISKER

Vår verksamhet påverkas i hög grad av förändringar i lagstiftning och 
olika politiska beslut bland annat regler för hyressättning eller sub-
ventioner vid nyproduktion och ombyggnation. Nya regler avseende 
avdragsrätt för räntekostnader innebär ökade skattekostnader. 

KÄNSLIGHETSANALYS 
Förbos resultat påverkas av ett flertal faktorer såsom hyresnivå, uthyr-
ningsgrad, kostnadsnivå och finansiella kostnader. En känslighetsanalys 
av resultatet framgår av nedanstående tabell.

Resultatpost

Föränd-

ring 

Resultat-

effekt,

Mkr

Hyresnivå, bostäder + / - 1 % 4,5

Hyresnivå, lokaler + / - 50 kr/kvm 1,5

Uthyrningsgrad + / - 1 % 4,5

Drift, underhåll och 

administrationskostnader

+ / - 10 kr/kvm 4,3

Räntenivå + / - 0,5 % 4,8/-4,3

UTBLICK MOT 2020
Efterfrågan på bostäder i regionen och för Förbo förväntas vara 
fortsatt hög. Under andra halvåret färdigställs 51 lägenheter i Säteriet, 
Mölnlycke och ytterligare förtätningsprojekt med 102 lägenheter pågår 
i Landvetter centrum med inflyttning under 2021. Det är fortsatt stort 
fokus på pågående planarbete och uppstart av nya detaljplaner för flera 
kommande projekt. Tillgången på detaljplanelagd mark är en viktig för-
utsättning för att Förbo ska kunna bidra med minst 100 nya lägenheter 
per år. Den höga ambitionsnivån vad gäller stora renoverings- och 
underhållsprojekt kommer att fortsätta. Under året kommer en ny 
affärsplan för år 2021 och framåt att tas fram. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK).

Balanserade vinstmedel  911 166 600 kronor

Årets vinst  63 142 146 kronor

Totalt 974 308 746 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp 
disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägarna  20 000 000 kronor

Balanseras i ny räkning  954 308 746 kronor

Totalt  974 308 746 kronor

Föreslagen utdelning motsvarar 104,53 kronor per aktie. Utdelning 
görs enligt undantaget i 5§ 1p lagen (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag att användas för sådana åtgärder 
inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostads-
behovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar 
bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller 
att fullgöra erforderliga investeringar.
Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st (försiktighetsregeln).
Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen 
per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under 
året, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – EKONOMI  EKONOMI – FÖRBOS VERKSAMHET

FINANSIELL UTVECKLING UNDER FEM ÅR
Belopp i Mkr 2019 2018 2017 2016 2015

RESULTATRÄKNING

Hyresintäkter  502,3 485,7 471,3 458,0 454,0 

Drift- och underhållskostnader -276,9 -260,8 -253,0 -248,1 -251,5

Fastighetsskatt -15,4 -14,8 -14,4 -13,3 -12,5

Avskrivningar enligt plan -85,0 -75,5 -74,4 -66,8 -64,1

Bruttoresultat 125,0 134,6 129,5 129,8 125,9

Försäljnings- och administrationskostnader -20,1 -18,7 -18,5 -18,3 -16,7

Rörelseresultat 104,9 115,9 111,0 111,5 109,2

Ränteintäkter och räntekostnader -24,9 -28,1 -26,1 -38,9 -45,1

Resultat efter finansiella poster 80,0 87,8 84,9 72,6 64,1

Skatter och bokslutsdispositioner -16,9 -3,7 -25,4 -14,7 -18,5

Årets vinst 63,1 84,1 59,5 57,9 45,6

BALANSRÄKNING

Byggnader och mark 3 102,6 2 790,9 2 658,5 2 506,2 2 302,5

Övriga anläggningstillgångar 6,2 4,3 4,7 5,1 5,0

Omsättningstillgångar 16,5 26,7 23,9 18,4 13,4

Kassa och bank 1,6 4,3 1,5 1,5 17,7

Summa tillgångar 3 126,9 2 826,2 2 688,6 2 531,2 2 338,6

Eget kapital 1 072,5 1 009,6 925,8 866,6 808,9

Obeskattade reserver 1,1 0,9 0,9 1,0 0,7

Avsättningar 95,0 78,2 75,6 50,1 35,7

Långfristiga skulder 1 805,0 1 615,0 1 565,0 1 469,5 1 384,5

Kortfristiga skulder 153,3 122,5 121,3 144,0 108,8

Summa eget kapital och skulder 3 126,9 2 826,2 2 688,6 2 531,2 2 338,6

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflöde från den löpande verksamheten 208,6 162,7 131,8 171,3 134,6

Nettoinvesteringar (-) -401,2 -210,7 -227,6 -272,8 -118,5

Försäljning anläggningstillgång (+) 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3

Finansieringsbehov (-) -192,7 -47,2 -95,5 -101,2 16,4

Förändring av långfristiga skulder, minskning (-) 190,0 50,0 95,5 85,0 -8,0

Årets kassaflöde -2,7 2,8 0,0 -16,2 8,4

NYCKELTAL

Förvaltad yta, kvm i tusental 431,9 425,0 425,0 418,3 418,3

Antal lägenheter 5 809 5 691 5 692 5 570 5 570

Uthyrningsgrad, % 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

Direktavkastning på fastigheternas bokförda värde, % 6,9 7,3 7,6 8,0 7,9

Direktavkastning på verkligt värde, % 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7

Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder, % 0,9 1,1 1,7 1,7 2,4

Synlig soliditet, % 34,3 35,7 34,5 34,3 34,6

Page 276 of 288



38       HÅLLBARHETS- OCH ÅRSREDOVISNING 2019     39

 FÖRBOS VERKSAMHET– EKONOMI

BALANSRÄKNING

  EKONOMI – FÖRBOS VERKSAMHET

RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr 2019 2018

Hyresintäkter not 2 502,3 485,7

Driftskostnader not 3, 4 -192,0 -174,5

Underhållskostnader not 3 -84,9 -86,3

Fastighetsskatt -15,4 -14,8

Avskrivningar enligt plan not 5 -85,0 -75,5

Bruttoresultat 125,0 134,6

Försäljnings- och administrationskostnader not 4, 5, 6 -20,1 -18,7

Rörelseresultat 104,9 115,9

Ränteintäkter 0,2 0,2

Räntekostnader -25,1 -28,3

Resultat efter finansiella poster 80,0 87,8

Bokslutsdispositioner not 7 0,2 -

Skattekostnad not 8 -16,7 -3,7

Årets vinst 63,1 84,1

DIREKTAVKASTNING PÅ FASTIGHETER-
NAS BOKFÖRDA VÄRDE: 

Driftsöverskott i procent av fastigheternas 

vägda genomsnittliga redovisade värde.

DIREKTAVKASTNING PÅ  
VERKLIGT VÄRDE: 

Driftsöverskott i procent av fastigheternas 

vägda genomsnittliga verkliga värde.

 

 
SYNLIG SOLIDITET: 

Eget kapital i förhållande till balansomslut-

ning vid periodens utgång.

Definitioner

SYNLIG SOLIDITET, %

36

35

34

33

32

0
2016 2017 2018 2019

35,7

34,334,3 34,5

2020

DIREKTAVKASTNING PÅ VERKLIGT VÄRDE, %

5

4

3

2

1

0
2016 2017 2018 2019

3,6 3,6 3,6 3,5

2020

Lägsta nivå Utfall

TILLGÅNGAR
Belopp i Mkr 2019 2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar not 9

- Byggnader och mark 2 862,5 2 611,8

- Inventarier 6,1 4,2

- Pågående nyanläggningar 240,1 179,1

Summa materiella anläggningstillgångar 3 108,7 2 795,1

Finansiella anläggningstillgångar

- Aktier och andelar 0,1 0,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,1

Summa anläggningstillgångar 3 108,8 2 795,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

- Hyresfordringar 0,6 3,5

- Skattefordringar 7,1 6,0

- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 10 8,8 17,2

- Kassa och bank 1,6 4,3

Summa omsättningstillgångar 18,1 31,0

Summa tillgångar 3 126,9 2 826,2
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FÖRBOS VERKSAMHET – EKONOMI   EKONOMI– FÖRBOS VERKSAMHET

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i Mkr 2019 2018

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

- Aktiekapital 19,1 19,1

-  Reservfond 79,1 79,1

Fritt eget kapital

- Balanserad vinst 911,2 827,3

- Årets vinst 63,1 84,1

Summa eget kapital 1 072,5 1 009,6

OBESKATTADE RESERVER

Ackumulerade överavskrivningar not 11 1,1 0,9

Summa obeskattade reserver 1,1 0,9

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld not 1,8 95,0 78,2

Summa avsättningar 95,0 78,2

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Banklån not 13 1 805,0 1 615,0

Summa långfristiga skulder 1 805,0 1 615,0

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörskulder 60,9 50,1

Övriga skulder 4,1 1,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 12 88,3 70,7

Summa kortfristiga skulder 153,3 122,5

Summa eget kapital och skulder 3 126,9 2 826,2

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp i Mkr Aktiekapital Reservfond
Fritt eget 

kapital

2019

Belopp vid årets ingång 19,1 79,1 911,4

Utdelning - - -0,3

Årets vinst - - 63,1

Belopp vid årets utgång 19,1 79,1 974,3

2018

Belopp vid årets ingång 19,1 79,1 827,6

Utdelning - - -0,3

Årets vinst - - 84,1

Belopp vid årets utgång 19,1 79,1 911,4

Aktiekapitalet fördelas på 191 330 aktier och utdelningen under 2019 uppgick till 1:48 kronor per aktie.

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i Mkr 2019 2018

LÖPANDE VERKSAMHET

Hyresintäkter och övriga rörelseintäkter 502,2 485,5

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar -310,5 -292,2

Finansiella intäkter och kostnader -24,9 -28,1

Betald skatt -0,7 1,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändring av rörelsekapital 166,1 167,1

Förändring av kortfristiga fordringar 11,3 -5,6

Förändring av kortfristiga skulder 30,8 1,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 208,2 162,7

INVESTERINGAR

Investering i materiella anläggningstillgångar -400,9 -210,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,3 0,8

Finansieringsbehov (-), överskott (+) -192,4 -46,9

FINANSIERING

Utdelning till aktieägare -0,3 -0,3

Förändring av långfristiga skulder 190,0 50,0

Årets kassaflöde -2,7 2,8

Likvida medel vid årets ingång 4,3 1,5

Likvida medel vid årets utgång 1,6 4,3

Page 278 of 288



42       HÅLLBARHETS- OCH ÅRSREDOVISNING 2019     43

FÖRBOS VERKSAMHET – NOTER 

NOTER

 NOTER – FÖRBOS VERKSAMHET

Förbo AB, organisationsnummer 556109-8350 med säte i Härryda.

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för 2019 har upprättats med tillämpning av Årsre- 
dovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd: 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffnings- 
värdet eller nominellt värde om inget annat anges nedan.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiellaanläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk- 
ningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att  
den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet 
tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.

TILLKOMMANDE UTGIFTER

Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för tillkom-
mande utgifter till den del de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillfalla bolaget i framtiden. Alla andra tillkommande utgifter redovisas 
som kostnad i den period de uppkommer.

PÅGÅENDE ARBETEN

Utgifter för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras 
i balansräkningen som tillgång. Ränta under byggnationen för pågå- 
ende nyanläggning kostnadsförs. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs 
omgående detta fastställts.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER

Avskrivningar på byggnader görs på ursprungliga anskaffningsvärde och 
eventuell uppskrivning. Efter övergången till komponentavskrivning 
sker avskrivning per komponent över tillgångens nyttjandetid.
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning sker linjärt över respektive komponents beräknade 
nyttjandetid.
Byggnaderna är uppdelade i olika komponenter. Komponenterna kan 
ha olika nyttjandetid beroende av den bedömda tekniska livslängden 
(till exempel beroende av om en fasad är i tegel eller trä).

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER TILLÄMPAS BYGGNADENS 
KOMPONENTER:

Stomme och grund 100 år

Stomkompletteringar/innerväggar 30–50 år

Värme och sanitet 50 år

Elinstallationer 40 år

Fasad 12–50 år

Fönster 35 år

Köksinredning 30 år

Yttertak 25–50 år

Ventilation 25 år

Transport och hiss 30 år

Styr och övervakning 15 år

Restpost 50 år

Markanläggning 20 år

Förbättringsarbeten på annans fastighet 10 år

När en komponent byts ut, utrangeras kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras 
med en ny avskrivningsplan baserad på bedömd nyttjandeperiod.
För inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på anskaffnings- 
värdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.  
Avskrivning på inventarier sker med 20 procent per år.

FASTIGHETSVÄRDERING

Samtliga fastigheter värderades internt vid årsskiftet 2019/2020  
och ett externt värderingsinstitut har kvalitetssäkrat värderingen.
Värderingen baserar sig på en kassaflödesanalys med marknadsmässiga 
avkastningskrav. En individuell bedömning görs av samtliga fastigheters 
bokförda värde i förhållande till det beräknade marknadsvärdet.  
Fastigheter vars bokförda värde överstiger marknadsvärdet väsentligt 
skrivs ned. Inga nedskrivningar har gjorts under 2019.

INTÄKTER

Hyresintäkter intäktsredovisas i den period de avser. Hyresintäkterna 
aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast 
den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter. 
Förskottshyror redovisas som förutbetald intäkt.

FORDRINGAR

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta 
efter avdrag för osäkra fordringar.

SKATTER

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justering 
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Skattemässigt värde för 
en tillgång eller skuld är det värde som tillgången eller skulden har 
för skatteändamål. Skillnaden mellan skattemässigt värde och bokfört 
värde är en s k temporär skillnad. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
På anläggningstillgångar görs skattemässigt maximala avskrivningar. 
För fastigheter har temporära skillnader beräknats genom att jämföra 
bokfört värde med skattemässigt kvarvarande avskrivningsbara värde. 
Beräkningen visar att Förbo har en uppskjuten skatteskuld om 95,0 
Mkr vilken har upptagits i balansräkningen under avsättningar. En 
jämförelse av bokfört värde med skattemässigt kvarvarande avdrags-
gilla värde vid en tilltänkt försäljning beräknas ge upphov till en 
uppskjuten skatteskuld om 77,5 Mkr p g a särskilda övergångsregler.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Redovisningen 
har upprättats enligt kapitel 11 i BFNAR 2012:1.

SÄKRINGSREDOVISNING

Finansiella instrument som inte redovisas i balansräkningen inkluderar 
derivata instrument som utgörs av ränteswappar och räntetak. Målet 
med räntederivathanteringen är att i enlighet med finanspolicyn minska 
ränterisken och uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen. 
Ränteswapparna är alltid kopplade till en underliggande finansiering. 
Intäkter och kostnader nettoredovisas under räntekostnader. Vinster 
eller förluster då ett säkringsinstrument avslutas i förtid resultatförs 
direkt och redovisas i resultaträkningen. Marknadsvärdering av 
ingångna ränteswappar per balansdagen görs av det kreditinstittut som 
ställt ut ränteswappen och uppgick per balansdagen till -14,8 Mkr. 
Orealiserade värdeförändringar på ränteswapparna redovisas inte då 
kraven för säkringsredovisning uppfylls.

PANTBREVSKOSTNADER

Bolaget aktiverar utgiften för uttag av pantbrev på förvaltnings- 
fastigheter när uttaget innebär ekonomiska fördelar.

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Bolaget har ett fåtal operationella leasingavtal, i huvudsak rörande 
lokalhyresavtal, mobiltelefoner och datorer, beloppen är ringa och 
specificeras därför ej i särskild not.

KASSAFLÖDESANALYSEN

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direktmetoden.
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FÖRBOS VERKSAMHET – NOTER  NOTER – FÖRBOS VERKSAMHET

NOT 2. HYRESINTÄKTERNAS FÖRDELNING
Belopp i Mkr 2019 2018

Per objektstyp

Bostäder 451,3 436,9

Lokaler 29,1 28,7

Övrigt 22,8 21,1

Hyresbortfall -0,9 -1,0

Summa 502,3 485,7

Per geografiskt område

Härryda 177,0 172,7

Kungälv 78,4 73,9

Lerum 123,2 118,6

Mölndal 123,7 120,5

Summa 502,3 485,7

NOT 3. DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
Belopp i Mkr 2019 2018

Driftskostnader

Värme 34,8 33,7

El 11,4 10,3

Vatten och avlopp 22,6 20,9

Avfallshantering 12,0 10,8

Fastighetsskötsel 97,7 86,6

Ersättningar till Hyresgästföreningen 1,4 1,3

Övrigt 12,1 10,9

Summa 192,0 174,5

Underhållskostnader

Planerat yttre underhåll 11,9 13,2

Planerat inre underhåll 34,2 32,8

Löpande underhåll 38,8 40,3

Summa 84,9 86,3

NOT 4. PERSONAL
Belopp i MKr 2019 2018

Medelantalet anställda

Tjänstemän 33 30

Kollektiv 34 33

Summa 67 63

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 61 samt 2 under provanställning. 

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1,8 1,7

Övriga anställda 30,3 28,3

Summa 32,1 30,0

Sociala kostnader

Styrelse och verkställande direktör 0,5 0,5

Övriga anställda 10,6 10,3

Summa 11,1 10,8

Pensionskostnader

Styrelse och verkställande direktör 0,7 0,6

Övriga anställda 3,3 3,2

Summa 4,0 3,8

Vid uppsägning från bolagets sida äger verkställande direktören rätt till lön i tolv månader och vid uppsägning från den anställdes sida 

en minsta uppsägningstid om sex månader. Avtal ger vd rätt att erhålla 65% av pensionsmedförande lön från och med 62 års ålder 

och utbetalas i tre år.

Könsfördelning inom styrelse

Inkl. arbetstagarrepresentanter

Antal män 4 3

Antal kvinnor 5 6

Summa 9 9

Könsfördelning inom företagsledning

Antal män 2 2

Antal kvinnor 3 3

Summa 5 5

Könsfördelning personal

Antal män 38 38

Antal kvinnor 28 25

Summa 66 63
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FÖRBOS VERKSAMHET – NOTER  NOTER – FÖRBOS VERKSAMHET

NOT 5. AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN
Belopp i Mkr 2019 2018

Byggnader 83,8 74,5

Inventarier 2,0 1,9

Summa 85,8 76,4

Varav inventarier redovisade under rubriken  

försäljnings- och administrationskostnader. 0,8 0,8

NOT 6. ERSÄTTNING TILL REVISIONSBOLAG
Under året har ersättning till bolagsstämmovald revisor utgått med 0,2 Mkr (0,2) varav 0,1 Mkr (0,1) avser ersättning för konsultationer.

NOT 7. BOKSLUTSDISPOSITIONER
Belopp i Mkr 2019 2018

Överavskrivning inventarier -0,2 -

Summa -0,2 -

NOT 8. SKATTEKOSTNAD
Belopp i Mkr 2019 2018

Aktuell skatt -0,2 1,1

Uppskjuten skatt 16,9 2,6

Summa 16,7 3,7

Avstämning effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 79,8 87,7

Skatt på redovisat resultat gällande skattesats (21,4%) 17,1 19,3

Skatteeffekt av

Bokföringsmässiga avskrivningar byggnader 18,2 16,7

Skattemässiga avskrivningar på byggnader -16,9 -14,9

Övriga ej avdragsgilla kostnader 0,1 0,2

Avdragsgilla ej bokförda kostnader -18,7 -12,4

Skattemässigt underskott 0,3 -

Justering skattekostnad tidigare år -0,2 -0,4

Förändring uppskjuten skatt avseende temporära 

skillnader byggnader och mark 16,9 2,6

Utnyttjat förlustavdrag - -7,3

Redovisad skatt 16,7 3,7

Effektiv skattesats, % 20,9 4,2

NOT 9. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i Mkr Byggnader Mark Inventarier

Pågående 
nyanlägg-

ningar*

Anskaffningsvärde 2019-01-01 3 738,1 165,1 28,2 179,1

Inköp under året 107,7 19,6 4,0 269,6

Försäljningar och utrangeringar -1,9 - -0,8 -

Omklassificeringar 208,3 - - -208,6

Anskaffningsvärde 2019-12-31 4 052,2 184,7 31,4 240,1

Ackumulerade avskrivningar 2019-01-01 -1 291,4 - -24,0 -

Återföring nedskrivning - - - -

Årets avskrivningar -83,8 - -2,0 -

Försäljningar och utrangeringar 0,8 - 0,7 -

Ackumulerade avskrivningar 2019-12-31 -1 374,4 - -25,3 -

Ingående värde 2019-01-01 2 446,7 165,1 4,2 179,1

Utgående värde 2019-12-31 2 677,8 184,7 6,1 240,1

Taxeringsvärde 3 339,3 1 936,4

*Pågående nyanläggning avser främst nybyggnation i Härryda och Lerum samt ombyggnation/renovering av fastigheter i Härryda, 

Lerum, Kungälv och Mölndal. Av årets investeringar i byggander avser 13,4 Mkr förbättringsutgifter på annans fastighet.

NOT 10. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Belopp i Mkr 2019 2018

Förutbetalda driftskostnader 5,6 5,3

Derivatkontrakt 0,1 -

Upplupna hyror och ersättningar 3,1 11,9

Summa 8,8 17,2

NOT 11. ACKUMULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR
Belopp i Mkr 2019 2018

Ackumulerade överavskrivningar 1,1 0,9

Summa 1,1 0,9
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NOT 12. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Belopp i Mkr 2019 2018

Löner och sociala kostnader 5,2 5,0

Räntekostnader 0,4 0,3

Hyresintäkter 38,0 32,6

Övriga upplupna kostnader 44,7 32,8

Summa 88,3 70,7

NOT 13. FÖRFALLOTID SKULDER
Belopp i Mkr 2019 2018

Skulder som förfaller inom ett år 590,0 345,0

Skulder som förfaller till betalning 1-5 år från balansdagen 1 215,0 1 270,0

Summa 1 805,0 1 615,0

Beviljad checkräkningskredit, 100,0 Mkr (100,0) utnyttjas med 0 Mkr (10,6).

NOT 14. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
2019 2018

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 1 906,9 1 717,6

Eventualförpliktelser

Garantiförbindelse Fastigo 0,6 0,6

NOT 15. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Inga väsentliga händelser har inträffat, utöver den ordinarie verksamheten, efter räkenskapsårets utgång.

NOT 16. VINSTDISPOSITION
Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK).

Balanserade vinstmedel 911 166 600 kronor

Årets vinst 63 142 146 kronor

Totalt 974 308 746 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande:

Utdelas till aktieägarna 20 000 000 kronor

Balanseras i ny räkning 954 308 746 kronor

Totalt 974 308 746 kronor

REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS DEN 12 MARS 2020

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

MÖLNLYCKE DEN 28 FEBRUARI 2020

Anders Halldén 
Ordförande

Gun Kristiansson 
Vice ordförande

Henrik Ripa Pia Jäderklint

Peter Granstedt 
Verkställande direktör

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Camilla Castro 
Arbetstagarrepresentant

Thomas Gustafsson 

Thomas Alpner Anna Granander  
Arbetstagarrepresentant

Anita Almqvist
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL ÅRSSTÄMMAN I FÖRBO AB, ORGANISATIONSNUMMER 556109-8350

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Förbo AB för 
räkenskapsåret 2019. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 32-49 
i detta dokument. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av Förbo AB:s finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende 
i förhållande till Förbo AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen, sida 1-31 och 52-60. Den andra informationen 
består av obligatorisk information om hållbarhet enligt Årsredovis-
ningslagen.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information. 
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om infor-
mationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget 
att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 

dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

REVISORNS ANSVAR 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV  
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  
FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Förbo AB 
för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Förbo AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och ris-
ker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland an-
nat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•     på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-         
     dovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisio-
nen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt 
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE  

HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 
6-31 samt 57-60 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan in-
riktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.

GÖTEBORG DEN 12 MARS 2020

Hans Gavin

Auktoriserad revisor
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KVALITETSSÄKRING AV INTERNVÄRDERING  
FASTIGHETER
SYFTE
Att inför revisorer och andra berörda intyga att Förbos internvärdering 
med Värderingsdatas värderingsmodell AVM väl speglar marknads-
värdet av fastigheterna.

VÄRDERINGSMODELLEN
Förbo har internvärderat sina fastigheter med en extern värderings-
modell. Forum Fastighetsekonomi AB stått för kontroll av indata i 
form av ungefärliga direktavkastningskrav (relaterat till läge) och 
kontroll av ungefärliga nivåer på tillägg för s k avstyckningsbarhet  
(d v s övervärde utöver vad som kan motiveras med avkastning 
för möjlighet att stycka exempelvis radhuslägenheter till enskilda 
fastigheter) medan Förbo och/eller värderingsmodellen stått för areor, 
hyror, taxeringsvärden, drift- och underhållskostnader och justeringar.
Värderingsmodellens uppbyggnad är ej känd i detalj av oss men 
bedöms vara översiktlig och förenklad och kan därför ibland vara 
mindre god avseende en enskild fastighet/värderingsobjekt. På en 
summerad nivå avseende ett helt fastighetsbestånd bedöms den dock 
vara tillförlitlig.

GRANSKNING OCH  
KORRIGERINGAR
Vi har granskat av Förbo gjorda utkast till sammanställningar inne-
hållande olika nyckeltal samt bedömt marknadsvärde per fastighet/ 
värderingsobjekt och utifrån dessa och en del kompletterande infor-
mation från Förbo kommit med synpunkter på marknadsvärdet för 
vissa fastigheter/värderingsobjekt.
 
 

Fokus har dock legat på det totala marknadsvärdet för hela fastig-
hetsbeståndet och dess relation till föregående års bedömda totala 
marknadsvärde. Vi har alltså inte granskat de enskilda fastigheternas/ 
värderingsobjektens marknadsvärden i detalj och det innebär att 
enskilda åsatta marknadsvärden kan vara mindre goda.

INTYGANDE
Den slutliga sammanställning av 124 st fastigheter/värderingsobjekt 
som Förbo har presenterat, och som slutar på ett totalt marknads- 
värde om 6 276 600 000 kr, motsvarande 14 533 kr/kvm och 4,92% 
direktavkastning i snitt, bedömer vi väl spegla marknadsvärdet vid 
värdetidpunkten 2019-12-31.
Notera att fastighetsbeståndets marknadsvärde bedöms såsom summan 
av marknadsvärdena av de ingående fastigheterna/värderingsobjekten. 
Ingen hänsyn tas till eventuella beståndsrabatter eller beståndspremier.

GÖTEBORG DEN 23 JANUARI 2020

Forum Fastighetsekonomi AB
Hans Voksepp
Civilingenjör 
RICS Registred Valuer
Auktoriserad Fastighetsvärderare, Samhällsbyggarna

GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2019. Granskningen har 
utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunal-
lagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört gransk-
ningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning 
mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger 
därmed inte.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad  
i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. 
 

MÖLNLYCKE DEN 28 FEBRUARI 2020

Björn Brogren
Lekmannarevisor

Ing-Britt Magnusson
Lekmannarevisor

Anna-Lena Mellquist 
Lekmannarevisor

Thomas Svensson
Lekmannarevisor

TILL ÅRSSTÄMMAN I FÖRBO AB, ORGANISATIONSNUMMER 556109-8350

område adress

byggnads-/ 
ombygg-
nadsår

antal 
lägenheter

bostadsyta, 
kvm

lokalyta, 
kvm

totalt,  
kvm

taxerings-
värde, mkr

bruttohyra, 
mkr

Mölnlycke

Hulebäck 1:578 Skolvägen, Råda torg 1957/06/14 56 3 529 997 4 526 87,4 6,7

Hulebäck 1:586, 1:603 Centralvägen 1950/57 59 3 069 - 3 069 46,0 3,4

Hönekulla 1:461, Hulebäck 1:764 Lingonvägen 1968/69 139 9 031 - 9 031 107,4 10,2

Hönekulla 1:497 Stationsvägen 1977 68 4 212 251 4 463 48,9 4,0

Hönekulla 1:585, 1:586 Flädervägen, Videvägen 1987 59 4 253 12 4 265 62,9 4,6

Hönekulla 1:67 Skogsgläntan 1982/13 180 14 280 51 14 331 222,6 15,7

Hönekulla 1:605, 1:606 Mandelkremlan 1-3, Fårtickan, 
Trattskivlingen, Björksoppen

1992 103 8 003 72 8 075 116,9 9,6

Kullbäckstorp 1:130 Båtsmansvägen 1991 73 6 429 35 6 464 111,9 7,0

Råda 1:7,1:8, Kindbogården 1:95 Tallgården, Aspgården m fl 1970/71/72 732 50 164 3 568 53 732 642,0 58,6

Solsten 1:105, 1:106 Solstensgärdet 1988/89 66 4 731 1 092 5 823 87,1 6,2

Delsumma 1 535 107 701 6 078 113 779 1 533,1 126,0

Landvetter

Landvetter 2:70, 2:71, 2:51, 2:32,   
6:495, 6:496, 6:506, 6:470,  
Salmered 1:79, 1:80

Södra och Norra Stommen 1969/70 164 10 560 - 10 560 118,3 11,9

Salmered 1:381 Ringtjärnsvägen 2006 30 1 890 - 1 890 27,4 2,5

Önneröd 1:220 Anna-Lisas gård 2014 47 3 076 - 3 076 57,4 5,1

Landvetter 2:85 Idrottsvägen 2004 - - 2 420 2 420 37,5 3,4

Landvetter 2:9 Brattåsvägen 1977 81 6 026 122 6 148 74,7 7,1

Landvetter 2:14 Byvägen 24-80 1983 29 2 071 28 2 099 27,7 2,1

Landvetter 4:79, 4:88 Byvägen 8, 17 1984/88 12 687 991 1 678 9,2 1,8

Landvetter 6:657, 6:658 Ledsängsvägen 1993 30 2 238 509 2 747 29,9 3,0

Delsumma 393 26 548 4 070 30 618 382,1 36,9

Hindås, Hällingsjö, Rävlanda

Hindås 1:451, 1:452, 1:453 Stationsvägen 1979/86 54 3 869 259 4 128 40,1 4,4

Hindås 1:24 Vänhemsvägen 2007 28 1 786 - 1 786 25,6 2,4

Hällingsjö 1:61, 1:64 Frökullen 1990/92 14 946 - 946 5,7 0,9

Rävlanda 5:30, 5:38 Boråsvägen 1952/70 50 3 100 141 3 241 19,1 3,2

Rävlanda 4:95 Mejerivägen 1968 12 508 48 556 3,4 0,6

Delsumma 158 10 209 448 10 657 93,9 11,5

Totalt Härryda 2 086 144 458 10 596 155 054 2 009,1 174,4

Tallgården, Mölnlycke Lindkullen, Mölnlycke

FASTIGHETSFÖRTECKNING

HÄRRYDA

Page 284 of 288



54       HÅLLBARHETS- OCH ÅRSREDOVISNING 2019     55

FASTIGHETSFÖRTECKNING  – FÖRBOS VERKSAMHET  FASTIGHETSFÖRTECKNING  – FÖRBOS VERKSAMHET

område adress
byggnads-/ 

ombyggnadsår

antal 
lägenheter

bostadsyta, 
kvm

lokalyta, 
kvm

totalt, kvm
taxerings-
värde, mkr

bruttohyra, 
mkr

Ytterby, Kareby, Kärna

Baljan 1,2,3,  

Kastellegården 1:379

Hällebergsgatan 1970/71 337 24 242 354 24 596 245,7 25,7

Grokareby 3:25 Hagenvägen 1991 26 2 335 - 2 335 24,7 2,2

Magasinet 4 Runängsgatan 3-7 2009 23 1 695 345 2 040 31,5 3,1

Vidkärr 1 Vidkärrsvägen, Skolvägen 1961/93/07 124 7 453 292 7 745 100,1 9,3

Portmaden 3,6 Runängsgatan 1940/67 18 1 250 109 1 359 13,5 1,3

Ytterby-Tunge 2:65 Häradsvägen 1968 10 424 - 424 4,5 0,5

Kärna 60:1, 39:1, 6:1 Kärnavägen,  

Kärna torg, Syrenvägen

1968/69/86 25 1 536 354 1 890 11,8 1,8

Delsumma 563 38 935 1 454 40 389 431,8 43,9

Marstrand

Marstrand 46:40,  

48:3, 48:4, 48:5

Bohusgatan,  

Körsbärsgatan

1958/67/82 77 4 801 154 4 955 80,1 5,3

Marstrand 6:85 Myren 1993 23 1 673 9 1 682 28,6 1,9

Marstrand 47:1 Kyrkogatan 1965 6 397 264 661 7,8 0,6

Marstrand 57:9 Hospitalgatan 1971 10 680 - 680 11,4 0,7

Marstrand 17:6, 23:14-15 Långgatan 1971/72 14 1 085 24 1 109 17,7 1,1

Marstrand 77:2, 83:3 Hamngatan, Återvändsgatan  1982/88 14 944 1 124 2 068 37,3 2,5

Delsumma 144 9 580 1 575 11 155 182,9 12,1

Kungälv

Kabbelekan 2 Tvetgatan 1993 20 1  126 - 1  126 21,1 1,2

Kvarnkullen 1 Ytterbyvägen 31-51 2017 51 2 692 - 2 692 54,4 4,9

Chauffören 10 Herr Arnes gata 2009 33 2 095 - 2 095 43,0 3,7

Kronan 1 Torpe gränd, Vendergatan 2017/19 96 5 298 736 6 034 89,8 11,5

Delsumma 200 11 211 736 11 947 208,3 21,3

Totalt Kungälv 907 59 726 3 765 63 491 823,0 77,3

KUNGÄLV

Aggetorpsvägen, GråboBohusgatan, Marstrand

område adress
byggnads-/ 

ombyggnadsår

antal 
lägenheter

bostadsyta, 
kvm

lokalyta, 
kvm

totalt, kvm
taxerings-
värde, mkr

bruttohyra, 
mkr

Lerum, Stenkullen

Hallsås 2:212 Kring Alles väg 1988 24 1 695 - 1 695 22,7 2,0

Hallsås 1:121 Bergslingan 2008 28 1 798 - 1 798 29,9 2,9

Hallsås 1:122 Halssmyckevägen 2009 25 1 832 - 1 832 30,4 3,1

Hallsås 1:164 Bergslingan 2013 39 2 805 - 2 805 49,6 4,6

Hulan 1:332, 2:1, 3:1 Bentzels väg 1971/72/73 298 20 232 - 20 232 209,8 21,8

Lerum 1:69, 1:71 Kullgårdsvägen, Halle-

gårdstäppan, Hallegårds- 

gränden, Höjdenvändan

1967/92/ 

2009/10/11 

140 9 276 5 102 14 378 120,2 16,4

Almekärr 3:340 Ekeredsvägen 1990 54 4 298 - 4 298 70,0 4,4

Ölslanda 1:265 Hällebergsvägen, Ölslanda 1992 142 10 910 - 10 910 135,8 12,1

Torp 2:95 Brogårdsvägen 1986 43 2 960 14 2 974 39,5 3,6

Delsumma 793 55 806 5 116 60 922 707,9 70,9

Floda, Tollered

Drängsered 1:117 Rödhakevägen, Trastvägen 1988 30 2 024 25 2 049 24,0 2,3

Drängsered 1:193 Drängseredsvägen 1988 42 3 762 - 3 762 44,9 3,5

Floda 20:57 Mårdvägen 1991 34 2 678 - 2 678 35,3 2,7

Heden 1:28 Nya Nordåsvägen 1989 46 3 574 - 3 574 47,4 3,7

Tollered 4:98, 4:99 Volrath Bergs väg 15-20 1902/10/88 22 1 180 - 1 180 11,7 1,4

Tollered 4:97 Volrath Bergs väg 10 A-B 1945/91 10 679 - 679 6,5 0,8

Tollered 4:73 Dalalyckan, Herreslia,  

Volrath Bergs väg 10

1988 23 2 232 - 2 232 22,1 1,8

Tollered 4:67 Volrath Bergs väg 16 1975 10 534 - 534 4,8 0,6

Uddared 2:4 Havrevägen 1980 70 5 409 244 5 653 56,4 5,6

Delsumma 287 22 072 269 22 341 253,1 22,4

Gråbo

Hjällsnäs 8:27, 8:28, 75:5 Segerstadsvägen 1966/67/68/88 140 9 468 824 10 292 81,7 10,9

Hjällsnäs 3:7, 36:1, 36:16 Lundbyvägen, Hjällsnäsvägen 1986/90/17 60 3 194 4 087 7 281 36,3 9,1

Lekstorp 14:2 Aggetorpsvägen 2019 25 1 652 - 1 652 - 3,0

Moledet  2:27, 2:32 Småhöga, Grönbacka 1987/88 70 5 454 15 5 469 58,8 5,9

Kålkulla 1:39 Gråbovägen 2004 - - 2 550 2 550 - 1,8

Delsumma 295 19 768 7 476 27 244 176,8 30,7

Sjövik

Östad 12:57 Hovgårdsvägen 2015/17 35  2 212 - 2 212 2,6 3,5

Delsumma 35 2 212 - 2 212 2,6 3,5

Totalt Lerum 1 410 99 858 12 861 112 719 1 140,4 127,5      

lerum
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FÖRBOS VERKSAMHET – FASTIGHETSFÖRTECKNING GRI-INDEX

56

område adress
byggnads-/ 

ombyggnadsår

antal 
lägenheter

bostadsyta, 
kvm

lokalyta, 
kvm

totalt, kvm
taxerings-
värde, mkr

bruttohyra, 
mkr

Lindome

Annestorp 24:3, 24:4 Dotegården, Smörkulle- 

gården, Almåsgången

1974 344 21 435 498 21 933 237,4 24,1

Annestorp 5:116 Konditorivägen 1988 30 1  882 4 1 886 21,9 2,2

Lindome 17:2 Tåbrovägen 1969/89 120 8 338 94 8 432 86,4 9,8

Lindome 3:49 Drottninghögsvägen 1987 - - 391 391 - 0,4

Lindome 8:23, 8:24,  

8:25, 8:26, 8:27

Viktors väg, Mattias väg,  

Kyrkängsvägen

1984/85 246 17 124 111 17 235 285,0 20,6

Fågelsten 1:27 Stannfågelvägen 2008 40 2 973 - 2 973 46,0 4,5

Delsumma 780 51 752 1 098 52 850 676,7 61,6

Balltorp

Ekriskan 2 Gundefjällsgatan 1991 50 3 944 - 3 944 70,5 5,4

Jättetickan 1, Brödtickan 1,  

Balltorp 1:128

Pepparedsängen,  

Peppareds Torg

1981/87 240 18 166 1 184 19 350 225,8 19,8

Mandelriskan 1 Gundefjällsgatan,  

Ålegårdsgatan

1986/06 148 10 636 40 10 676 149,9 13,4

Vintertickan 1 Ålegårdsgatan 1985/06 161 11 388 6 11 394 156,9 14,3

Delsumma 599 44 134 1 230 45 364 603,1 52,9

Kållered

Våmmedal 3:140, 3:32 Streteredsvägen,  

Brattåsvägen

1954/90/94 27 1 648 771 2 419 23,4 3,4

Delsumma 27 1 648 771 2 419 23,4 3,4

Totalt Mölndal 1 406 97 534 3 099 100 633 1 303,2 117,9

Totalt Förbo 5 809 401 576 30 321 431 897 5 275,7 497,1

MÖLNDAL

Peppareds torg, Balltorp Fågelsten, Lindome

GRI Standard Upplysning Sida Omfattning/Kommentar

organisationsProFil

102-1 Bolagets namn 57 Förbo AB

102-2 De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna 8-9

102-3 Var ligger huvudkontoret? 57 Råda torg 4, Mölnlycke

102-4 I vilka länder är bolaget verksam? 57 All verksamhet finns i Sverige

102-5 Ägarstruktur och bolagsform 30-31

102-6 Marknader som bolaget är verksam på 60

102-7 Bolagets storlek 60

102-8
Antal anställda uppdelat på anställningsform,  

anställningsvillkor, kön och region
29,45

102-9 Leverantörskedja 9

102-10
Väsentliga förändringar i bolaget och/eller  

leverantörskedjan under redovisningsperioden
28

102-11 Hur följer Förbo försiktighetsprincipen 23

102-12 Deltagande i hållbarhetsinitiativ 24, 57 CSR Västsverige

102-13 Engagemang i organisationer 18-21

strategi oCh analys

102-14 Vd-ord 4-5

etik oCh integritet

102-16
Bolagets värderingar, principer, standarder och normer  

för uppträdande
28

bolagsstyrning

102-18 Organisationsstruktur 28

intressentrelationer

102-40 Intressentgrupper som bolaget har kontakt med 11

102-41 Medarbetare med kollektivavtal 57 All personal omfattas av kollektivavtal

102-42 Identifiering och val av intressenter 57 Läs på förbo.se/hållbarhet

102-43 Dialog och aktiviteter med intressenter 11

102-44 Frågor som lyfts fram av intressenterna 58 förbo.se/hållbarhet

GRI-INDEX

GENERELLA UPPLYSNINGAR

Hela indexet hänvisar till GRI Standards, Core-nivå. Sidhänvisningarna anger var  
information om respektive upplysning finns att läsa i hållbarhets- och årsredovisningen.
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GRI-INDEX

GRI Standard Upplysning Sida Omfattning/Kommentar

ekonomi

203 indirekt ekonomisk Påverkan

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 4-5, 10, 12-13

103-2 Styrning 8

103-3 Uppföljning 8

203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan 4-5

milJÖ

302 energi

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 24-25

103-2 Styrning 24-25

103-3 Uppföljning 24-25

302-1 Energianvändning inom organisationen 24-25
Omfattar el- och värmeanvändning i och 

kring Förbos fastigheter

303 vatten

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 24-25

103-2 Styrning 24-25

103-3 Uppföljning 24-25

303-1 Vattenanvändning inom organisationen 22-23 Omfattar vattenanvändningen i Förbos 

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

GRI-INDEX

GRI Standard Upplysning Sida Omfattning/Kommentar

om redovisningen

102-45 Enheter som ingår i koncernen 28

102-46
Process för att fastställa redovisningens innehåll  

och avgränsning
11-13, 58 förbo.se/hållbarhet

102-47 Frågor som identifierats som väsentliga 12-13

102-48 Förändringar av information 58 Inga förändringar

102-49 Förändringar av hållbarhetsområden 58 Inga förändringar

102-50 Redovisningsperiod 58 2019-01-01 – 2019-12-31

102-51 Datum för senaste redovisningen 58 2019-02-18

102-52 Redovisningscykel 58 Följer verksamheten

102-53 Kontaktperson för hållberhetsredovisningen 58
Krister Lundgren,  

krister.lundgren@foerbo.se, 031-746 50 05

102-54 Tillämpningsnivå enligt GRI 57

102-55 GRI-index 57-59

102-56 Externt bestyrkande 50-51

GRI Standard Upplysning Sida Omfattning/Kommentar

305 utsläPP

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 24-25

103-2 Styrning 24-25

103-3 Uppföljning 24-25

306 avFall

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 24-25

103-2 Styrning 24-25

103-3 Uppföljning 24-25

306-1 Avfallshantering 24-25 Omfattar hyresgästernas avfall

308 milJÖbedÖmning av leverantÖrer

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 26-27

103-2 Styrning 26-27

103-3 Uppföljning 26-27

308-1 Utvärdering av leverantörer utifrån miljökrav 26-27

soCiala Frågor

405 mångFald oCh lika mÖJligheter

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 28-29

103-2 Styrning 28-29

103-3 Uppföljning 28-29

405-1 Mångfald och lika möjligheter inom företaget 28-29

413 lokalsamhället

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 18-21

103-2 Styrning 18-21

103-3 Uppföljning 18-21

413-1 Samarbete med lokalsamhället 18-21

416 kunders hälsa oCh säkerhet

103-1 Varför hållbarhetsområdet är väsentligt och avgränsningar 14-17

103-2 Styrning 14-17

103-3 Uppföljning 14-17

416-1 Hyresgästernas trygghet 14-17
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KÄRNA

MARSTRAND

YTTERBY

KAREBY

KUNGÄLV

FLODA

GRÅBO

SJövik

TOLLERED
STENKULLEN

LERUM

LANDVETTER HINDÅS

HÄLLINGSJÖ 

RÄVLANDA      
MÖLNLYCKE

BALLTORP

KÅLLERED

LINDOME

5 809 bostäder i 62 områden 
på 19 orter i 4 kommuner 
nära göteborg

Förbo AB, Råda torg 4, Box 161, 435 24 Mölnlycke, Tel 031-746 50 00, www.förbo.se
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Sedan 1966 har vi på Förbo erbjudit boende i lägenhet, 

radhus eller parhus, med balkong eller egen uteplats, 

strax utanför Göteborg. Som allmännyttigt bolag är vi 

med och bidrar till våra fyra ägarkommuners framgång.

MÖLNDAL

KUNGÄLV

lerum

HÄRRYDA
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