
 

 

 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-08-20 

Tid: kl. 16:00-21:00 
Plats: Råda Rum 

Observera att kommunfullmäktige startar kl 16.00, gruppmöte kl 15.00. Distansdeltagande 
erbjuds till de ledamöter som är i riskgrupp, anmälan ska göras senast den 13 augusti till 
magdalena.lindberg@harryda.se. 

Ordförande 
Roger Nordman (M) 

Ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Mikael Johannison (M) 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Ronny Sjöberg (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (KD) 
Håkan Eriksson (KD) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Lennart Winqvist (SP) 
Brita Dermark (KP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
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Patrik Linde (S) 
Gunilla Wathne (S) 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande 
Siw Hallbert (S) 
Mikael Hallén (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Calle Johansson (SD) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Leo Welter (-) 
Peter Arvidsson (SD) 
Nina Sjöstedt (SD) 
Anders Johansson (SD)  

Ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Weine Samuelsson (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) 
Tony Wahl (C) 
Elin Germgård (C) 
Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
Madeleine Söderlund (KD) 
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Inger Axelsson (KD) 
Lena Fredriksson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Ulrika Öst (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Rolf Vestman (S) 
Björn Mattsson (V) 
Åsa Garberg (V) 
Ahmad Ahmadi (MP) 
Christian Schmitt (MP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Johan Wistrand (KP) 
Bengt Hellgren (SD) 
Natalija Löfgren (SD) 
Regina Strömstén (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Martin Kronvall (SP) 
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KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-08-20 

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

  

 
2. Verksamhetsbidrag - kompensation för föreningar och 

organisationer som drabbats ekonomiskt av coronaviruset 
2020KS362 
 

  

 

3. Besvarande av uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad 
badplats 
2018KS1054 
 

  

 

4. Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen 
2019KS316 
 

  

 

5. Besvarande av motion om hälsorisker med 5G 
2019KS399 
 

  

 

6. Besvarande av motion om IT-säkerhet 
2019KS282 
 

  

 

7. Besvarande av motion rörande kust till kust banan 
2019KS586 
 

  

 

8. Besvarande av motion rörande fler antal familjer med 
försörjningsstöd 
2019KS692 
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9. Besvarande av motion rörande "Välkomstbyggnad" i Mölnlycke 
2019KS585 
 

  

 

10. Besvarande av motion om energi- och klimatplan 
2019KS676 
 

  

 

11. Besvarande av motion - Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare 
och ledamöter i nämnder och beredningar ska erhålla tidningen 
Dagens Samhälle 
2019KS666 
 

  

 

12. Besvarande av motion om upphandling av el från vårt egna bolag 
2020KS79 
 

  

 

13. Besvarande av motion om profilklasser 
2019KS672 
 

  

 

14. Besvarande av motion om Juridiska konsekvenserna av 
internationella Engelska Skolans etablering i Härrydakommun 
2019KS723 
 

  

 

15. Besvarande av motion om Ekonomiska konsekvenser av 
Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun 
2019KS726 
 

  

 

16. Besvarande av motion om Pedagogiska konsekvenserna av 
internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun 
2019KS722 
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17. Besvarande av motion om Miljökonsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härrydakommun. 
2019KS724 
 

  

 

18. Besvarande av motion om Kompetensförsörjnings konsekvenser av 
Internationella Engelska Skolans tablering i Härryda kommun 
2019KS725 
 

  

 

19. Besvarande av motion om skola 
2019KS731 
 

  

 

20. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
Landvetter Södra 
2019KS764 
 

  

 

21. Besvarande av interpellation till HEAB:s ordförande om Landvetter 
Södra 
2020KS54 
 

  

 

22. Besvarande av interpellation - Mer statliga pengar till kommuner 
och regioner 
2019KS823 
 

  

 

23. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
Hur väljs aktörer ut? 
2020KS81 
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24. Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
 

  

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 

 
25. Avsägelse Lars Magnus Frisk (L) som ledamot i beredningen för 

framtidens välfärd och samhällsutveckling, ledamot i 
Goteborgsregionens förbundsfullmäktige och ersättare för 
kommunens ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund, samt 
fyllnadsval 
2020KS20 
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Verksamhetsbidrag - kompensation för 
föreningar och organisationer som drabbats 

ekonomiskt av coronaviruset 

2 

2020KS362 
   

Page 8 of 321



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 263        Dnr 2020KS362 

Verksamhetsbidrag - kompensation för föreningar och organisationer 
som drabbats ekonomiskt av coronaviruset  

  
Föreningsservice betalar två gånger per år ut verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Eftersom verksamhetsbidraget delvis 
baseras på antalet aktivitetstillfällen finns risk för negativ ekonomisk påverkan på 
föreningslivet till följd av inställda aktiviteter under covid-19. 
 
För att motverka negativa konsekvenser föreslås att bidragsberättigade föreningar som söker 
verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen gjorda under första halvåret 2020 respektive andra 
halvåret 2020 garanteras samma bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 29 april 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 27 maj 2020 § 158.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande avsteg i reglerna för bidrag till föreningar: 
  

 Bidragsberättigade föreningar som söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen 
gjorda under första halvåret 2020 respektive andra halvåret 2020 garanteras samma 
bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 

 

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

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 158        Dnr 2020VFN232 

Verksamhetsbidrag – kompensation för föreningar och organisationer 
som drabbats ekonomiskt av coronaviruset  

  
Föreningsservice betalar två gånger per år ut verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Eftersom verksamhetsbidraget delvis 
baseras på antalet aktivitetstillfällen finns risk för negativ ekonomisk påverkan på 
föreningslivet till följd av inställda aktiviteter under covid-19. 
 
För att motverka negativa konsekvenser föreslås att bidragsberättigade föreningar som söker 
verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen gjorda under första halvåret 2020 respektive andra 
halvåret 2020 garanteras samma bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 29 april 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande avsteg i reglerna för bidrag till föreningar: 
  

 Bidragsberättigade föreningar som söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen 
gjorda under första halvåret 2020 respektive andra halvåret 2020 garanteras samma 
bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019.  

 

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

Mats Rosendahl 

 

 

 

 Välfärdsnämnden 

 

 
  

Datum     Dnr 

2020-04-29 2020VFN232  805 

  

 

 

 

Verksamhetsbidrag – kompensation för föreningar och 

organisationer som drabbats ekonomiskt av coronaviruset 

Sammanfattning  

Föreningsservice betalar två gånger per år ut verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 

föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Eftersom verksamhetsbidraget 

delvis baseras på antalet aktivitetstillfällen finns risk för negativ ekonomisk påverkan på 

föreningslivet till följd av inställda aktiviteter under covid-19.  

För att motverka negativa konsekvenser föreslås att bidragsberättigade föreningar som 

söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen gjorda under första halvåret 2020 

respektive andra halvåret 2020 garanteras samma bidragsnivå som utbetalats för 

motsvarande perioder 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande avsteg i reglerna för bidrag till föreningar: 

 

 Bidragsberättigade föreningar som söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen 

gjorda under första halvåret 2020 respektive andra halvåret 2020 garanteras samma 

bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 

 

Ärendet 

Föreningsservice betalar två gånger per år ut verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 

föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.  

Härryda kommuns regler för bidrag till föreningar beslutades av kommunfullmäktige den 

15 april 1991. Reglerna har reviderats av kommunfullmäktige 1992 och 1999. Följande 

står i reglerna om vad som gäller vid ansökan om verksamhetsbidrag: 

”Senast den 30 juni skall ansökan göras per aktivitetstillfälle under första halvåret. Senast 

den 31 december skall ansökan göras per aktivitetstillfälle under andra halvåret.”  

Förvaltningen har genom åren valt att anpassa ansökningsdatumen till 

riksidrottsförbundets datum i syfte att underlätta för föreningslivet, vilket innebär att sista 
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ansökningsdatum för närvarande är 25 augusti för första halvåret respektive 25 februari 

för andra halvåret.  

Föreningarnas ansökningar ligger till grund för kommunens utbetalningar av bidrag. 

Utbetalningar sker i mars och i september. 

Omvärld 

Riksidrottsförbundet har beslutat att det lokala aktivitetsstödet till föreningslivet (LOK-

stödet) inte kommer att minska jämfört med förra året om det blir färre aktiviteter på 

grund av covid-19. LOK-stödets totalsumma blir alltså lika stor 2020 som 2019. Flera 

kommuner har därefter tagit beslut med liknande inriktning för bidragsgivningen. 

 

Bedömning 

Eftersom föreningarna enligt gällande regler endast kan beviljas verksamhetsbidrag för 

aktivitetstillfällen som är genomförda under senaste halvåret riskerar föreningslivet 

negativa ekonomiska konsekvenser till följd av färre aktiviteter under 2020 i spåren av 

covid-19. 

För att motverka detta föreslås att avsteg görs från kommunfullmäktiges regler för bidrag 

till föreningar. Förslaget innebär att föreningar som söker verksamhetsbidrag för 

aktivitetstillfällen gjorda under första halvåret 2020 respektive andra halvåret 2020 

garanteras samma bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 

Föreningarna ska fortsätta registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera 

de deltagare som faktiskt var med. Föreningar vars verksamhet inte påverkas negativt av 

covid-19 och som redovisar fler aktivitetstillfällen för 2020 jämfört med 2019 får bidrag 

enligt ordinarie bidragsregler. 

I det fall det finns föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet under 2020 

men som inte har sökt verksamhetsbidrag under 2019 kommer förvaltningen föra dialog 

med aktuella föreningar för att även dessa ska få möjlighet till bidrag, detsamma gäller 

för nya föreningar som startat sin verksamhet under 2020.  

Eftersom kommande utbetalningstillfällen av verksamhetsbidrag är planerade till 

september 2020 samt mars 2021 bedöms förslaget till beslut motverka negativa 

ekonomiska konsekvenser för föreningslivet under förutsättning att beslutet träder i kraft 

inom skälig tid hösten 2020. 

  

Päivi Malmsten 

Sektorschef  Marie Carlsson 

  Tf verksamhetschef för kultur- och 

fritid 
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Besvarande av uppdrag om att bygga en 
tillgänglighetsanpassad badplats 

3 

2018KS1054 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 63        Dnr 2018KS1054 

Uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 119 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
påbörja arbete med att bygga minst en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen. 
 
Under våren 2019 har en utredning om lämplig plats för tillgänglighetsanpassad badplats i 
Härryda kommun genomförts. Utredningen har utgått från Boverkets föreskrifter om 
tillgängliga platser och undersökte förutsättningarna på följande kommunala badplatser i 
kommunen; Hästeviken i Mölnlycke, Frökens Udde i Mölnlycke, Sjöholmen i Landvetter, 
Västra Nedsjön i Hindås, Rammsjön i Rävlanda samt Gingsjön i Hällingsjö. 
 
Utredningen fastställer badplatsernas olika förutsättningar och kostnad för 
tillgänglighetsanpassning. Investeringskostnad för tillgänglighetsanpassning är ca 150-615 
tkr. Driftkostnaden beräknas till ca 5 tkr per år där det finns behov att sätta upp portabel 
tillgänglighetsanpassad WC. Dessutom tillkommer kapitaltjänstkostnad. 
Investeringskostnaden för att tillgänglighetsanpassa en badplats är lägst i Gingsjön. 
 
För att skapa en bild av utbudet av tillgänglighetsanpassade badplatser i närområdet, dvs. 
grannkommuner, har en kartläggning gjorts. Kartläggningen konstaterar att det i 
grannkommunerna finns fyra tillgänglighetsanpassade badplatser i nära anslutning till 
kommungränsen. Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad badplats för havsbad vid 
Lilla Amundön i Göteborg. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 23 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen anser 
att en tillgänglighetsanpassad badplats inte ska byggas i nuläget, samt att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige noterar att uppdraget är avslutat. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) och Leo Welter (SD) att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tillgänglighetsanpassa badplatsen vid 
Hästeviken i samband med Råda Säteris arbete med att göra Råda Säteri till en attraktiv 
mötesplats. 
 
Robert Langholz (S) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
beslutar att färdigställa badplatsen i Gingsjön med tillgänglighetsanpassning, finansierat i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

driftbudget. 
  
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa badplatsen vid Hästeviken i samband med Råda Säteris arbete med att 
göra Råda Säteri till en attraktiv mötesplats, samt att kommunstyrelsen beslutar att färdigställa 
badplatsen i Gingsjön med tillgänglighetsanpassning, finansierat i driftbudget. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs, Roland 
Jonssons, Robert Langholz och Patrik Lindes yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs, Roland Jonssons, Robert Langholz och Patrik Lindes 
yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. 
 
Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Efter ställd proposition på Roland Jonssons, Robert Langholz och Patrik Lindes yrkanden 
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att Patrik Lindes yrkande ska vara 
motförslag i huvudvoteringen. 
  
Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja. 
Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 7 ledamöter 
röstar Ja, 5 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 12 voteringslista.  
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att en tillgänglighetsanpassad badplats inte ska byggas i nuläget. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar att uppdraget är avslutat. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S), Robert Langholz (S) och Roland 
Jonsson (MP). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 63 
Ärende: Uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats,  2018KS1054 
 
Bilaga 12. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 7 5 1 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Lars Jönsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-23 2018KS1054  822 
  
 

Uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 119 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att påbörja arbete med att bygga minst en tillgänglighetsanpassad badplats i 
kommunen. 
 
Under våren 2019 har en utredning om lämplig plats för tillgänglighetsanpassad badplats 
i Härryda kommun genomförts. Utredningen har utgått från Boverkets föreskrifter om 
tillgängliga platser och undersökte förutsättningarna på följande kommunala badplatser i 
kommunen; Hästeviken i Mölnlycke, Frökens Udde i Mölnlycke, Sjöholmen i 
Landvetter, Västra Nedsjön i Hindås, Rammsjön i Rävlanda samt Gingsjön i Hällingsjö. 
 
Utredningen fastställer badplatsernas olika förutsättningar och kostnad för 
tillgänglighetsanpassning. Investeringskostnad för tillgänglighetsanpassning är ca 150-
615 tkr. Driftkostnaden beräknas till ca 5 tkr per år där det finns behov att sätta upp 
portabel tillgänglighetsanpassad WC. Dessutom tillkommer kapitaltjänstkostnad. 
Investeringskostnaden för att tillgänglighetsanpassa en badplats är lägst i Gingsjön. Se 
bilaga för mer utförlig information. 
 
För att skapa en bild av utbudet av tillgänglighetsanpassade badplatser i närområdet, dvs. 
grannkommuner, har en kartläggning gjorts. Kartläggningen konstaterar att det i 
grannkommunerna finns fyra tillgänglighetsanpassade badplatser i nära anslutning till 
kommungränsen. (Se bilaga.) Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad badplats 
för havsbad vid Lilla Amundön i Göteborg. 
 
Samråd har skett med rådet för funktionshinder samt pensionärsrådet gällande placering 
av tillgänglighetsanpassad badplats i Härryda kommun. Representanterna för de olika 
råden ställde sig positiva till en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen men hade 
inga bestämda uppfattningar om var en sådan bör förläggas. 
 
Att anlägga en tillgänglighetsanapassad badplats i kommunen innebär en 
investeringsutgift om ca 150-615 tkr som i nuläget inte finansieras inom ram. Om frågan 
ska prioriteras behöver det läggas in i kommande budgetarbete.  
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Sektorn bedömer att en tillgänglighetsanpassad badplats i Härryda kommun kompletterar 
helhetsutbudet i det geografiska området som ingår i kartläggningen. Vidare anser 
sektorn att val av placering bör utgå från såväl ekonomi som geografisk placering. 
Gingsjön är den badplats som, enligt kartläggning, kräver lägst investeringskostnad att 
anlägga och Frökens udde är den badplats där användningen troligtvis kommer att bli 
störst eftersom den ligger i nära anslutning till kommunens största ort.  
Sektorn bedömer också att om en tillgänglighetsanpassad badplats anläggs i Härryda 
kommun kommer det per automatik inte innebära att kommunens invånare, som har 
behov av en sådan, kommer att välja den som är förlagd i kommunen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om placering och finansiering 
för tillgänglighetsanpassad badplats. 
 
 
 
Per-Arne Larsson 
Sektorchef  Lasse Jönsson 
  Funktionschef 

 

Bilaga: 

Utredning tillgänglighetsanpassad badplats i Härryda kommun 

Tillgänglighetsanpassade badplatser – karta 

Uppdrag i budget 2019 om tillgänglighetsanpassad badplats
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Utredning tillgänglighetsanpassad badplats i Härryda 
kommun 

Utredningen är genomförd våren 2019 och utgår från Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd. Nedan redovisas detaljerad information om respektive 
badplats gällande möjligheter till tillgänglighetsanpassning. Kostnaderna är 
fördelade på investerings- respektive driftkostnad. 
 
 
Frökens udde – Mölnlycke 
Badplatsen är belägen i kommunens största tätort med goda 
parkeringsmöjligheter. Det finns goda möjligheter att ta sig från 
parkeringen till badplatsen. Det krävs dock nya hårdgjorda ytor på själva 
badplatsen för att kunna ta sig fram med rullstol, markarbeten för ramp 
samt cirka 40 meter ramp. 
Tillgänglighetsanpassad WC finns i anslutning till badplatsen. 

Investeringskostnad 
Markarbeten: ca 50 tkr 
Ramp (40 meter): ca 350 tkr 
Summa investeringar: ca 400 tkr 
 
Hästeviken – Mölnlycke 
Badplatsen är belägen i kommunens största tätort. Befintlig parkering är 
belägen en bit från badet och det är en relativt brant backe från parkeringen 
till badplatsen. För att tillgänglighetsanpassa badplatsen behöver en ny 
parkering anläggs vid badplatsen. Detta kommer innebära att bilar kör på 
gångvägen till badplatsen. Det kan därför bli nödvändigt att bredda befintlig 
gångväg. Kostnader för breddning av gångväg beräknas först om badplatsen 
bedöms aktuell eftersom den innebär kostnader för geoteknisk 
undersökning. För att tillgänglighetsanpassa badplatsen behöver även 
hårdgjorda ytor på själva badplatsen samt cirka 20 meter ramp. 
 
Ett tillgänglighetsanpassat WC behöver också hyras in. 
 
 

Page 20 of 321



   
  

2 (3)  
 

Investeringskostnad 
Ny p-plats för tillgänglighetsanpassning: ca 50 tkr 
Markarbeten: ca 15 tkr 
Ramp (20 meter): ca 175 tkr 
Summa investeringar: ca 240 tkr 

Driftkostnad 
Hyra portabel tillgänglighetsanpassad WC: 5 tkr 
 
Sjöholmen – Landvetter 
Badplatsen är belägen i kommunens näst största tätort med goda 
parkeringsmöjligheter. Det finns goda möjligheter att ta sig från 
parkeringen till badplatsen. Det krävs nya hårdgjorda ytor på badplatsen för 
att kunna ta sig fram med rullstol. Då stranden är mycket långgrund 
kommer det att behövas upp emot 70 – 80 meter ramp. 
Tillgänglighetsanpassad WC finns i anslutning till badplatsen. 
 

Investeringskostnad 
Markarbeten: ca 15 tkr 
Ramp (80 meter): ca 600 tkr 
Summa investeringar: ca 615 tkr 
 
Västra Nedsjön – Hindås 
Badplatsen är i en mindre ort i de östra delarna av kommunen. Det finns ett 
något begränsat antal parkeringsplatser, men goda möjligheter att ta sig från 
parkeringsplatsen till badplatsen. Det krävs nya hårdgjorda ytor på 
badplatsen för att kunna ta sig fram med rullstol, markarbeten för ramp 
samt cirka 30 meter ramp. 
Tillgänglighetsanpassad WC finns i anslutning till badplatsen. 

Investeringskostnad 
Markarbeten: ca 25 tkr 
Ramp (30 meter): ca 260 tkr 
Summa investeringar: ca 285 tkr 
 
Gingsjön – Hällingsjö 
Badplatsen är belägen i en mindre ort i de östra delarna av kommunen och 
har goda parkeringsmöjligheter. Det finns också bra möjligheter att ta sig 
från parkeringsplatsen till badplatsen. Det krävs nya hårdgjorda ytor på 
badplatsen för att kunna ta sig fram med rullstol till både ramp och toalett 
samt cirka 10 meter ramp. Befintlig toalett behöver en mindre ombyggnad 
för tillgänglighetsanpassning. 

Investeringskostnad 
Markarbeten: ca 35 tkr 
Ramp (10 meter): ca 100 tkr 
Ombyggnad toalett: 15 tkr 
Summa investeringar: ca 150 tkr 
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Rammsjön – Rävlanda 
Badplatsen ligger i en slänt med stora höjdskillnader i branta etage och 
parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. Badplatsen bedöms 
olämplig för tillgänglighetsanpassning och har därför inte utretts ytterligare. 
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Karta över tillgänglighetsanpassade badplatser i grannkommuner, nära kommungränsen till Härryda kommun
Karta över kommunala badsjöar som ingått i utredningen till ärendet 2018ks1054

Tillgänglighets-
anpassad badplats, 
Stamsjön

Tillgänglighets-
anpassad badplats, 
Östra Nedsjön

Tillgänglighets-
anpassad badplats, 
Härlanda tjärn

Tillgänglighets-
anpassad badplats, 
Rådasjön

Hästevikens badplats

Frökens Udde

Sjöholmens 
badplats

Västra Nedsjön

Gingsjön

Rammsjön
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 68        Dnr 2019KS316 

Motion om nya utbildningar i kommunen  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. Motionären yrkar på att 
Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar inom säkerhet både på 
gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som motionären lyfter fram är 
väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga. 
 
Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga nationella 
program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa gymnasieskolor 
i Göteborgsregionen (GR) som erbjuder utbildningar som profilerar sig inom 
säkerhetsområdet. När det gäller vuxenutbildningen beslutar GR:s utbudsgrupp vilka 
utbildningar som får starta. Vuxenutbildning inom GR är till stor del statsbidragsfinansierad, 
där staten har ett krav på motprestation med att kommunen ska bedriva lika mycket utbildning 
i egenregi. Yrkeshögskolemyndigheten beviljar start av YH-utbildningar utifrån en analys av 
vilka yrken det finns anställningsbehov. Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på 
utbildningar inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan finns redan 
idag en utbildning inom säkerhet, dock med ett annat fokus än det som motionären efterlyser. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 21 oktober 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 5. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 21 oktober 2019 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Leo Welter (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Leo Welters 
yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Leo Welters yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 21 oktober 
2019 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Sammanträdesdatum
2020-01-08

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 5      Dnr 2019VFN357

Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. Motionären yrkar på att 
Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar inom säkerhet både på 
gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som motionären lyfter fram är 
väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga.

Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga nationella 
program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa gymnasieskolor 
i Göteborgsregionen (GR) som erbjuder utbildningar som profilerar sig inom 
säkerhetsområdet. När det gäller vuxenutbildningen beslutar GR:s utbudsgrupp vilka 
utbildningar som får starta. Vuxenutbildning inom GR är till stor del statsbidragsfinansierad, 
där staten har ett krav på motprestation med att kommunen ska bedriva lika mycket utbildning 
i egenregi. Yrkeshögskolemyndigheten beviljar start av YH-utbildningar utifrån en analys av 
vilka yrken det finns anställningsbehov. Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på 
utbildningar inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan finns redan 
idag en utbildning inom säkerhet, dock med ett annat fokus än det som motionären efterlyser.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 21 oktober 2019.

Beslut

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 21 oktober 
2019 från sektorn för utbildning och kultur.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-10-21 2019VFN357  008 
  
 

Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. 
Motionären yrkar på att Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar 
inom säkerhet både på gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som 
motionären lyfter fram är väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga.  
 
Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga 
nationella program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa 
gymnasieskolor i Göteborgsregionen (GR) som erbjuder utbildningar som profilerar sig 
inom säkerhetsområdet. När det gäller vuxenutbildningen beslutar GR:s utbudsgrupp 
vilka utbildningar som får starta. Vuxenutbildning inom GR är till stor del 
statsbidragsfinansierad, där staten har ett krav på motprestation med att kommunen ska 
bedriva lika mycket utbildning i egenregi. Yrkeshögskolemyndigheten beviljar start av 
YH-utbildningar utifrån en analys av vilka yrken det finns anställningsbehov. 
Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på utbildningar inom IT-säkerhet och 
informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan finns redan idag en utbildning inom säkerhet, 
dock med ett annat fokus än det som motionären efterlyser. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 21 
oktober 2019 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. 
Motionären yrkar på att Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar 
inom säkerhet både på gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som 
motionären lyfter fram är väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga.  
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Utbildningar inom säkerhet 

Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga 
nationella program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa 
gymnasieskolor i regionen som redan erbjuder utbildningar som profilerar sig inom 
säkerhetsområdet. Exempel på sådana skolor är Bernadottegymnasiet och Burgårdens 
gymnasium som erbjuder sådana profileringar inom ramen för samhällsvetenskapligt 
program med inriktningen beteendevetenskap samt inom barn- och fritidsprogrammet 
med inriktningen fritid- och hälsa.  

Hulebäcksgymnasiet erbjuder både samhällsvetenskapligt program och barn- och 
fritidsprogrammet. Enligt den organisation som antagits för gymnasieskolan i Härryda 
kommun görs inte en smal profilering mot specifika yrkesgrupper. Inom ramen för 
studie- och yrkesvägledningen får elever på Hulebäcksgymnasiet information om olika 
yrkesutgångar och möjligheter för att kunna arbeta exempelvis inom polisen eller som 
säkerhetsansvarig. En förändrad organisation på Hulebäcksgymnasiet med tydligare 
profileringar specifikt mot säkerhetsområdet skulle kräva satsningar på såväl personal 
och lokaler.  

Vuxenutbildningen bedriver idag yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom tre olika 
områden: Vård och omsorg, Yrkesförare (buss samt lastbil) samt Personbilsmekaniker 
med språkstöd. Med undantag för Vård- och omsorgsutbildningen har 
rekryteringsunderlaget i kommunen bedömts vara för litet för att kunna genomdriva 
utbildningarna enbart med Härrydabor vilket innebär att de istället genomförs 
regionrekryterande genom GR. Trots detta har vuxenutbildningen i nuläget svårt med 
rekryteringen till vissa utbildningar. Detta beror till stor del på den låga arbetslösheten.   

Under flera års tid har vuxenutbildningen bedrivit utbildning till Larmtekniker, en 
utbildning inom säkerhetsbranschen och i samarbete med de andra kommunerna inom 
GR. Dessa utbildningar har fått ställas in de två senaste omgångarna då det saknats 
tillräckligt med sökande.  

Utbildningarna inom GR är till stor del statsbidragsfinansierade, där staten har ett krav på 
motprestation med att kommunen ska bedriva lika mycket utbildning i egenregi. En 
årsplats på Vård- och omsorgsprogrammet som kommunen finansierar kan alltså generera 
en årsplats på en GR-utbildning. Vuxenutbildningen kan därför inte starta fler 
regionrekryterande utbildningar i GR än kommunerna själva kan generera i egen regi. Det 
är inte heller kommunen utan GR:s utbudsgrupp som beslutar vilka utbildningar som får 
starta.  

Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar på eftergymnasial nivå som kombinerar teori med 
praktik och genomförs i nära samverkan med yrkeslivet. Yrkeshögskolemyndigheten 
beviljar start av YH-utbildningar utifrån en analys av vilka yrken det finns 
anställningsbehov. Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på utbildningar 
inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan i Mölnlycke erbjuds en 
utbildning som benämns Utvecklare/samordnare inom informationssäkerhet. Möjliga 
yrkesvägar efter den utbildningen är exempelvis IT-chef, IT-projektledare, IT-forensiker, 
informationsansvarig, säkerhetsanalytiker eller säkerhetsrådgivare inom IT.  
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att en utbildning på nationellt program på gymnasiet med 
profilering mot säkerhet inte ryms inom nuvarande organisation. När det gäller 
vuxenutbildningen är förvaltningens bedömning att möjligheten att bedriva en 
yrkesutbildning på gymnasial nivå inom föreslagna yrken i dagsläget är begränsade. 
Härryda kommun kan inte själva generera tillräckligt många sökande för att bedriva detta 
i egen regi. Inom yrkeshögskolan finns redan idag en utbildning inom säkerhet, dock med 
ett annat fokus än det som motionären efterlyser.  

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef 
 
 
Bilaga: Motion om nya utbildningar i kommunen
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\"D.P. KOM~1Uì..J 
r · - ;m r.:c:t'-1relsen 

2019 -05- 1 3 
Diarienr Diarieplanbateckn 

MOTION OM NY A UTBILDNINGAR I 
KOMMUNEN. 
Att polisen har en mycket ansträngd situation är nog känt für de fiesta. Manga talar om bristen av 
poliser medan andra säger att <let finns tillräckligt - men de är pâ fel plats. I takt med den ökande 
brottspreventionen och större behov av utredare, fler fängelser och liknande uppstâr även andra 
behov inom omrädet säkerhet. 

) 

Inom vár kommun, och med flygplatsen inom <less omrâde, firms ett ökat behov av 
säkerhetsutbildad personal. Detta gäller även vàra angränsande kommuner som ocksâ expanderar 
kraftigt, och där behov av säkerhetspersonal i olika former ökar. 

Bevakningstjänster i olika former kommer ocksâ att vara av ökat intresse i framtiden. 
Säkerhetsutbildningar firms i landet pâ YH nivâ men en förberedande utbildning pâ gymnasienivä 
gär inte att hitta i vâr region. Därför är utbildningar i detta omräde, säkerhet, kanske <let som 
kommunen skall satsa pâ. Utbildningar inom omrâdena väktare, ordningsvakt, butikskontrollanter, 
kriminalvârds personal och säkerhetsansvariga, kan pä sikt öppna fler möjligheter. T.ex. kan man ha 
en förberedande utbildning för att läsa den 4 mânaders speciella paralegala utbildningen som 
polisen anordnar för blivande utredare, eller varför ska inte utbildningen ses som förberedande 
utbildning för att söka till polisutbildningen. 

Baserat pâ ovanstäende anser vi inom Sverigedemokratema 
- Att kommunen utreder möjlighetema till att starta utbildningar inom säkerhet bâde pâ gymnasial 
nivá och pâ YH utbildningar. 

t~ -Q7 
Boris Lei mar (SD) 
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Besvarande av motion om hälsorisker med 5G 
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2019KS399 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 66        Dnr 2019KS399 

Motion om hälsoriskerna med 5G  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 128 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) gällande hälsoriskerna som utbyggnaden av femte 
generationens (5G) mobilnät medför. I motionen beskriver motionären bland annat att 
strålningen från befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker för människan och att 
det saknas forskning som visar att utbyggnaden av 5G inte utgör en fara för människan. Till 
följd av detta föreslår motionären följande: 
  

 ”Härryda kommun där man kan- stoppar utbygganden av 5G i kommunen tills man är 
säker på att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara.” 

 ”Härryda kommun gör riskanalyser med trådlös kommunikation i sin verksamhet.” 
  

5G är den femte generationens mobiltelefonnät och förväntas möjliggöra betydligt högre 
dataöverföringshastigheter och högre kapacitet än dagens mobilnät. Strålskyddsmyndigheten 
och Folkhälsomyndigheten är de svenska myndigheter som torde ha den samlade 
vetenskapliga kompetensen i frågor rörande strålning från trådlös teknik och dess 
hälsoeffekter och vars rekommendationer kommunen grundar sina ställningstagande på. I 
dagsläget anser inte dessa myndigheter att det finns några hälsorisker med att exponeras för 
den elektromagnetiska strålning som dagens basstationer för mobiltelefoni och trådlösa 
datornätverk använder eller att exponeras för den elektromagnetiska strålning som 
utbygganden av 5G kommer innebära. Därför anser inte förvaltningen att det finns skäl för 
kommunen att aktivt motverka utbygganden av 5G eller genomföra en riskanalys gällande 
hälsoeffekterna som kommunens trådlösa kommunikation kan medföra. Om myndigheterna 
ändrar sina rekommendationer i frågan kommer även förvaltningen att se över sitt 
ställningstagande. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 6 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 6 december 2019 
från sektorn för samhällsbyggnad. 
 

---------------------- 
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Sektorn för samhällsbyggnad   
Sara Gustafsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2019-12-06 2019KS399  008 
  
 

Motion om hälsoriskerna med 5G 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 128 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) gällande hälsoriskerna som utbyggnaden av 
femte generationens (5G) mobilnät medför. I motionen beskriver motionären bland annat 
att strålningen från befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker för människan 
och att det saknas forskning som visar att utbyggnaden av 5G inte utgör en fara för 
människan. Till följd av detta föreslår motionären följande: 

 ”Härryda kommun där man kan- stoppar utbygganden av 5G i kommunen tills 
man är säker på att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara.” 

 ”Härryda kommun gör riskanalyser med trådlös kommunikation i sin 
verksamhet.” 

5G är den femte generationens mobiltelefonnät och förväntas möjliggöra betydligt högre 
dataöverföringshastigheter och högre kapacitet än dagens mobilnät. 
Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten är de svenska myndigheter som 
torde ha den samlade vetenskapliga kompetensen i frågor rörande strålning från trådlös 
teknik och dess hälsoeffekter och vars rekommendationer kommunen grundar sina 
ställningstagande på. I dagsläget anser inte dessa myndigheter att det finns några 
hälsorisker med att exponeras för den elektromagnetiska strålning som dagens 
basstationer för mobiltelefoni och trådlösa datornätverk använder eller att exponeras för 
den elektromagnetiska strålning som utbygganden av 5G kommer innebära. Därför anser 
inte förvaltningen att det finns skäl för kommunen att aktivt motverka utbygganden av 5G 
eller genomföra en riskanalys gällande hälsoeffekterna som kommunens trådlösa 
kommunikation kan medföra. Om myndigheterna ändrar sina rekommendationer i frågan 
kommer även förvaltningen att se över sitt ställningstagande. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 6 december 
2019 från sektorn för samhällsbyggnad. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 128 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) gällande hälsoriskerna som utbyggnaden av 
femte generationens (5G) mobilnät medför. I motionen beskriver motionären bland annat 
att strålningen från befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker för människan 
och att det saknas forskning som visar att utbyggnaden av 5G inte utgör en fara för 
människan. Med detta föreslår motionären följande: 

 ”Härryda kommun där man kan- stoppar utbygganden av 5G i kommunen tills 
man är säker på att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara”. 

 ”Härryda kommun gör riskanalyser med trådlös kommunikation i sin 
verksamhet”. 

Bakgrund 
5G är den femte generationens mobiltelefonnät och enligt Post- och Telestyrelsen, 
förväntas 5G möjliggöra mobilnät med betydligt högre dataöverföringshastigheter. 5G 
har idag startats upp i ett fåtal länder och i Sverige kommer tekniken att lanseras 2020, 
men redan idag pågår det småskalig testverksamhet på ett par platser i landet.  

Regeringen tog 2016 fram en bredbandsstrategi som innehåller tydliga mål om att hela 
Sverige år 2023 bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet samt att hela 
Sverige 2025 bör ha tillgång till snabbt bredband. För att uppnå dessa mål har regeringen 
bland annat pekat ut utbyggnaden av 4G och utvecklingen av 5G som viktiga 
komponenter. Kommuner har ingen skyldighet att tillhandahålla bredband men är enligt 
regeringens bredbandsforum viktiga aktörer för att det ska gå att realisera regeringens 
bredbandsstrategi. Detta genom att kommunen ger privata aktörer förutsättningar att 
bygga ut bredband. Härryda kommun bedriver idag inte några projekt som är kopplade 
till utbyggnaden av 5G och i Härryda kommuns bredbandstrategi 2013–2020 finns det 
inga mål som är kopplade till 5G. 

Enligt 9 kap. 1 § miljöbalken ska 5G betraktas som miljöfarlig verksamhet men kräver 
varken tillstånd eller anmälan. Däremot gäller aktsamhetsregler enligt 3 kap. 10 § 
strålskyddslagen (2018:396), vilket innebär att verksamhetsutövaren ansvarar för att vidta 
de åtgärder som behövs för att hindra eller motverka skada på människors hälsa eller 
miljön. Vidare krävs det enligt 6 kap. 1 § plan- och bygglagen (2011:338) bygglov för att 
sätta upp radio- och telemaster. I dagsläget har Härryda kommun inte mottagit några 
bygglovsansökningar från externa parter för att bygga 5G master. 

Elektromagnetisk strålning 
Idag kommunicerar basstationer för mobiltelefoni och trådlösa datornätverk med 
radiovågor som är en typ av elektromagnetisk strålning som rör sig genom luften. Enligt 
Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten finns det idag inga vetenskapliga 
belägg för att exponering av de frekvenser av elektromagnetisk strålning som dagens 
basstationer för mobiltelefoni och trådlösa datornätverk använder sig av skulle vara 
hälsoskadligt. Enligt myndigheterna använder sig dagens basstationer för mobiltelefoni 
och trådlösa datornätverk av frekvenser som är långt under de referensvärden som kan 
anses vara hälsoskadliga. Liknande bedömningar gör i stort sett alla 
strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, inklusive Världshälsoorganisationen (WHO).  
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Till en början kommer även 5G att använda sig av samma frekvens av elektromagnetisk 
strålning som dagens basstationer och kommer då ligga under de rekommenderade 
referensvärdena. I och med detta anser varken Strålskyddsmyndigheten eller 
Folkhälsomyndigheten att införandet av 5G kommer att medföra några hälsorisker för 
människor. I framtiden kommer det att bli möjligt för 5G att använda högre frekvenser än 
vad som används idag. För att förstå vilka konsekvenser exponeringen av framtida 
frekvenser kommer ha på lång sikt för människors hälsa menar både 
Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten att det är viktigt att man fortsätter 
bedriva forskning inom området. 

Förvaltningens bedömning 
Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten är de svenska myndigheter som 
torde ha den samlade vetenskapliga kompetensen i frågor rörande hälsoeffekterna som 
strålningen från trådlös teknik medför och vars rekommendationer kommunen grundar 
sina ställningstagande på. I dagsläget anser inte dessa myndigheter att det finns några 
hälsorisker med att exponeras för den elektromagnetiska strålning som dagens 
basstationer för mobiltelefoni och trådlösa datornätverk använder eller något skäl till att 
stoppa utbygganden av 5G på grund av hälsoeffekter. Därför anser inte heller 
förvaltningen att det finns skäl för Härryda kommun att aktivt ta ställning emot 
utbyggnaden av 5G inom kommunen eller att genomföra riskanalyser inom kommunens 
verksamheter gällande den trådlösa kommunikations effekter. Om myndigheterna ändrar 
sina rekommendationer i frågan kommer förvaltningen att se över sina ställningstagande. 
 
 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor: 
Motion om hälsoriskerna med 5G 
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Motion om hälsorisker med SG 

HÄRRYDA KOMÀJUI·-J 
Kommunstyrelsen 

2019 -06- 1 7 
Diariênr ¡ Diarieplanbeteckn 

235 forskare, vetenskapsmän och läkare trän 36 länder skickade hösten 2017 en 
gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium (avbrott) för 
utbyggnaden av SG. De vamar i skrivelsen för "potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser" i 
form av bland annat neurologiska effekter, infertillitet och cancer pga den ökande mängd 
strâlning som SG innebär. De pekar ocksâ pâ att det saknas forskning som visar att 
utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Vetenskapliga undersökningar 
har sedan mänga är och i stor omfattning redovisat skadliga effekter för människors hälsa 
när trádlösa produkter testas ordentligt. Mikrovágssträlning fràn redan i dag befintlig 
trädlös teknik medför allvarliga hälsorisker och kan väsentligen bidragit till den nu 
konstaterade kraftigt ökande psykiska ohälsan samt ökad cancerförekomst i den svenska 
befolkningen. När nu strâlningen frän redan befintliga master är en stor hälsorisk för 
människor- hur päverkar den dä inte djurriket? Den stora minskningen av insekter 
befaras delvis bero pä mobilsträlning och med SG, sä kommer den skadliga strälningen att 
öka ytterliggare. 

Med denna motion föreslâs att: 

- Härryda kommun där man kan - stoppar utbyggnaden av SG i kommunen tills man är 
säker pä att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara. 

- Härryda kommun gör riskanalyser med trádlös kommunikation i sin verksamhet. 

16..~............... ···············-········· 
Bengt Andersson Vänsterpartiet Härryda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 67        Dnr 2019KS282 

Motion om IT-säkerhet  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2019 i § 88 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S) om IT-säkerhet. Motionären föreslår att följande utreds: 
  

 Om det är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att kommunens e-
post ligger i Microsofts moln 

 Om det är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) att kommunens e-post 
ligger i Microsofts moln 

 Hur kommunens tjänstemän och politiker ska hantera e-post på ett lagligt sätt 
 Vilka andra av kommunens system som ligger i molntjänster med tillhörande 

konsekvensanalys. 
 
Förvaltningen har belyst frågan om det är förenligt med OSL och GDPR att kommunens e-
post ligger i Microsofts moln och konstaterar att det i dagsläget inte finns någon svensk 
domstol eller något EU-organ som tagit ställning till om det är förenligt med OSL respektive 
GDPR att ha en e-postlösning som ligger i Microsofts moln. 
 
Härryda kommun, tillsammans med hälften av landets kommuner, använder Microsofts 
Office 365 och därmed ligger e-posten i Microsofts moln. I kommunens policy för hantering 
av e-post står bland att sekretessuppgifter inte får förekomma i e-post och att personuppgifter 
ska hanteras varsamt. Förutom denna policy regleras även hantering av e-post i 
styrdokumenten ”Policy för informationssäkerhet” och ”Rutin för informationssäkerhet för 
medarbetare”. För att hantera e-post korrekt behöver tjänstemän och politiker känna till och 
följa vad som står i gällande styrdokument. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att rättsläget för molntjänster är oklart och för 
att stödja dess medlemmar har SKR bl. a. tagit fram vägledningar för molntjänster. I dessa 
vägledningar påpekar SKR bl. a. vikten av att informationsklassa den information som finns i 
molntjänsterna. SKR har själva tagit fram ett verktyg för detta som heter KLASSA. Härryda 
kommun använder sig av KLASSA och arbetet med att klassificera samtliga IT-system har 
påbörjats. 
 
Motionären föreslår att en utredning ska genomföras avseende ett antal punkter. 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att göra ytterligare utredningar än det som 
nu redovisas och föreslår därför att motionen avslås. Även om rättsläget är oklart om det är 
förenligt med OSL respektive GDPR att kommunens e-post ligger i Microsofts moln samt att 
cirka 25 % av Härryda kommuns system ligger i molnet gör förvaltningen bedömningen att 
tjänstemän och förtroendevalda politiker kan hantera e-post på ett korrekt och lagligt sätt 

Page 1 of 3Page 40 of 321



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

genom att följa vad som anges i styrdokumenten för informationssäkerhet. Härryda kommun 
följer utveckling på såväl regional som nationell nivå för att kunna genomföra erforderliga 
anpassningar. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 16 januari 2020 från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 13 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 16 januari 
2020 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S) och Robert Langholz (S). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 67 
Ärende: Motion om IT-säkerhet,  2019KS282 
 
Bilaga 13. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Joel Rask 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-16 2019KS282  008 
  
 

Motion om IT-säkerhet 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2019 i § 88 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S) om IT-säkerhet. Motionären föreslår att följande utreds: 

 Om det är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att kommunens 
e-post ligger i Microsofts moln 

 Om det är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) att kommunens e-post 
ligger i Microsofts moln  

 Hur kommunens tjänstemän och politiker ska hantera e-post på ett lagligt sätt  
 Vilka andra av kommunens system som ligger i molntjänster med tillhörande 

konsekvensanalys.  

Förvaltningen har belyst frågan om det är förenligt med OSL och GDPR att kommunens 
e-post ligger i Microsofts moln och konstaterar att det i dagsläget inte finns någon svensk 
domstol eller något EU-organ som tagit ställning till om det är förenligt med OSL 
respektive GDPR att ha en e-postlösning som ligger i Microsofts moln. 

Härryda kommun, tillsammans med hälften av landets kommuner, använder Microsofts 
Office 365 och därmed ligger e-posten i Microsofts moln. I kommunens policy för 
hantering av e-post står bland att sekretessuppgifter inte får förekomma i e-post och att 
personuppgifter ska hanteras varsamt. Förutom denna policy regleras även hantering av 
e-post i styrdokumenten ”Policy för informationssäkerhet” och ”Rutin för 
informationssäkerhet för medarbetare”. För att hantera e-post korrekt behöver tjänstemän 
och politiker känna till och följa vad som står i gällande styrdokument. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att rättsläget för molntjänster är oklart och 
för att stödja dess medlemmar har SKR bl. a. tagit fram vägledningar för molntjänster. I 
dessa vägledningar påpekar SKR bl. a. vikten av att informationsklassa den information 
som finns i molntjänsterna. SKR har själva tagit fram ett verktyg för detta som heter 
KLASSA. Härryda kommun använder sig av KLASSA och arbetet med att klassificera 
samtliga IT-system har påbörjats. 

Motionären föreslår att en utredning ska genomföras avseende ett antal punkter. 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att göra ytterligare utredningar än det 
som nu redovisas och föreslår därför att motionen avslås. Även om rättsläget är oklart om 
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det är förenligt med OSL respektive GDPR att kommunens e-post ligger i Microsofts 
moln samt att cirka 25 % av Härryda kommuns system ligger i molnet gör förvaltningen 
bedömningen att tjänstemän och förtroendevalda politiker kan hantera e-post på ett 
korrekt och lagligt sätt genom att följa vad som anges i styrdokumenten för 
informationssäkerhet. Härryda kommun följer utveckling på såväl regional som nationell 
nivå för att kunna genomföra erforderliga anpassningar. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 13 januari 
2020 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2019 i § 88 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S) om IT-säkerhet. Motionären föreslår att följande utreds: 

 Om det är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att kommunens 
e-post ligger i Microsofts moln 

 Om det är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) att kommunens e-post 
ligger i Microsofts moln  

 Hur kommunens tjänstemän och politiker ska hantera e-post på ett lagligt sätt  
 Vilka andra av kommunens system som ligger i molntjänster med tillhörande 

konsekvensanalys.  

E-post i molntjänst utifrån förenlighet med OSL och GDPR 
Förvaltningen har belyst frågan om det är förenligt med OSL och GDPR att kommunens 
e-post ligger i Microsofts moln och konstaterar att det i dagsläget inte finns någon svensk 
domstol eller något EU-organ som tagit ställning till om det är förenligt med OSL 
respektive GDPR att ha en e-postlösning som ligger i Microsofts moln. Innan det gjorts 
en rättslig prövning kan frågan därför endast utredas utifrån uttalanden och 
rekommendationer inom ämnet. Varje myndighet, organisation eller företag får därmed 
göra sin egen bedömning i frågan.  

Hantering av e-post för tjänstemän och politiker  
I kommunens policy för hantering av e-post anges bl.a. att sekretessuppgifter inte får 
förekomma i e-post och att personuppgifter ska hanteras varsamt. Förutom denna policy 
regleras även hantering av e-post i styrdokumenten ”Policy för informationssäkerhet” och 
”Rutin för informationssäkerhet för medarbetare”. För att hantera e-post korrekt behöver 
tjänstemän och politiker känna till och följa vad som anges i gällande styrdokument. 

Från och med slutet av januari 2020 implementeras en ny licensmodell som innebär att 
samtliga tjänstemän och förtroendevalda politiker kommer kunna använda krypterad e-
post. Detta stärker möjligheten att hantera e-post på ett korrekt och lagligt sätt. 

För att öka kunskapen om informationssäkerhet har förvaltningen under 2019 skickat 
nanoutbildningar till samtliga medarbetare och politiker. Dessa utbildningar berör bl. a. 
frågan om hur e-post och annan information ska hanteras för att säkerställa dess riktighet, 
sekretess, spårbarhet och tillgänglighet. Utbildningarna fortsätter även under 2020. 
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System i molntjänster 
Cirka hälften av Sveriges kommuner använder Microsoft Office 365 och exempelvis 
Göteborgs Stad har bedömt att det inte finns juridiska hinder att använda Office 365 
såvida ingen obehörig får tillgång till uppgifter i molnet. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har bedömt att rättsläget för molntjänster är oklart och för att stödja dess 
medlemmar har SKR bl. a. tagit fram vägledningar för molntjänster exempelvis 
”Vägledning för verksamhetsansvariga” och ”Molntjänster och 
konfidentialitetsbedömning”. I dessa vägledningar påpekar SKR bl. a. vikten av att 
informationsklassa den information som finns i molntjänsterna. SKR har själva tagit fram 
ett verktyg för detta som heter KLASSA. Härryda kommun använder sig av KLASSA 
och arbetet med att klassificera samtliga IT-system har påbörjats. Ytterligare vägledning 
och för riskanalys gällande informationssäkerhet har tagits fram av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Även dessa ligger till grund för Härryda kommuns 
styrdokument gällande informationssäkerhet. 

Utöver ovan nämnda stöd och vägledningar har regeringen också tillsatt en statlig 
utredning ”Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen” (Dir. 
2019:64). Utredningen har bl. a. i uppdrag att utreda rättsliga förutsättningar.  

Av de datasystem som används av Härryda kommun ligger ca 20 % i svenska 
molntjänster (se bilaga) och ca 5 % i molntjänster utanför Sverige. Dessa 5% utgörs 
främst av Microsoft Office 365 och dess tillhörande applikationer. Datan lagras på servrar 
på Irland som ägs av Microsoft.  

Rättsläget kring molntjänster bevakas kontinuerligt av förvaltningen för att kunna 
genomföra erforderliga anpassningar. 

Förvaltningens bedömning 
Motionären föreslår att en utredning ska genomföras avseende ett antal punkter. 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att göra ytterligare utredningar än det 
som nu redovisas och föreslår därför att motionen avslås. Även om rättsläget är oklart om 
det är förenligt med OSL respektive GDPR att kommunens e-post ligger i Microsofts 
moln samt att cirka 25 % av Härryda kommuns system ligger i molnet gör förvaltningen 
bedömningen att tjänstemän och förtroendevalda politiker kan hantera e-post på ett 
korrekt och lagligt sätt genom att följa vad som anges i styrdokumenten för 
informationssäkerhet. Härryda kommun följer utveckling på såväl regional som nationell 
nivå för att kunna genomföra erforderliga anpassningar. 

 
Per-Arne Larsson 
Sektorschef  Anders Lagerkvist 
  Funktionschef 

Bilaga 

System i svenska molntjänster
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Motion om IT-säkerhet 

Jag hade en interpellation om IT-säkerhet pa KF i mars 2019. När interpellationen 
behandlades sa uppgav KSO att kommunens mail fanns i var egen regi ach inte i Microsofts 
molntjänst. KSO mailade mig efter debatten ach berättade att han misstagit sig. Det var bra 
att fa det utrett. Problemet med IT-säkerheten kvarstár dock. 

Vi kan nu konstatera att var mail ligger hos en utländsk aktör. Vi vet naturligtvis inte vilka and ra system som ligger i 
mol net. Men när mailen ligger där sa kan man lät anta att andra system ocksá gör det. 

Att det är olämpligt att ha mailen i molntjänster som kan riskera att röjas av andra länder innebär en risk. Kanske 
t.o.m. en potentiellt star risk att känslig information sprids. 

Nâgra i sammanhanget viktiga länkar: 

Esams juridiska expertgrupps uttalande om molntjänster 
http://www.esamverka.se/download/18.290a0225166bfafb714cOc7a/1S42007824143/eSam%20- 
%20Rättsligt%20uttalande%20om%20röjande%20och%20molntjänster.pdf 

Offentlighets- och Sekretesslag kapitel 8 §3 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och 
sekretesslag-2009400 sfs-2009-400 

Kammarkollegiets förstudie om webbaserat kontorsstöd 
https://www.avropa.se/globalassets/forstudierapporter-vt--it/forstudierapport-webbaserat-kontorsstod2.pdf 

SKL:s ställningstagande om informationshantering i vissa molntjänster 
https://skl.se/download/18.5849baa816a05f8325146548/1555072047988/SKL-12-19-00087-Stallningstagande-om 
informationshantering-av-vissa-molntjanster.pdf 

Med utgângspunkt i dessa texter finner vi det väldigt oroande att kommunens mail ligger i Microsofts main. Vi tycker 
att detta mäste utredas. 

Därför vili vi Socialdemokrater: 

Att det utreds om det är förenligt med OSL (Offentlighets- ach Sekretesslag) att som nu ha kommunens epost i 
Microsoft main (Exchange Online)? 

Att det utreds om det är förenligt med GDPR att som nu ha kommunens epost i Microsoft main (Exchange Online)? 

Att man utreder hur vara tjänstemän ach vi som politiker skai I hantera var epost pa ett laglig sett? 

Att man utreder vilka and ra system som Härryda Kommun har som ligger i molntjänster? I samband med den na 
utredning sa skai I det göras en konsekvensanalys av att de ligger i molnet. 

r:-:-:::-------- 
P iÄRR YD A KO~10N 

Kommunstyrelsen 

~k& 2%-2oicr 
2019 -04- 2 5 

Diarienr I Diaritplanbetcé¡;-- 
Jonas Andersson 
Socialdemokraterna 
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System i svenska molntjänster 

Dexter: Används för att bland annat anmäla frånvaro för elever i 
grundskolan.  
Skola24: System för närvaro- och frånvarohantering samt för 
schemaläggning i förskola och fritidshem. 
Alvis: Används av vuxenutbildningen 
Unikum: Grundskolans system för elevdokumentation. 
Fronter: En läroplattform som används av vuxenutbildningen. 
Book-IT: Bibliotekssystem 
Saga: Bibliotekets nya webbplattform 
 
ILT: Inläsningstjänst. Webbtjänst. 
Into Words: Webbtjänst 
IST tjänster: IST Extens, Förskola, Dexter, IST Musik Kultur 
Pascal: Webbapplikation för vårdpersonal för att förskriva och beställa 
läkemedel 
HSA: En elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter 
om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg. 
Samsa: IT-tjänst som används gemensamt inom Västra Götaland för 
samordnad vård- och omsorgsplanering. 
Tempus: Schemasystem/digitalt närvarosystem för förskolan 
Flex: Utbildningssystem för böcker som används inom skolan 
Quickchannel: Voteringssystem för politiker 
SLI: Ett digitalt mediecentra och pedagogisk resurs för 
utbildningsanordnare. 
Sesam: Byte av lösenord för pedagoger och elever  
Självservice via IDA: Internt IT system. 
E-tjänsterna: En hybridlösning, men en viss del ligger i svenska moln i 
Sokigos plattform. 
Stratsys: Plattform för strategisk planering 
Ida: Vårt ”intranät”, ida.harryda.se, använder svensk molnlagring.  
Harryda.se 
Tendsign: Molntjänst för digitaliserad upphandling 
Websolen: Webbapplikation för SHB kring färdtjänst. 
Egenkontroll: TOF Måltid. Anticimex lösning kring egenkontroll. 
TellIQ: Körjournalsystem 
Frida: Fordonsstatistik med miljönyckeltal 
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BOSS: System som används av budget- och skuldrådigvare 
Meetio: Mötesrumsapplikationen 
Feriedatabas: SOC webapplikation 
InfoTorg: SOC Webtjänst där vi hämtar inkomstuppgifter. 
Mark.Platsen: SOC webtjänst 
SveVac: SOC, Hälso och sjukvårdssystem 
Tandvård in: Hälso och sjukvårdssystem för att hämta tandvårdsregister 
Webbsesam: Hälso och sjukvårdssystem 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 107        Dnr 2019KS586 

Motion rörande Kust- till kustbanan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 145 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) rörande Kust- till kustbanan. I motionen konstateras att 
kommunen står inför flera utmaningar gällande kollektivtrafiken samt att planerna på 
utbyggnad av järnvägssystemet dröjer. Vidare anförs att Västra Götalandsregionen tagit fram 
ett förslag om en utbyggnad av nuvarande Kust- till kustbanan så att 30 minuters trafik mellan 
Göteborg och Borås skulle kunna fungera med relativt små åtgärder. Utifrån detta yrkar 
motionären att kommunen ska ta initiativ för att få till stånd 30 minuters trafik längs 
nuvarande Kust- till kustbana med stopp i kommunens större orter. 
 
För närvarande genomför Trafikverket en lokaliseringsutredning gällande Götalandsbanan på 
sträckan Almedal – Borås. Parallellt med lokaliseringsutredningen har Trafikverket 
återupptagit arbetet med en åtgärdsvalsstudie avseende Kust- till kustbanan. För att få en 
tydligare bild av banans möjligheter och behov av investeringar anser förvaltningen att 
resultatet av lokaliseringsutredningen och åtgärdsvalsstudien bör inväntas. Dessa kan i sin tur 
ligga till grund för kommunens fortsatta arbete avseende spårbunden trafik. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 januari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Leo Welter (SD) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från sektorn 
för samhällsbyggnad daterad den 10 januari 2020.  
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad daterad den 10 januari 2020. 
 

---------------------- 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Henrik Yngve 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-10 2019KS586  008 
  
 

Motion rörande Kust- till kustbanan 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 145 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Boris Leimar (SD) rörande Kust- till kustbanan. I motionen 
konstateras att kommunen står inför flera utmaningar gällande kollektivtrafiken samt att 
planerna på utbyggnad av järnvägssystemet dröjer. Vidare anförs att Västra 
Götalandsregionen tagit fram ett förslag om en utbyggnad av nuvarande Kust- till 
kustbanan så att 30 minuters trafik mellan Göteborg och Borås skulle kunna fungera med 
relativt små åtgärder. Utifrån detta yrkar motionären att kommunen ska ta initiativ för att 
få till stånd 30 minuters trafik längs nuvarande Kust- till kustbana med stopp i 
kommunens större orter. 

För närvarande genomför Trafikverket en lokaliseringsutredning gällande 
Götalandsbanan på sträckan Almedal – Borås. Parallellt med lokaliseringsutredningen har 
Trafikverket återupptagit arbetet med en åtgärdsvalsstudie avseende Kust- till kustbanan. 
För att få en tydligare bild av banans möjligheter och behov av investeringar anser 
förvaltningen att resultatet av lokaliseringsutredningen och åtgärdsvalsstudien bör 
inväntas. Dessa kan i sin tur ligga till grund för kommunens fortsatta arbete avseende 
spårbunden trafik. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från sektorn 
för samhällsbyggnad daterad den 10 januari 2020. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 145 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Boris Leimar (SD) rörande Kust- till kustbanan. I motionen 
konstateras att kommunen står inför flera utmaningar avseende kollektivtrafik samt att 
planerna gällande utbyggnad av järnvägssystemet dröjer. Vidare anförs att Västra 
Götalandsregionen tagit fram ett förslag om en utbyggnad av nuvarande Kust- till 
kustbanan så att 30 minuters trafik mellan Göteborg och Borås skulle kunna fungera med 
relativt små åtgärder. Enligt motionären skulle åtgärderna omfatta ett antal nya mötesspår 
samt en öppning av stationsläget i Landvetter. Motionären framhåller även att frågan bör 
ses i ljuset av att Västtrafik överväger att dra in direktbussarna mellan Rävlanda, Hindås 
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och Göteborg. Utifrån detta yrkar motionären att kommunen ska ta initiativ för att få till 
stånd 30 minuters trafik längs nuvarande Kust- till kustbana med stopp i kommunens 
större orter. 

Bakgrund 
Arbetet med att få till stånd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås har pågått i många 
år och är en långdragen och komplicerad process. Möjligheten till att förstärka befintlig 
Kust- till kustbana med utbyggnaden av nya stationer analyserades i den 
Västtågsutredning som Västra Götalandsregionen presenterade 2017 och som kommunen 
yttrade sig över efter beslut i kommunstyrelsen den 6 november 2017 § 75. I yttrandet 
angavs att Härryda kommuns högsta prioritet är en ny stambana mellan Göteborg och 
Borås. Det lyftes också fram att en tågförbindelse söder om Landvetter centrum utmed 
befintlig järnväg skulle ge längre restider och fler byten för pendlare i området jämfört 
med dagens bussförbindelser. Vidare har kommunen tillsammans med övriga kommuner 
i stråket och Västra Götalandsregionen ställt sig bakom den funktionsutredning som 
tagits fram avseende önskvärd trafik år 2050.  

För närvarande genomför Trafikverket en lokaliseringsutredning gällande 
Götalandsbanan på sträckan Almedal – Borås som en del av den nationella planen för 
infrastruktur. Detta innebär bland annat att Trafikverket utreder nya och befintliga 
korridorer för dragningen av banan. I detta arbete har Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen enats om att pröva nya stationer i Mölnlycke, Landvetter södra och 
Bollebygd. Parallellt med lokaliseringsutredningen har Trafikverket även återupptagit 
arbetet med en åtgärdsvalsstudie avseende stråket Göteborg-Borås. I åtgärdsvalsstudien 
utreds funktionen av Kust- till kustbanan och riksväg 40, med avseende på både gods- 
och persontrafik, kopplat till planerad ny stambana för höghastighetståg på sträckan. I 
studien försöker Trafikverket skaffa sig en samlad bild av vilka förbättringsåtgärder som 
kan bli aktuella och utreder både stråket Göteborg-Borås som helhet och dess delsträckor. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med motionären om att arbetet med att få till stånd en ny järnväg på 
sträckan Göteborg-Borås har blivit en långdragen process. För att få en tydligare bild av 
banans möjligheter och behovet av investeringar anser dock förvaltningen att resultatet av 
pågående lokaliseringsutredningar på sträckan Almedal-Borås och åtgärdsvalsstudien 
gällande Kust- till kustbanan bör inväntas. Beroende på resultaten av dessa studier kan 
djupare analyser avseende konsekvenserna för kommunen utifrån resmöjligheter och 
samhällsbyggnadsaspekter göras. Dessa kan i sin tur ligga till grund för kommunens 
fortsatta arbete avseende spårbunden trafik. 

I den mån förslag rörande Kust- till kustbanan bidrar till en utveckling som stödjer 
funktionsutredningen och förbättrar resmöjligheterna för kommunens invånare anser 
förvaltningen att det är rimligt att ställa sig bakom dessa. En viktig förutsättning är då att 
åtgärderna inte motverkar alternativ för den nya planerade järnvägen som på ett bättre sätt 
kan bidra till kommunens utveckling. 

 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Fredrik Wejrot 
  Verksamhetschef trafik 
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Bilagor: 

1. Motion rörande kust till kust-banan 
2. Yttrande över remiss Västtågsutredning 2017KS817-5. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 156        Dnr 2019KS692 

Motion rörande fler antal familjer med försörjningsstöd  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Boris Leimar (SD) om fler familjer med försörjningsstöd. 
 
Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att debitera staten för de olika 
bidrag som kommunen, inom ramen för försörjningsstöd, betalar ut till den som varit 
nyanländ i etablering efter dennes etablering. 
 
Kommuners rätt till ersättning för flyktingmottagande regleras i förordningen (1990:927) 
om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Etableringsinsatserna regleras i 
förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
Förvaltningen har utrett ärendet och finner att det saknas rättslig grund gällande 
möjligheten att få statlig ersättning för utbetalt försörjningsstöd efter etableringen. 
Därmed saknas nödvändig grund för sådan debitering som motionären föreslår. Det 
saknas således också grund för att vidare utreda förslaget om att separatredovisa 
kostnaderna för försörjningsstöd för nyanlända efter etableringstiden. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 14 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 4 mars 2020 § 73. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 14 
januari 2020 från sektorn för socialtjänst. 
 

---------------------- 
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Sektorn för socialtjänst  
Martin Filin Karlsson 

 
 
 
 Kommunfullmäktige 
 
 

  
Datum     Dnr 

2020-01-14 2019VFN681  754 
  
 

 

 

 

Motion om familjer med försörjningsstöd 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Boris Leimar (SD) om fler familjer med försörjningsstöd. 

Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att debitera staten för de olika 
bidrag som kommunen, inom ramen för försörjningsstöd, betalar ut till den som varit 
nyanländ i etablering efter dennes etablering.  

Kommuners rätt till ersättning för flyktingmottagande regleras i förordningen (1990:927) 
om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Etableringsinsatserna regleras i 
förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
Förvaltningen har utrett ärendet och finner att det saknas rättslig grund gällande 
möjligheten att få statlig ersättning för utbetalt försörjningsstöd efter etableringen. 
Därmed saknas nödvändig grund för sådan debitering som motionären föreslår. Det 
saknas således också grund för att vidare utreda förslaget om att separatredovisa 
kostnaderna för försörjningsstöd för nyanlända efter etableringstiden. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 14 januari 
2020 från sektorn för socialtjänst. 

  

Lena Lager 
Socialchef  Hans Skålberg 
  Verksamhetschef 

 

Bilaga Motion rörande fler antal familjer med försörjningsstöd 
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erqedemkrterm.• a.sack Hrryda iiasreise 

2019 -10- 31 

~: 
11 ¡1':drieplanbeteckn 

' 
MOTION RÖRANDE FLER ANTAL F AMILJER MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 

I Härryda har vi tagit emot de nyanlända som hänvisats till kommunen. Vi har gjort mycket för 
dessa och lyckats med att se till att mánga av dem kommit in i egen försörjning. 

Dock firms det en stor del av de nyanlända som bäde har uppburit försörjningsstöd under en längre 
tid och som troligen kommer att göra det för en bra tid framöver. 
Socialchefen nämner själv det ökade antalet familjer med försörjningsstöd som en klart bidragande 
faktor till de ökade kostnaderna för avdelningen. 

Dä detta är en situation som inte Härryda kommun har kunnat päverka, utan bara drab bats av, 
föreslär vi att kostnaderna för nyanlända med läng tids försörjningsstöd (mer än 2 är den s.k. 
etableringsfasen) separatredovisas, för atti förlängningen kunna debitera staten o/e 
Migrationsverket, som är de instanser som orsakat <lessa kostnader för Härryda kommun. 

Baserat pä ovanstäende argument yrkar vi inom Sverigedemokraterna 
- Att Härryda kommun utreder möjligheterna att debitera de olika bidrag som Härryda 

kommun oförskyllt älagts enligt ovan till staten / Migrationsverket. 

SD Härryda 

J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 157        Dnr 2019KS585 

Motion rörande ”Välkomstbyggnad” i Mölnlycke  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019 § 585 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) gällande möjligheten till att bygga en så kallad 
välkomstbyggnad mellan Säterivägen och Säteriallén vid Råda säteri i Mölnlycke. I motionen 
föreslås att en utomstående entreprenör får bygga och driva ett hotell, som harmonierar med 
omkringliggande 1700-tals bebyggelse, på den mindre hästhagen längs Säterivägen. Hotellet 
skulle, enligt motionen, vara en välkomnande byggnad till Mölnlycke, utgöra underlag för 
restaurangen på Råda säteri, rädda kollektivtrafiken i området, vilket även gynnar 
hästintresserade ungdomar samt stärka Råda säteri som ett populärt turistmål i hela 
Göteborgsregionen. Utifrån detta yrkar motionären att kommunen utreder möjligheten till en 
utbyggnad enligt ovan med stort iakttagande av att byggnaden ska harmonisera med 
omgivande bebyggelse. 
 
Eftersom platsen som motionären föreslår för byggnation har ett högt kulturhistoriskt värde, 
är klassat som ett byggnadsminne och ingår i Rådasjöns naturreservat, anser förvaltningen 
inte att det är lämpligt att gå vidare med utredningar gällande förslaget. En välkomnande entré 
till Mölnlycke västerifrån bedöms kunna uppnås på annat sätt, exempelvis genom 
Mölnlyckemotets utformning och innehåll inom pågående detaljplanearbete med 
verksamheter som kontor, hotell och industri samt utformning av gator, dagvattendammar och 
bebyggelse i de västra delarna av Mölnlycke centrum. Inriktningen för området, antagen av 
kommunfullmäktige den 19 september 2019 § 121, är att Råda säteri ska bli ett "vardagsrum" 
för kommuninvånare och närboende. Det är viktigt att locka många besökare till området, 
men alltså inte i första hand genom att vara ett besöksmål för turister. Förvaltningen gör 
bedömningen att den inriktning för utveckling av Råda säteri som kommunfullmäktige 
beslutat om är fullgott för att sörja för en gynnsam utveckling av området. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 2 mars 2020 från 
sektorn för samhällsbyggnad. 
 

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

 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-02 2019KS585  008 
  
 

Motion rörande ”Välkomstbyggnad” i Mölnlycke 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019 § 585 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Boris Leimar (SD) gällande möjligheten till att bygga en så kallad 
välkomstbyggnad mellan Säterivägen och Säteriallén vid Råda säteri i Mölnlycke. I 
motionen föreslås att en utomstående entreprenör får bygga och driva ett hotell, som 
harmonierar med omkringliggande 1700-tals bebyggelse, på den mindre hästhagen längs 
Säterivägen. Hotellet skulle, enligt motionen, vara en välkomnande byggnad till 
Mölnlycke, utgöra underlag för restaurangen på Råda säteri, rädda kollektivtrafiken i 
området, vilket även gynnar hästintresserade ungdomar samt stärka Råda säteri som ett 
populärt turistmål i hela Göteborgsregionen. Utifrån detta yrkar motionären att 
kommunen utreder möjligheten till en utbyggnad enligt ovan med stort iakttagande av att 
byggnaden ska harmonisera med omgivande bebyggelse.  

Eftersom platsen som motionären föreslår för byggnation har ett högt kulturhistoriskt 
värde, är klassat som ett byggnadsminne och ingår i Rådasjöns naturreservat, anser 
förvaltningen inte att det är lämpligt att gå vidare med utredningar gällande förslaget. En 
välkomnande entré till Mölnlycke västerifrån bedöms kunna uppnås på annat sätt, 
exempelvis genom Mölnlyckemotets utformning och innehåll inom pågående 
detaljplanearbete med verksamheter som kontor, hotell och industri samt utformning av 
gator, dagvattendammar och bebyggelse i de västra delarna av Mölnlycke centrum. 

Inriktningen för området, antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2019 § 121, 
är att Råda säteri ska bli ett "vardagsrum" för kommuninvånare och närboende. Det är 
viktigt att locka många besökare till området, men alltså inte i första hand genom att vara 
ett besöksmål för turister. Förvaltningen gör bedömningen att den inriktning för 
utveckling av Råda säteri som kommunfullmäktige beslutat om är fullgott för att sörja för 
en gynnsam utveckling av området. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 2 mars 2020 
från sektorn för samhällsbyggnad. 

Page 66 of 321



Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019 § 585 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Boris Leimar (SD) gällande möjligheten till att bygga en så kallad 
välkomstbyggnad mellan Säterivägen och Säteriallén vid Råda säteri i Mölnlycke. I 
motionen föreslås att en utomstående entreprenör får bygga och driva ett hotell, som 
harmonierar med omkringliggande 1700-tals bebyggelse, på den mindre hästhagen längs 
Säterivägen. Hotellet skulle, enligt motionen, vara en välkomnande byggnad till 
Mölnlycke, utgöra underlag för restaurangen på Råda säteri, rädda kollektivtrafiken i 
området, vilket även gynnar hästintresserade ungdomar samt bli ett populärt turistmål i 
hela Göteborgsregionen. Utifrån detta yrkar motionären att kommunen utreder 
möjligheten till en utbyggnad enligt ovan med stort iakttagande av att byggnaden ska 
harmonisera med omgivande bebyggelse. 

Reglering av markanvändningen för föreslagen plats 

Hästhagen som motionären pekat ut som en lämplig plats för en välkomnande byggnad, 
är i kommunal ägo och ingår i byggnadsminnet för Råda säteri samt i Rådasjöns 
naturreservat. I översiktsplan ÖP 2012 utpekas området som naturvärden som klassas 
som hänsynsnivå 1, som inte ska bebyggas. Hästhagen klassas som jordbruksmark, vilket 
också innebär restriktioner för möjligheten för ny bebyggelse, enligt miljöbalken.  

Byggnadsminne 
Att länsstyrelsen med stöd av 3 kap. kulturminneslagen klassificerat Råda säteri och 
området runt Råda säteri som ett byggnadsminne innebär att länsstyrelsen anser att 
platsen har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och att platsen ska skyddas mot 
förändringar som inskränker detta värde. Enligt länsstyrelsens skyddsföreskrifter för 
Råda säteri får inga nya byggnader uppföras inom området utan riksantikvariens 
samtycke och samtliga förändringar som görs inom området måste vara välmotiverade 
och göras utifrån kunskap om de kulturhistoriska värdena samt säteriets egenart och 
atmosfär. Hästhagen som motionären pekar ut som lämplig för att upplåta till ett hotell 
har enligt den vårdplan för Råda säteri som Härryda kommun upprättat i samråd med 
länsstyrelsen använts som ängs- och hagmark i över 200 år och har ett kulturhistoriskt 
värde. 

Naturreservat 
Hästhagen ingår i Rådasjöns naturreservat vilket begränsar möjligheterna för att bebygga 
platsen. Syftet med det kommunalt beslutade reservatet är att bevara och utveckla 
områdets biologiska värden, den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön samt områdets 
stora värden för friluftslivet och allmänhetens möjligheter till naturupplevelser. För att 
uppnå syftet med naturreservatet har Härryda respektive Mölndals kommun beslutat med 
stöd av 7 kap. 5-6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m att det är förbjudet att uppföra byggnader eller 
jämförbara anläggningar inom naturreservatet. Detta innebär att bestämmelserna för 
Rådasjöns naturreservat skulle behöva inskränkas eller upphävas för att möjliggöra 
byggandet av ett hotell på den angivna platsen. 

För att helt eller delvis upphäva beslut om naturreservat krävs det enligt 7 kap. 7 § 
miljöbalken att det föreligger synnerliga skäl. Att det måste föreligga synnerliga skäl 
betyder att det måste finnas ovanliga och särskilt beaktansvärda omständigheter och 
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enligt Naturvårdsverket bör upphävande av naturreservat endast komma i fråga i 
undantagsfall. De exempel på synnerliga skäl som Naturvårdsverket anger i sina 
vägledningar för att bilda naturreservat samt för att hantera gällande beslut, handlar 
framförallt om att det skett väsentliga förändringar av området så att syftet med 
naturreservatet inte längre finns kvar eller att beslutet ersätts med motsvarande eller 
starkare områdesskydd. Andra exempel på synnerliga skäl som myndigheten anger 
handlar om att beslutet gällande naturreservat kan anses vara uppenbart felaktigt från 
början.  

Enligt 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kommunen meddela dispens från 
naturreservatsföreskrifter om det finns särskilda skäl. Intrånget i naturvärdet ska i så fall 
kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område. Det är 
miljö- och bygglovsnämnden som prövar och beslutar i ärenden gällande dispenser från 
naturreservatsföreskrifterna.  

Jordbruksmark 
Hästhagen klassas som jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jord- och 
skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Detta innebär också en 
restriktion för möjlig byggnation på platsen.  

Pågående planering i Mölnlyckes västra delar 

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

Vid Mölnlyckemotet pågår ett arbete med detaljplan, utifrån beslut i oktober 2015 då 
kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för området vid 
motet söder om riksväg 40. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av 
området vid Mölnlyckemotet genom att med den befintliga naturen och ny bebyggelse 
åstadkomma både en välkomnande entré till Mölnlycke och nya strategiska lägen för 
verksamheter. Enligt de förslag om planbestämmelser som har varit ute på samråd 
föreslår kommunen att planbestämmelserna ska medge möjligheter för kontor, industri 
och hotellverksamhet ungefär en kilometer ifrån den plats som motionären pekat ut. 

I det förslag till förändringar i Härrydas lokala kollektivtrafik som Västtrafik presenterat 
inför sin upphandling av busslinjer är det endast linje 516 som trafikerar Säterivägen och 
resterande busslinjer trafikerar Allén. Kommunstyrelsen antog den 12 september 2019 § 
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235 ett yttrande till Västtrafik där kommunen påpekar att Säterivägen är en snabbare 
resväg för många resenärer samt att Allén idag är hårt belastad av kollektivtrafiken vilket 
påverkar såväl framkomligheten som boendemiljön för invånarna. I yttrandet har 
kommunen även framhävt vikten av att utreda en ökad användning av Säterivägen för 
kollektivtrafiken samt att kommunen ser det som ytterst viktigt att ha en fortsatt dialog 
kring förslag till nya linjesträckningar för kollektivtrafiken i Mölnlycke. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen håller med motionären om att det är viktigt att Råda säteri utvecklas och 
lockar många besökare. Inriktningen för området, som kommunfullmäktige beslutat om, 
är att Råda säteri ska bli ett "vardagsrum" för kommuninvånare och närboende. Det är 
viktigt att locka många besökare till området, men alltså inte i första hand genom att vara 
ett besöksmål för turister.   

Utvecklingen får inte heller ske på bekostnad av helhetsmiljön kring Råda säteri och dess 
kulturhistoriska värden. Eftersom platsen som motionären föreslår för byggnation har ett 
högt kulturhistoriskt värde, är klassat som ett byggnadsminne och ingår i Rådasjöns 
naturreservat, anser förvaltningen inte att det är lämpligt att gå vidare med utredningar 
gällande förslaget. En välkomnande entré till Mölnlycke västerifrån, bedöms kunna 
uppnås på annat sätt. Exempelvis genom Mölnlyckemotets utformning och innehåll 
såsom framtida verksamheter som kontor, hotell och industri samt natur- och 
kulturmiljön längs Råda säteri, utformning av gator, dagvattendammar av offentlig miljö 
och bebyggelse i de västra delarna av Mölnlycke centrum. 

Frågan om byggandet av ett hotell på platsen kan räknas som ett synnerligt skäl har inte 
prövats, men med utgångspunkt från Naturvårdverkets exempel på synnerliga skäl gör 
förvaltningen bedömningen att byggandet av ett hotell inte går att betrakta som ett 
synnerligt skäl.  

Förvaltningen gör även bedömningen att den inriktning för utveckling av Råda säteri som 
kommunfullmäktige beslutat om är fullgott för att sörja för en gynnsam utveckling av 
området. 

 

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef   Matilda Svenning 
    Stadsarkitekt 

 

 

Bilaga: 
Motion rörande ”välkomstbyggnad” i Mölnlycke
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 158        Dnr 2019KS676 

Motion om energi- och klimatplan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 § 165 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Roland Jonsson (MP) om energi- och klimatplan. Motionären föreslår 
att kommunen tar fram en aktuell energi- och klimatplan som grundar sig på aktuella 
uppgifter. Motionären föreslår att planen ska vara tidsatt och innehålla ambitioner och 
åtgärder inom ett antal åtgärder, bland annat klimatutsläpp och resursanvändning, bryta 
fossilberoendet inom transporter och resor samt skapa alternativ till konsumtion och resurser. 
 
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige den 23 
mars 2015 § 50. Energi- och klimatplanen är kommunens långsiktiga plan för att minska 
klimatpåverkan och sätter mål till 2020. Planen innehåller åtgärder fördelade över 
förvaltningen och berörda bolag och utgår från de tidigare energipolitiska inriktningsmålen 
och de politiska inriktningsmålen för miljö antagna av kommunfullmäktige. I samband med 
införandet av en ny styrmodell för Härryda kommun under 2019 har de tidigare politiska 
inriktningsmålen blivit inaktuella. Förvaltningen bedömer att den nuvarande planen behöver 
ses över och att en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun arbetas fram inför 2021. 
 
Ett ärende om energi- och klimatplan för Härryda kommun behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 april 2020. Förvaltningen föreslår i skrivelsen att en ny energi- och 
klimatplan för Härryda kommun ska tas fram i enlighet med lagen (1977:439) om kommunal 
energiplanering och börjar gälla under 2021. Innehållet i planen utformas utifrån 
lagstiftningens krav samt den aktuella situationen i kommunen. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen 
besvarad med hänvisning till skrivelse från utvecklingsfunktionen daterad den 27 februari 
2020. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 27 februari 2020. 
 

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

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-27 2019KS676  008 
  
 

Motion om energi- och klimatplan 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 § 165 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Roland Jonsson (MP) om energi- och klimatplan. 
Motionären föreslår att kommunen tar fram en aktuell energi- och klimatplan som 
grundar sig på aktuella uppgifter. Motionären föreslår att planen ska vara tidsatt och 
innehålla ambitioner och åtgärder inom ett antal åtgärder, bland annat klimatutsläpp och 
resursanvändning, bryta fossilberoendet inom transporter och resor samt skapa alternativ 
till konsumtion och resurser.  
 
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige den 
23 mars 2015 § 50. Energi- och klimatplanen är kommunens långsiktiga plan för att 
minska klimatpåverkan och sätter mål till 2020. Planen innehåller åtgärder fördelade över 
förvaltningen och berörda bolag och utgår från de tidigare energipolitiska 
inriktningsmålen och de politiska inriktningsmålen för miljö antagna av 
kommunfullmäktige. I samband med införandet av en ny styrmodell för Härryda 
kommun under 2019 har de tidigare politiska inriktningsmålen blivit inaktuella. 
Förvaltningen bedömer att den nuvarande planen behöver ses över och att en ny energi- 
och klimatplan för Härryda kommun arbetas fram inför 2021. 
 
Ett ärende om energi- och klimatplan för Härryda kommun behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2020. Förvaltningen föreslår i skrivelsen att 
en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun ska tas fram i enlighet med lagen 
(1977:439) om kommunal energiplanering och börjar gälla under 2021. Innehållet i 
planen utformas utifrån lagstiftningens krav samt den aktuella situationen i kommunen.   

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 27 februari 2020. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 23 
Diarienr I Diariep\anbatec!<n 

ml6eorvet de gr&na.@% 
HRRYDA 1 

MOTION OM ENERGI- OCH KLIMATPLAN 

Vid kommunfullmäktigemötet 2015-03-23 50 förelag en skrivelse fran förvaltningen om ett 
forslag till ny energi- och klimatplan for Härryda kommun. 

Miljöpartiet yrkade pa aterremiss att "energi och klimatplanen äterremitteras till kommunstyrelsen 
och att samhällsbyggnadsberedningen ges i uppdrag att ta fram mer konkreta direktiv for 
omarbetning av energi och klimatplan." 

Kommunfullmäktiges beslut var att 
o Kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplan för Härryda kommun 
enligt föreliggande förslag. 

o Fullmäktige uppdrar ät samhällsbyggnadsberedningen att se över miljömälen 
och att dessa nya mal skall vara framátsyftande, tydliga och lätt utvärderingsbara. 
Miljömälen skall vara en viktig grund för omformulering av reviderad 
Energi- och klimatplan. 

STÄLLD INTERPELLATION 

I oktober 2017 ställde Miljöpartiet en interpellationsfraga till kommunstyrelsens ordförande: 

-När kommer det ett forslag pa en reviderad energi och klimatplan? 

SVAR PA INTERPELLATIONEN 

Per Vorberg svarade 2017-12-11: 

Nya inriktningsmal for miljö antogs av kommunfullmäktige 30 januari 2017 (paragraf 2/2017). 
Verksamhetsmal anpassade till de nya inriktningsmälen är ännu inte fastställda. 
Kommunfullmäktige beslutade i paragraf 193/2017 att ge forvaltningen i uppdrag att ta fram en 
strategisk plan för kommunen ska arbeta med Globala malen och Agenda 2030. 

En revidering av Energi- och klimatplan far arbetas fram i takt med att forvaltningen arbetar med 
de Globala malen och Agenda 2030. Mnga av de globala mlen rör energi-och klimat, sá som 
mälet "hallbar energi för alla" och bekämpa klimatförändringarna". Att arbeta med energi- och 
klimatfragor kommer dá att bli en självklar del av det strategiska arbetet med de globala malen. 

ARBETET MED DEN STRA TEGISKA PLANEN FÖR AGENDA 2030 

I den strategiska planen som majoriteten antog i kommunstyrelsen 2019-02-07 finns det inget 
som behandlar kommunens energi och klimatplan. 

Man har tagit fram tvà fokusomr~den. 
• God hälsa välbefinnande 
• Hallbara städer och samhällen 
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meartet de s6nao%) 
HÄRRYDA 2 

LAGKRAV LAG (1977:439) OM KOMMUNAL ENERGIPLANERING 

Det finns ett lagkrav att alla kommuner ska ha en aktuell energiplan. 

Enligt paragraf 1 och 3 skall: 

1 § Kommun skall i sin planering främja hushallningen med energi samt verka for en säker och 
tillräcklig energitillförsel 

3 § I varje kommun skall <let finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning 
av energi i kommunen. I en sâdan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen 
upptagna verksamheten har pâ miljön, hälsan och hushâllningen med mark och vatten och 
andra resurser. 

Planen beslutas av kommunfullmäktige. Lag (1998:836). 

EXEMPEL PA ENERGI- OCH KLIMATPLANER ELLER ENBART ENERGIPLANER 

Helsingborgs kommun. 
https:/ /intranat.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/8/2018/12/kep-2018-2024.pdf 

Växjö kommun 
https://vaxjo.se/download/18.7b0b9141162a514fl bl 13066/1523263186286/Energiplan%202 
016 webb.pdf 

Uppsala kommun 
https://www.uppsala.se/contentassets/8c70693a41a74ddla7ca4662f63fcd82/energiprogram 
kf-2018-03-15 .pdf 

YRKANDE 

Eftersom kommunen har valt att kalla sin energiplan, "energi- och klimatplan" sa yrkar vi pá att 
kommunen tar fram en aktuell energi- och klimatplan som grundar sig pa aktuella uppgifter. 

Energi- och klimatplan bör vara tidsatt och kan innehalla ambitioner och atgärder inom ett antal 
omr~den: 

o Klimatutsläpp och resursanvändning 
o Bryta fossilberoendet inom transporter och resor 
o Skapa alternativ till konsumtion av resurser 
o Energieffektivisering och förnyelsebar energi 
o Främja en hallbar kommunal finansmarknad 
o Kolinlagring i mark och vegetation 

Mölnlycke 
2019-10-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 159        Dnr 2019KS666 

Motion om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöter i 
nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 § 165 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Mats Werner (S), Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om tidningen 
Dagens Samhälle. Motionärerna föreslår att kommunens valda politiker, såväl ordinarie 
ledamöter som ersättare, erhåller prenumeration på Sveriges Kommuner och Landstings 
medlemstidning Dagens Samhälle om de så önskar. 
 
Den 26 november 2018 § 470 delgavs kommunstyrelsen en skrivelse angående ekonomiskt 
stöd till Nysäters fritids- och intresseförening, inkommen den 5 november 2018. I samband 
med delgivningen beslutade kommunstyrelsen att bevilja Nysäters fritids- och 
intresseförening bidrag enligt skrivelsen samt att det skulle finansieras genom en reducering 
av kostnader för tidningen Dagens Samhälle. 
 
Till följd av kommunstyrelsens beslut från den 26 november 2018 § 470 finns 
prenumerationskostnader för tidningen Dagens Samhälle inte i budgetramarna för år 2020. 
Om kommunfullmäktige beslutar om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och 
ledamöter i nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle enligt 
motionärernas förslag kan prenumerationskostnader inarbetas i budgetramarna för politisk 
verksamhet inför år 2021. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
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 8 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 Avstår. Bilaga 5 voteringslista. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-02  

 

Voteringslista: § 28 
Ärende: Motion om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöter i nämnder 
och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle,  2019KS666 
 
Bilaga 5. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Boris Leimar (SD), ersättare   X 
Resultat 8 4 1 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-27 2019KS666  008 
  
 

Motion om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och 
ledamöter i nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens 
Samhälle 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 § 165 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Mats Werner (S), Patrik Linde (S) och Siw 
Hallbert (S) om tidningen Dagens Samhälle. Motionärerna föreslår att kommunens valda 
politiker, såväl ordinarie ledamöter som ersättare, erhåller prenumeration på Sveriges 
Kommuner och Landstings medlemstidning Dagens Samhälle om de så önskar.  
 
Den 26 november 2018 § 470 delgavs kommunstyrelsen en skrivelse angående 
ekonomiskt stöd till Nysäters fritids- och intresseförening, inkommen den 5 november 
2018. I samband med delgivningen beslutade kommunstyrelsen att bevilja Nysäters 
fritids- och intresseförening bidrag enligt skrivelsen samt att det skulle finansieras genom 
en reducering av kostnader för tidningen Dagens Samhälle. 
 
Till följd av kommunstyrelsens beslut från den 26 november 2018 § 470 finns 
prenumerationskostnader för tidningen Dagens Samhälle inte i budgetramarna för år 
2020. Om kommunfullmäktige beslutar om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare 
och ledamöter i nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle enligt 
motionärernas förslag kan prenumerationskostnader inarbetas i budgetramarna för 
politisk verksamhet inför år 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 27 februari 2020. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 § 165 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Mats Werner (S), Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om 
tidningen Dagens Samhälle. Motionärerna föreslår att kommunens valda politiker, såväl 
ordinarie ledamöter som ersättare, erhåller prenumeration på Sveriges Kommuner och 
Landstings medlemstidning Dagens Samhälle om de så önskar. Vidare föreslår 
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motionärerna att kostnaden för prenumerationerna bör ligga på utvecklingsfunktionen och 
kan hämtas in genom översyn av verksamheten. 
 
Den 26 november 2018 § 470 delgavs kommunstyrelsen en skrivelse angående 
ekonomiskt stöd till Nysäters fritids- och intresseförening, inkommen den 5 november 
2018. I samband med delgivningen beslutade kommunstyrelsen att bevilja Nysäters 
fritids- och intresseförening bidrag enligt skrivelsen samt att det skulle finansieras genom 
en reducering av kostnader för tidningen Dagens Samhälle. Det ekonomiska stödet som 
beviljades till Nysäters fritids- och intresseförening var ett årligt bidrag på 30 000 kronor. 
 
Dagens Samhälle 
Tidningen Dagens Samhälle bevakar politik, ekonomi och offentliga affärer och riktar sig 
till beslutsfattare inom offentlig sektor. Tidningen etablerades 2004 i samband med att 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, bildades (numera SKR, Sveriges Kommuner 
och Regioner). I november 2019 sålde SKL tidningen till Di-gruppen som är en del av 
Bonnier News. 
 
Prenumerationen på tidningen Dagens Samhälle erhölls tidigare av ledamöter (51 
personer) och ersättare (30 personer) i kommunfullmäktige samt av kommunens revisorer 
(7 personer). Totalt rörde det sig om 88 prenumerationer av tidningen som finansierades 
inom budgetramen för politisk verksamhet. Prenumerationen på tidningen Dagens 
Samhälle betalas årsvis. Till följd av kommunstyrelsens beslut förnyades inte 
prenumerationen på Dagens Samhälle inför år 2019 efter att prenumerationen för 2018 
löpt ut. 
 
Vid tidpunkten för kommunstyrelsens beslut var kostnaderna för en årsprenumeration på 
Dagens Samhälle 1 845 kronor. Den totala kostnaden för de 88 prenumerationerna var 
162 360 kronor per år enligt 2018 års prenumerationsavgift. Kostnaderna för en 
årsprenumeration på Dagens Samhälle är idag 2 995 kronor per prenumeration, vilket 
totalt blir 263 560 kronor för 88 årsprenumerationer. 
 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare samt ledamöter i 
nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle. Sammanlagt rör det sig 
om 104 ledamöter, vilket med dagens prenumerationsavgift skulle bli totalt 311 480 
kronor. Förslaget innebär således att fler ledamöter erhåller prenumerationer än tidigare. 
Priset för en prenumeration på papperstidningen är densamma som för den digitala e-
tidningen. Dagens Samhälle erbjuder ingen volymrabatt på tidningen.  
 
Vidare föreslår motionärerna att kostnaden för prenumerationerna bör ligga på 
utvecklingsfunktionen och kan hämtas in genom översyn av verksamheten. Det är 
brukligt att kostnader budgeteras inom ramen för den verksamhet där de uppstår. Om 
kommunfullmäktige har för avsikt att föreslå ramförändringar kan beslut om detta fattas i 
samband med beslut om anslagsbindningsnivåer inför år 2021. Det står dock 
kommunfullmäktige fritt att besluta om kostnaderna ska budgeteras inom 
utvecklingsfunktionens ram.  
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Förvaltningens bedömning  
Till följd av kommunstyrelsens beslut från den 26 november 2018 § 470 finns 
prenumerationskostnader för tidningen Dagens Samhälle inte i budgetramarna för år 
2020. Om kommunfullmäktige beslutar om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare 
samt ledamöter i nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle enligt 
motionärernas förslag kan prenumerationskostnader inarbetas i budgetramarna för 
politisk verksamhet inför år 2021. Ett sådant beslut kan förslagsvis antingen innefatta 
samtliga förtroendevalda i ovan nämnda kommunala församlingar, alternativt om de 
förtroendevalda som önskar erhålla prenumeration anmäler sitt intresse. 
 
Prenumerationen på tidningen Dagens Samhälle finansierades tidigare inom budgetramen 
för politisk verksamhet. Då prenumerationen gäller förtroendevalda och avser politisk 
verksamhet gör förvaltningen bedömningen att kostnaderna för en eventuell 
prenumeration bör finansieras inom budgetramen för politisk verksamhet.  
 
 
 
Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

 

 

Bilaga: 
Motion om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöter i nämnder och 
beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle
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Motion 2019 -10- 17 
Diarienr 

Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöte't tinder obh I 
beredningar skall erhålla tidningen Dagens Samhälle 

I dessa tider med ett minskande lokala nyhetstidningar och allt färre journalister som 
bevakar kommunala frågor i de tidningar som fortfarande finns kvar. Dagens samhälle är det 
enda tidningen som har som övergripande uppgift att bevaka vad som händer inom de 
svenska kommunerna, landstingen och regionerna. 

Det är oerhört viktigt att vi kommunalpolitiskt aktiva får kunskap om vad som pågår i andra 
kommuner i landet. Genom tidningen kan vi läsa jämförelser och få impulser till förbättring 
av den kommunala verksamheten i vår kommun. 

Då Dagens samhälle dessutom ges ut av den organisation som Härryda kommun och alla 
andra svenska kommuner och landsting är medlem, SKL, och fungerar som medlemstidning 
för vår organisation borde det vara självklart att kommunen stöder dess verksamhet genom 
prenumerationer 

Kostnaden för prenumerationerna bör ligga på Utvecklingsenheten och kan hämtas in 
genom översyn av verksamheten. 

Förslag: 
Att kommunens valda politiker såväl ordinarie ledamöter och ersättare erhåller 
prenumeration på Sveriges Kommuner och Landstings medlemstidning Dagens samhälle 
om de så önskar. 

För Socialdemokraterna 

Mats Werner 

\  
Patrik Linde 

Siw Hallbert 

5 
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Besvarande av motion om upphandling av el 
från vårt egna bolag 

12 

2020KS79 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 191        Dnr 2020KS79 

Motion om upphandling av el från vårt eget bolag  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari § 42 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) angående att 
kommunen ska upphandla el från Härryda Energi Elhandel AB. Motivet för förslaget är att 
kommunens egna bolag garanterar att den el man säljer är förnybar. 
 
Härryda kommun har idag upphandlat el genom förnyad konkurrensutsättning. Leverantör är 
Energi Sverige AB och det avtal som kommunen tecknat innebär att elen som levereras 
kommer från förnyelsebara energikällor. Vid framtida upphandlingar står det kommunen fritt 
att välja den miljöklassning av el man finner lämplig till det lägsta priset. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen framgår att kommunen aktivt ska 
verka för att fler privata utförare ska leverera tjänster till den offentliga arenan. Vidare har 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i sina verksamhetsplaner angivit att privata initiativ är 
välkomna inom alla områden och att de ekonomiska förutsättningarna ska vara så 
förutsägbara och rättvisa som möjligt. 
 
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att möjligheten att köpa förnybar elenergi är goda 
med hjälp av befintligt regelverk vid upphandling. Vidare finns det en fungerande marknad 
som bör garantera bästa möjliga pris på elen vid upphandling. Slutligen har 
kommunfullmäktige och nämnder antagit styrdokument där man tydligt signalerat att 
konkurrensutsättning är önskvärt. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 mars 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 25 mars 2020. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) och Roland Jonsson (MP) 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en direkttilldelning till Härryda Energi Elhandel AB. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 7 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 25 mars 2020. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Roland Jonsson (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 191 
Ärende: Motion om upphandling av el från vårt eget bolag,  2020KS79 
 
Bilaga 7. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Page 3 of 3Page 90 of 321



Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Bo Ekström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-25 2020KS79  008 
  
 

Motion om upphandling av el från vårt eget bolag 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari § 42 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) 
angående att kommunen ska upphandla el från Härryda Energi Elhandel AB. Motivet för 
förslaget är att kommunens egna bolag garanterar att den el man säljer är förnybar.  
 
Härryda kommun har idag upphandlat el genom förnyad konkurrensutsättning. 
Leverantör är Energi Sverige AB och det avtal som kommunen tecknat innebär att elen 
som levereras kommer från förnyelsebara energikällor. Vid framtida upphandlingar står 
det kommunen fritt att välja den miljöklassning av el man finner lämplig till det lägsta 
priset. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen framgår att kommunen aktivt ska 
verka för att fler privata utförare ska leverera tjänster till den offentliga arenan. Vidare 
har kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i sina verksamhetsplaner angivit att privata 
initiativ är välkomna inom alla områden och att de ekonomiska förutsättningarna ska vara 
så förutsägbara och rättvisa som möjligt. 
 
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att möjligheten att köpa förnybar elenergi är 
goda med hjälp av befintligt regelverk vid upphandling. Vidare finns det en fungerande 
marknad som bör garantera bästa möjliga pris på elen vid upphandling. Slutligen har 
kommunfullmäktige och nämnder antagit styrdokument där man tydligt signalerat att 
konkurrensutsättning är önskvärt.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 25 mars 
2020. 
 

Peter Lönn 
Kommundirektör            Bo Ekström 
                                                                           Ekonomichef 
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Bilaga: 

Motion om upphandling av el från vårt eget bolag
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% 
Kommunstyrelsen 

Motion 

Upphandling av el från vårt egna bolag 

2020 -01- 30 
Diarienr / Diarieplanbeteckn 

Härryda Kommun måste börja ta ansvar för sin egen miljöpåverkan. 
Under många år har vi varit en kommun som haft en bra grundsyn när det kommer till 
miljö. De senaste åren har vi drastiskt tappat denna initiativförmåga. 

Vi måste nu ånyo ta upp kampen om att vara en kommun i framkant i miljöfrågan. 
Många kommuner har redan börjat göra sina satsningar på energi. 
Vi behöver börja med att säkerställa att den el vi köper in inte är miljöpåverkande. 
Vi har ett eget bolag som lovar att den el de säljer endast är förnybar. 

Vi socialdemokrater vill därför att: 
• Man vid nästa upphandling gör klart med att upphandla kommunens elektricitet från 

Härryda Energi Elhandels bolag AB. 

För Socialdemokraterna: 

de±star. 
Patrik Linde 

a.lo /Ahaaam 
UIla-Kar~ Johanss 

££2- Robert Langholz 
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Besvarande av motion om profilklasser 

13 

2019KS672 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 192        Dnr 2019KS672 

Motion om profilklasser  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 
Motionärerna yrkar att Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 
profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 
förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 
samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som skall föreslås ansvara för verksamheten. 
 
De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell reglering av 
timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 ökades 
undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte öka 
undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på högstadiet. 
Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra över. De skolor 
som tidigare haft profilering har används sig av elevens val. Minskningen av elevens val 
ligger till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har musikprofil som 
kommungemensamt alternativ. 
 
Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt på skolan inom vissa ämnen. 
Skolans val innebär att antalet timmar för ett ämne kan minskas med högst 20 procent för att 
ge utrymme för profilering eller fördjupning i ett annat ämne. Det är varje skolas rektor som 
styr över eventuell fördelning beträffande skolans val. 
 
Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från Regeringen att göra en översyn av 
timplanen i grundskolan. Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, 
bland annat genom olika projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. 
 
Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 
begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn av 
timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 
nationell nivå under 2020. Förvaltningen bedömer att de möjligheter till lokala anpassningar 
av timplanen som finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på varje skola och inte 
genom ett centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en god samverkan mellan 
kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 26 februari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 1 april 2020 § 99. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 26 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 99        Dnr 2019VFN629 

Motion om profilklasser  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 
Motionärerna yrkar att Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 
profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 
förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 
samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som skall föreslås ansvara för verksamheten. 
 
De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell reglering av 
timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 ökades 
undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte öka 
undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på högstadiet. 
Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra över. De skolor 
som tidigare haft profilering har används sig av elevens val. Minskningen av elevens val 
ligger till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har musikprofil som 
kommungemensamt alternativ. 
 
Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt på skolan inom vissa ämnen. 
Skolans val innebär att antalet timmar för ett ämne kan minskas med högst 20 procent för att 
ge utrymme för profilering eller fördjupning i ett annat ämne. Det är varje skolas rektor som 
styr över eventuell fördelning beträffande skolans val. 
 
Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från Regeringen att göra en översyn av 
timplanen i grundskolan. 
 
Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, bland annat genom olika 
projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. 
 
Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 
begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn av 
timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 
nationell nivå under 2020. Förvaltningen bedömer att de möjligheter till lokala anpassningar 
av timplanen som finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på varje skola och inte 
genom ett centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en god samverkan mellan 
kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse 26 februari 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 26 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Elin Rosén 

 

 

 

 Välfärdsnämnden 

 

 
  

Datum     Dnr 

2020-02-26 2019VFN629  610 

  

 

 

 

Motion om profilklasser 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 

remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 

Motionärerna yrkar att Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 

profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 

förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 

samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som skall föreslås ansvara för 

verksamheten. 

 

De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell 

reglering av timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 

ökades undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte 

öka undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på 

högstadiet. Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra 

över. De skolor som tidigare haft profilering har används sig av elevens val. Minskningen 

av elevens val ligger till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har 

musikprofil som kommungemensamt alternativ.  

Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt på skolan inom vissa 

ämnen. Skolans val innebär att antalet timmar för ett ämne kan minskas med högst 20 

procent för att ge utrymme för profilering eller fördjupning i ett annat ämne. Det är varje 

skolas rektor som styr över eventuell fördelning beträffande skolans val. 

Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från Regeringen att göra en översyn av 

timplanen i grundskolan. 

Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, bland annat genom olika 

projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. 

Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 

begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn 

av timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 

nationell nivå under 2020. Förvaltningen bedömer att de möjligheter till lokala 

anpassningar av timplanen som finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på 

varje skola och inte genom ett centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en 

god samverkan mellan kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun.  
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 26 

februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 

remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 

Motionärerna yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 

profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 

förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 

samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som skall föreslås ansvara för 

verksamheten. 

 

Grundskolans timplan 

De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell 

reglering av timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 

ökades undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte 

öka undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på 

högstadiet. Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra 

över. De skolor som tidigare haft profilering har används sig av elevens val. Denna 

minskning ligger till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har musikprofil 

som kommungemensamt alternativ.  

 

För att behålla musikprofilen på Ekdalaskolan gjordes under en period ett försök med 

undervisningstid utanför timplanen. Detta resulterade i att flera elever lämnade 

musikprofilen och Ekdalaskolan erbjuder därför inte längre en musikprofil.  

 

Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från Regeringen att göra en översyn av 

timplanen i grundskolan. I uppdraget ska Skolverket analysera hur mycket tid varje ämne 

ska få och särskilt titta på om elevens val ska tas bort helt eller minskas ytterligare. 

Skolverkets uppdrag ska redovisas senast den 31 mars 2021. 

 

Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt inom vissa ämnen. Vid 

skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp 

minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för 

svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Rektorn beslutar om hur 

utrymmet för skolans val ska användas. Flera skolor i kommunen arbetar med att 

förstärka estetiska lärprocesser på olika sätt inom ramen för skolans val.  

Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, bland annat genom olika 

projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. Varje rektor kan ansöka om utökad 

samverkan med kulturskolan. 

I dagsläget finns en lokalmässig begränsning för vilka skolor som har utrymme att 

bedriva en profilerad musikundervisning. Inom ordinarie undervisning finns dock stora 

möjligheter att låta eleverna uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, både i 

samverkan med kulturskolan och i ämnessamverkan på skolorna. 
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Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 

begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn 

av timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 

nationell nivå under 2020. 

Förvaltningen bedömer även att de möjligheter till lokala anpassningar av timplanen som 

finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på varje skola och inte genom ett 

centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en god samverkan mellan 

kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun bland annat i form av olika projekt.  

 

Päivi Malmsten 

Sektorschef  Paula Palmdahl 

  Verksamhetschef 

Bilaga 

Motion om profilklasser 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 2 2 
Diarienr I Oiarieplanb!rteckn 

miJöesriet de sr6na. 
HRRYDA 

Motion om profilklasser 
Profilklasser i musik har under ett antal àr bedrivits pa Ekdalaskolan. Inför nästa läsär sker 
ingen intagning i profilklass, och det är därför av stor vikt att att se över möjligheterna att 
inför läsáret 2020-2021 utveckla samverkan med Kulturskolan med syfte att äteruppta och 
utveckla profilklasser i musik. 

Profilklasser i musik bör vara en självklar del i grundskolans verksamhet, som en möjlighet 
att ta vara pa den samverkansmöjlighet som finns inom kommunen, med en väl fungerande 
Kulturskola. Mängàriga erfarenheter frän skolor runt om i landet visar pa fördelar för bade 
individer och för kommunen i stort. 
Elever med specialintresse i musik, kan inom profilklasser fa ökade möjligheter till att 
förbereda sig inför ett yrkesliv, där musik ses som en viktig kompetens. I nom profilklasser i 
musik far särbegavade elever möjlighet till en särskild stimulans pà samma gang som alla 
elever far genom musiken redskap för utveckling i alla skolämnen. Välfungerande 
verksamhet med profilklasser i musik har visat sig skapa attraktivitet för elever även frán 
andra kommuner. 
Erfarenheter frän undervisningen inom profilklasser ger möjlighet till inspiration även för 
ordinarie skolundervisning och en stor möjlighet att berika kulturlivet pa skolan. 

Därför yrkar vi att: 

Förvaltningen ges i uppdrag 
att se över möjligheterna att bedriva profilklass i musik i samverkan mellan 
Kulturskala och grundskola under de nya förutsättningarna med en ny timplan, 
att ge förslag pä en utvecklad organisation för samarbetet, samt 
att ge förslag pà vilken skola som skai/ föresläs ansvara för verksamheten. 

m 

Roland Jonsson 

•. @ « 
• Mare stria 

Miljöpartiet de gröna Härryda 
Mölnlycke 17 juni 2019 
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Besvarande av motion om Juridiska 
konsekvenserna av internationella Engelska 

Skolans etablering i Härrydakommun 
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2019KS723 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 193        Dnr 2019KS723 

Motion om de juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S) och Ulrika Öst (S) om 
juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilken påverkan en etablering av 
IES har för övriga skolor i närområdet, lagligheten i att ett skolföretag erbjuds en tomt eller 
om de måste utbjudas under fri konkurrens samt vem som kommer att äga skolan. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
 
Kommuner har i fråga om försäljningar och köp av fast egendom att beakta kommunallagens 
regler om bl.a. kompetens, vari ingår ett förbud att ge understöd åt enskild utan stöd av lag, 2 
kap. 1 § kommunallagen (2017:725), förbudet att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om 
det inte föreligger synnerliga skäl för det enligt 2 kap. 8 §. I praktiken har kommuner en 
avsevärd frihet att i sin verksamhet försälja och köpa fast egendom. Vid försäljning och köp 
av fast egendom är lagen om offentlig upphandling inte tillämplig så länge som försäljningen 
sker till marknadsmässiga villkor. I detta fall kommer ett marknadsmässigt pris säkerställas 
genom en opartisk värderare och då måste inte tomterna utbjudas under fri konkurrens. 
 
Förvaltningen anser att det inte är möjligt att i nuläget göra en bedömning av vilken påverkan 
som en etablering av Internationella Engelska Skolan kommer att ha på övriga skolor i 
närområdet. Kommunstyrelsen har prövat ärendet om planbesked i enlighet med 
bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagens bestämmelser 
gällande frågan om kommunal mark. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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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 8 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 193 
Ärende: Motion om de juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun,  2019KS723 
 
Bilaga 8. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-06 2019KS723  008 
  
 

 

Motion om de juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S) och Ulrika Öst (S) om 
juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilken påverkan en 
etablering av IES har för övriga skolor i närområdet, lagligheten i att ett skolföretag 
erbjuds en tomt eller om de måste utbjudas under fri konkurrens samt vem som kommer 
att äga skolan. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om 
tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent 
kan initieras.  
 
Kommuner har i fråga om försäljningar och köp av fast egendom att beakta 
kommunallagens regler om bl.a. kompetens, vari ingår ett förbud att ge understöd åt 
enskild utan stöd av lag, 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), förbudet att ge 
individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det enligt 2 
kap. 8 §. I praktiken har kommuner en avsevärd frihet att i sin verksamhet försälja och 
köpa fast egendom. Vid försäljning och köp av fast egendom är lagen om offentlig 
upphandling inte tillämplig så länge som försäljningen sker till marknadsmässiga villkor. 
I detta fall kommer ett marknadsmässigt pris säkerställas genom en opartisk värderare 
och då måste inte tomterna utbjudas under fri konkurrens. 

Förvaltningen anser att det inte är möjligt att i nuläget göra en bedömning av vilken 
påverkan som en etablering av Internationella Engelska Skolan kommer att ha på övriga 
skolor i närområdet. Kommunstyrelsen har prövat ärendet om planbesked i enlighet med 
bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagens bestämmelser 
gällande frågan om kommunal mark.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S) och Ulrika Öst (S) om 
Juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilken påverkan en 
etablering av IES har för övriga skolor i närområdet, lagligheten i att ett skolföretag 
erbjuds en tomt eller om de måste utbjudas under fri konkurrens samt vem som kommer 
att äga skolan. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om 
tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent 
kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella Engelska Skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en 
detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 
2020. 
 
Frågeställningarna i motionen 
 
Vilken påverkan får en etablering av IES för övriga skolor i närområdet? 
Påverkan på övriga skolor är beroende av hur söktrycket ser ut till den nyetablerade 
skolan och från vilka kommuner som de sökande kommer.  
 
Är det lagligt att tilldela ett enda skolföretag en tomt eller om tomterna måste utbjudas 
under fri konkurrens? 
Kommuner har i fråga om försäljningar och köp av fast egendom att beakta 
kommunallagens regler om bl.a. kompetens, vari ingår ett förbud att ge understöd åt 
enskild utan stöd av lag, 2 kap. 1 § kommunallagen samt förbudet att ge individuellt 
inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det enligt 2 kap. 8 §. I 
praktiken har kommuner en avsevärd frihet att i sin verksamhet försälja och köpa fast 
egendom. Vid försäljning och köp av fast egendom är lagen om offentlig upphandling 
inte tillämplig så länge som försäljningen sker till marknadsmässiga villkor. I detta fall 
kommer ett marknadsmässigt pris säkerställas genom en opartisk värderare och då måste 
inte tomterna utbjudas under fri konkurrens. 
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Vem kommer att äga skolan? 
Skolbyggnaden kommer att byggas och initialt ägas av Skanska. När det gäller 
huvudmannaskapet för verksamheten så prövas detta av Skolinspektionen. Under 
handläggningen görs en ägar- och ledningsprövning och slutligen en bedömning av 
innehållet i ansökan, lägeskommunens yttrande om ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser, ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden 
och tillsynsrapporter.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att det inte är möjligt att i nuläget göra en bedömning av vilken 
påverkan som en etablering av Internationella Engelska Skolan kommer att ha på övriga 
skolor i närområdet. Kommunstyrelsen har prövat ärendet om planbesked i enlighet med 
bestämmelserna i plan- och bygglagen och kommunallagens bestämmelser gällande 
frågan om kommunal mark.  

 

Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 
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,ARRYDA KOMMUN 
Fomm:nrvre!sen 
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"/ FRAMTIDSPARTET 

2019 -11- 14 

Motion 

Juridiska konsekvenserna av lnternationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Vilken päverkan fär en etablering av IES för övriga skolor i näromrädet? 

Är det lagligt att tilldela ett enda skolföretag en tomt. Mäste inte tomterna utbjudas under tri 
konkurrens? 

Vern kommer att äga skolan? Är det Skanska, IES eller nägon annan? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

Jons hndersson 
Socialdemokraterna 

ca SGT7 
Socialdemokraterna 

& 
Ulla t 

U>calle uoklea, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 194        Dnr 2019KS726 

Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Robert Langholz (S) och Gunilla Wathne (S) om ekonomiska 
konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell etablering 
påverkar kommunens kostnader bland annat för skolskjuts, vilka medel som kommunen 
behöver tillskjuta och vilka kostnader som kan uppstå om IES lägger ner sin verksamhet. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
 
Kostnader 
En fristående skolas kostnader för att bedriva verksamhet är ingenting som lägeskommunen 
prövar. Fristående skolor erhåller bidrag för varje elev från hemkommunen. Bidraget till 
fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande 
slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget. 
 
Kostnader för skolskjuts 
Det är inte möjligt att nu bedöma eventuella kostnader för skolskjuts då det påverkas av 
många olika faktorer som idag inte är kända. 
 
Kostnader för ett eventuellt kommunalt återköp 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla skola för kommuninvånarna även i den händelse en 
fristående skola av någon anledning avvecklas. Det är inte möjligt att nu bedöma ett sådant 
scenario då det påverkas av olika faktorer som idag inte är kända. 
 
Förvaltningen bedömer att en utredning i enlighet med motionärernas förslag inte är möjlig att 
genomföra i detta skede. Det är inte möjligt att beräkna kostnaderna som efterfrågas i 
motionen, då det beror på söktryck och andra omständigheter som idag inte är kända och som 
därför inte går att beräkna på ett trovärdigt sätt. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 18 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelsen daterad den 18 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
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 9 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 18 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 194 
Ärende: Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun,  2019KS726 
 
Bilaga 9. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-18 2019KS726  008 
  
 

Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Robert Langholz (S) och Gunilla Wathne (S) om ekonomiska 
konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell etablering 
påverkar kommunens kostnader bland annat för skolskjuts, vilka medel som kommunen 
behöver tillskjuta och vilka kostnader som kan uppstå om IES lägger ner sin verksamhet. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras.  
 
Kostnader 
En fristående skolas kostnader för att bedriva verksamhet är ingenting som 
lägeskommunen prövar. Fristående skolor erhåller bidrag för varje elev från 
hemkommunen.  Bidraget till fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska 
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det 
kommande året ligger till grund för bidraget. 

Kostnader för skolskjuts 
Det är inte möjligt att nu bedöma eventuella kostnader för skolskjuts då det påverkas av 
många olika faktorer som idag inte är kända.  

Kostnader för ett eventuellt kommunalt återköp 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla skola för kommuninvånarna även i den händelse 
en fristående skola av någon anledning avvecklas. Det är inte möjligt att nu bedöma ett 
sådant scenario då det påverkas av olika faktorer som idag inte är kända.  
 
Förvaltningen bedömer att en utredning i enlighet med motionärernas förslag inte är 
möjlig att genomföra i detta skede. Det är inte möjligt att beräkna kostnaderna som 
efterfrågas i motionen, då det beror på söktryck och andra omständigheter som idag inte 
är kända och som därför inte går att beräkna på ett trovärdigt sätt.  
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 18 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Robert Langholz (S) och Gunilla Wathne (S) om ekonomiska 
konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell etablering 
påverkar kommunens kostnader bland annat för skolskjuts, vilka medel som kommunen 
behöver tillskjuta och vilka kostnader som kan uppstå om IES lägger ner sin verksamhet. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en 
detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 
2020. 
 
Frågeställningarna i motionen 

Kostnader 
Fristående skolor erhåller bidrag för varje elev från hemkommunen.  Bidraget består av 
ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Bidraget till fristående grundskolor, 
fritidshem och förskoleklasser ska beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget. 
En eventuell fristående skolas kostnader för att bedriva verksamhet är ingenting som 
lägeskommunen prövar. 

Kostnader för skolskjuts 
Det är inte möjligt att nu bedöma eventuella kostnader för skolskjuts då det påverkas av 
många olika faktorer som idag inte är kända.  
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Kostnader för ett eventuellt kommunalt ”återköp” 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla skola för kommuninvånarna. Det gäller även i 
den händelse en fristående skola av någon anledning avvecklas. Det är inte möjligt att nu 
förutse och bedöma ett sådant scenario då det påverkas av många olika faktorer som idag 
inte är kända.  
 
 
  
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att en utredning i enlighet med motionärernas förslag inte är 
möjlig att genomföra i detta skede. Det är inte möjligt att beräkna kostnaderna så som 
efterfrågas i motionen, då det helt beror på söktryck och andra omständigheter som idag 
inte är kända och som därför inte går att beräkna på ett trovärdigt sätt. 
 
 

Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun
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HÄRRYDA. KOMMUN  ±emmuszvrelsen 

2019 -11- 14 39.eatdemo«ßff.. s 
• ...? F R A II/ T I D SPA RT ET 

Motion 

Ekonomiska konsekvenser av lnternationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Kostnader: 
Är det verkligen sä att privata företag kan bygga och driva en skola billigare än kommunen? 
Kommunen länar billigare och har en uppbyggd serviceorganisation. 
Dessutom finns det inget krav pà att generera vinst för en kommun, vilket en kommersiell 
aktör är tvungen att göra. 
Vilka mede! mäste kommunen lägga till för att ekonomi n skall "gà ihop"? 

Kostnader för skolskjuts 
Kommer kostnaderna för skolskjuts öka nu när mänga elever fär längre till sin skola? Detta 
blir konsekvensen av att lägga alla vàra skolor inom ett litet omräde. 

Kostnader för ett eventuellt kommunalt "äterköp" 
Om IES av nägon anledning inte genererar tillräcklig vinst eller mäste stängas av andra skäl. 
Vad kommer det att kosta kommunen? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

.o 
Rré asole 
Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 195        Dnr 2019KS722 

Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S) och Bajwa Varinder (S) om Pedagogiska 
konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilka pedagogiska konsekvenser 
undervisning på engelska har för eleverna, hur näringslivets behov av skola med undervisning 
på engelska ser ut i kommunen samt hur antagning till senare studier och övriga skolors 
betygsättning kan komma att påverkas. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste 
ske innan frågan om tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller 
annan intressent kan initieras. 
 
Pedagogiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte genomfört utredning av effekter eller nyttan av undervisning på 
engelska för elever med engelska som modersmål i enlighet med frågeställningen i motionen. 
 
Näringslivets behov av undervisning på engelska 
Förvaltningen har inte genomfört en studie av behovet av en skola med undervisning på 
engelska, även om det till näringslivsenheten inom förvaltningen inkommit förfrågningar om 
skolor med internationell profil. 
 
Påverkan av antagning till senare studier 
Skolinspektionen har tillsyn över betygsättning på såväl kommunala som fristående skolor. 
 
Förvaltningens bedömning är att det är den huvudman som ansöker om att starta fristående 
skola som ska redovisa till Skolinspektionen vilket elevunderlag som finns för att bedriva en 
skola med undervisning som till hälften bedrivs på engelska. Vidare bedömer förvaltningen 
att det är Skolinspektionen som i egenskap av tillsynsmyndighet har att granska undervisning 
och betygsättning på fristående skolor. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
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 10 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 195 
Ärende: Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun,  2019KS722 
 
Bilaga 10. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-06 2019KS722  008 
  
 

Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S) och Bajwa Varinder (S) om Pedagogiska 
konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilka pedagogiska 
konsekvenser undervisning på engelska har för eleverna, hur näringslivets behov av skola 
med undervisning på engelska ser ut i kommunen samt hur antagning till senare studier 
och övriga skolors betygsättning kan komma att påverkas. Motionärerna anför även att en 
sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av kommunal mark till 
Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras.  
 
Pedagogiska konsekvenser  
Förvaltningen har inte genomfört utredning av effekter eller nyttan av undervisning på 
engelska för elever med engelska som modersmål i enlighet med frågeställningen i 
motionen.  
 
Näringslivets behov av undervisning på engelska 
Förvaltningen har inte genomfört en studie av behovet av en skola med undervisning på 
engelska, även om det till näringslivsenheten inom förvaltningen inkommit förfrågningar 
om skolor med internationell profil.  
 
Påverkan av antagning till senare studier 
Skolinspektionen har tillsyn över betygsättning på såväl kommunala som fristående 
skolor.  
 
Förvaltningens bedömning är att det är den huvudman som ansöker om att starta 
fristående skola som ska redovisa till Skolinspektionen vilket elevunderlag som finns för 
att bedriva en skola med undervisning som till hälften bedrivs på engelska. Vidare 
bedömer förvaltningen att det är Skolinspektionen som i egenskap av tillsynsmyndighet 
har att granska undervisning och betygsättning på fristående skolor.  
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S) och Bajwa Varinder (S) om Pedagogiska 
konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilka pedagogiska 
konsekvenser undervisning på engelska har för eleverna, hur näringslivets behov av skola 
med undervisning på engelska ser ut i kommunen samt hur antagning till senare studier 
och övriga skolors betygsättning kan komma att påverkas. Motionärerna anför även att en 
sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av kommunal mark till 
Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen. Vidare uppdrog 
kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 2020. 
 
Skolinspektionens prövning och lägeskommunens yttrande 
Skolinspektionen prövar ansökan om att starta verksamhet vid en fristående skola. Under 
handläggningen görs en ägar- och ledningsprövning och slutligen en bedömning av 
innehållet i ansökan, elevprognos, intressentundersökning, lägeskommunens yttrande, 
ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter.  
 
Frågeställningarna i motionen 
 
Pedagogiska konsekvenser  
Internationella Engelska Skolan bedriver hälften av undervisningen på svenska och 
hälften på engelska. Förvaltningen har inte genomfört utredning av effekter eller nyttan 
av undervisning på engelska för elever med engelska som modersmål i enlighet med 
frågeställningen i motionen.  
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Näringslivets behov av undervisning på engelska 
Det är den aktör som ansöker om att starta en fristående skola ska i sin ansökan till 
Skolinspektionen visa vilken intresseundersökning som genomförts och hur 
elevprognosen ser ut. Förvaltningen har därmed inte genomfört en studie av behovet av 
en skola med undervisning på engelska, även om det till näringslivsenheten inom 
förvaltningen inkommit förfrågningar om skolor med internationell profil.  
 
Påverkan av antagning till senare studier 
Skolinspektionen har tillsyn över betygsättning på såväl kommunala som fristående 
skolor.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det är den aktör som ansöker om att starta fristående 
verksamhet som till Skolinspektionen ska visa vilket elevunderlag som finns för att 
bedriva en skola med undervisning på engelska. Vidare bedömer förvaltningen att det är 
Skolinspektionen som i egenskap av tillsynsmyndighet har att granska undervisning och 
betygsättning på fristående skolor.  

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun  
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2019 -11- 14 
Diarienr 

r!pe 

Motion 

Pedagogiska konsekvenserna av lnternationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pä att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Pedagogiska konsekvenser: 
Mänga ifrägasätter nyttan av undervisning pà annat spräk än modersmàlet. I synnerhet 
gäller det elever som har föräldrar med däliga kunskaper i undervisningsspräket? 
Hur stort är behovet av undervisning pà engelska för de elever som har engelska som 
modersmàl? 

Näringslivets behov 
Ser verkligen vàrt näringsliv behovet av en skola med undervisning pà engelska? 

Pàverkan av antagning till senare studier. 
Vilka följder fàr det för elever i övriga skolor i kommunen och i Hulebäcksgymnasiets 
ansökningsomräde, om denna IES-skola följer andra IES-skolors exempel, att sätta sä 
kallade "glädjebetyg" dvs högre betyg än vad de nationella proven indikerar? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frgan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
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Besvarande av motion om Miljökonsekvenser 
av Internationella Engelska Skolans etablering 

i Härrydakommun. 

17 

2019KS724 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 196        Dnr 2019KS724 

Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur trafiksäkerheten kan påverkas, 
hur skolmiljön kan påverkas under byggtiden samt hur miljön i Mölnlycke kan påverkas. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
  
Vid planläggning med detaljplan genomför förvaltningen ett antal utredningar. Vilka 
utredningar som är aktuella beror på platsens förutsättningar. När det gäller Internationella 
Engelska Skolan kommer en trafikutredning tas fram, samt troligen även dagvattenutredning, 
geoteknisk utredning och eventuellt en fördjupad naturvärdesinventering. Eventuellt kommer 
fler utredningar tas fram beroende på vilka frågor som aktualiseras under 
detaljplaneprocessen. I trafikutredningen kommer ingå utredning av dimensionering av 
trafikinfrastruktur och utredning av parkeringsfrågan. Generellt ingår kartläggning av 
befintliga situationer och förslag på åtgärder och planbestämmelser i de utredningar som tas 
fram. 
  
Förvaltningens bedömning är att utredningar av bland annat trafiksituation och miljöaspekter 
kommer att genomföras i samband med detaljplaneprocessen. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Proposition  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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 11 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 196 
Ärende: Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun,  2019KS724 
 
Bilaga 11. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-06 2019KS724  008 
  
 

Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur trafiksäkerheten kan 
påverkas, hur skolmiljön kan påverkas under byggtiden samt hur miljön i Mölnlycke kan 
påverkas. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om 
tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent 
kan initieras.  
 
Vid planläggning med detaljplan genomför förvaltningen ett antal utredningar. Vilka 
utredningar som är aktuella beror på platsens förutsättningar. När det gäller 
Internationella Engelska Skolan kommer en trafikutredning tas fram, samt troligen även 
dagvattenutredning, geoteknisk utredning och eventuellt en fördjupad 
naturvärdesinventering. Eventuellt kommer fler utredningar tas fram beroende på vilka 
frågor som aktualiseras under detaljplaneprocessen. I trafikutredningen kommer ingå 
utredning av dimensionering av trafikinfrastruktur och utredning av parkeringsfrågan. 
Generellt ingår kartläggning av befintliga situationer och förslag på åtgärder och 
planbestämmelser i de utredningar som tas fram. 
 
Förvaltningens bedömning är att utredningar av bland annat trafiksituation och 
miljöaspekter kommer att genomföras i samband med detaljplaneprocessen.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
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Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur trafiksäkerheten kan 
påverkas, hur skolmiljön kan påverkas under byggtiden samt hur miljön i Mölnlycke kan 
påverkas. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om 
tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent 
kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen. Vidare uppdrog 
kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 2020. 
 
Utredning vid planläggning med detaljplan 
Vid planläggning med detaljplan genomför förvaltningen ett antal utredningar. Vilka 
utredningar som är aktuella beror på platsens förutsättningar. När det gäller 
Internationella Engelska Skolan kommer en trafikutredning tas fram, samt troligen även 
dagvattenutredning, geoteknisk utredning och eventuellt en fördjupad 
naturvärdesinventering. Eventuellt kommer fler utredningar tas fram beroende på vilka 
frågor som aktualiseras under detaljplaneprocessen. I trafikutredningen kommer ingå 
utredning av dimensionering av trafikinfrastruktur och utredning av parkeringsfrågan. 
Generellt ingår kartläggning av befintliga situationer och förslag på åtgärder och 
planbestämmelser i de utredningar som tas fram. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att utredningar av bland annat trafiksituation och 
miljöaspekter kommer att genomföras i samband med detaljplaneprocessen.  
 
 
Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kcmmvnstyreclsn 

2019 -11- 14 
I Diariep1anbeteö:n 

na 
Motion 

Miljökonsekvenser av lnternationella Engelska Skolans etabering i Härryda 
kommun. 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslàr därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pä följande frägeställningar: 

Trafiksäkerheten 
Ger den ökade trafiken i omrädet sämre trafiksäkerhet? 
En etablering av ytterligare en skola i omrädet medför att det blir mer bilar in i omrdet. 
Finns det möjlighet att lösa detta? 
I sä fall hur? 

Skolmiljön under byggnadstiden 
Blir det sämre och farligare skolmiljö under byggnadstiden? 
Blir det sämre lekmöjligheter pä de övriga skolorna under byggprocessen? 
Blir det sämre lekmöjligheter pä de övriga skolorna när den nya etableringen är pà plats? 

Miljön i Mölnlycke: 
Hur päverkas miljön i kommunen, i Mölnlycke och dà särskilt näromrädet? 
Blir det sämre luftkvalitet? Kommer den ökade trafiken generera mer däckslitage med ökad 
nedsmutsning av mikroplaster och kemikalier till följd? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

nate- 
red»lcso, 

Socialdemokraterna 
Ille -(ao 

Socialdemokraterna 
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Besvarande av motion om 
Kompetensförsörjnings konsekvenser av 

Internationella Engelska Skolans tablering i 
Härryda kommun 

18 

2019KS725 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 197        Dnr 2019KS725 

Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Mats Werner (S) och Patrik Linde (S) om 
kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell 
etablering påverkar möjligheterna att rekrytera lärare och annan personal till kommunens 
skolor. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning 
av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
 
Möjligheter att rekrytera personal påverkas av flera faktorer exempelvis det aktuella 
konjunkturläget samt antal lärare som utbildas. En eventuell etablering av Internationella 
Engelska Skolan ligger så långt fram i tiden att förvaltningen inte har möjlighet att utreda hur 
möjligheter till rekrytering kommer att vara vid den aktuella tidpunkten. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 18 februari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse daterad den 18 februari 2020 från sektorn för utbildning och 
kultur. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
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 12 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 18 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-29  

 

Voteringslista: § 197 
Ärende: Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun,  2019KS725 
 
Bilaga 12. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-18 2019KS725  008 
  
 

Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Mats Werner (S) och Patrik Linde (S) om 
kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en 
eventuell etablering påverkar möjligheterna att rekrytera lärare och annan personal till 
kommunens skolor. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan 
frågan om tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan 
intressent kan initieras.  
 
Möjligheter att rekrytera personal påverkas av flera faktorer exempelvis det aktuella 
konjunkturläget samt antal lärare som utbildas. En eventuell etablering av Internationella 
Engelska Skolan ligger så långt fram i tiden att förvaltningen inte har möjlighet att utreda 
hur möjligheter till rekrytering kommer att vara vid den aktuella tidpunkten. 

 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 18 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Mats Werner (S) och Patrik Linde (S) om 
kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en 
eventuell etablering påverkar möjligheterna att rekrytera lärare och annan personal till 
kommunens skolor. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan 
frågan om tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan 
intressent kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
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Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen. Vidare uppdrog 
kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 2020. 
 
Skolinspektionens prövning och lägeskommunens yttrande 
Skolinspektionen prövar ansökan om att starta verksamhet vid en fristående skola. Under 
handläggningen görs en ägar- och ledningsprövning och slutligen en bedömning av 
innehållet i ansökan, lägeskommunens yttrande om ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser, ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden 
och tillsynsrapporter. Härryda kommun har ännu inte fått en förfrågan om yttrande från 
Skolinspektionen i det aktuella ärendet. 
 
Förvaltningens bedömning 
Möjligheter att rekrytera personal påverkas av flera faktorer exempelvis det aktuella 
konjunkturläget samt antal lärare som utbildas. En eventuell etablering av Internationella 
Engelska Skolan ligger så långt fram i tiden att förvaltningen inte har möjlighet att utreda 
hur möjligheter till rekrytering kommer att vara vid den aktuella tidpunkten. 

 
Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun  
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FRAMTIDSPARTIET 

2019 -11- 14 

Motion 

Kompetensförsörjnings konsekvenser av lnternationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 
pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 
Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 
etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Kommunen som arbetsgivare? 
Hur päverkar etableringen möjligheten att rekrytera lärare och annan personal till 
kommunens skolor? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 

A. 
//k wrnv] lt ind- 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-05-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 241        Dnr 2019KS731 

Motion om skola  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om skola. Motionärerna 
yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att etableringen av en ny skola bordläggs tills 
välfärdsnämnden på grundval av förvaltningens faktaunderlag, konsekvens- och riskanalyser 
kan komma med en faktabaserad rekommendation kring: 

 var det finns behov av nya skolor i kommunen 
 vilka årskullar och vilka elever 
 vilken verksamhetsform som är mest lämplig 

  
Behovet av nya skolor i kommunen framgår av den årliga lokalresursplan som antas i 
samband med budget/plan. Lokalresursplanen utgår bland annat från befolkningsprognosen. 
Förvaltningens bedömning är att motionärernas yrkande, avseende faktabaserad 
rekommendation om behov av nya skolor och för vilka årskullar behov finns, ingår i 
lokalresursplanen. Det ankommer inte på förvaltningen att bedöma vilken verksamhetsform 
som är mest lämplig. Det finns i dagsläget inget ärende att bordlägga i enlighet med 
motionärernas yrkande, varför förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2020 § 135. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen, i enlighet med välfärdsnämndens förslag, 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
  
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 12 voteringslista. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-05-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP), bilaga 13 skriftlig reservation. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-29  

 

Voteringslista: § 241 
Ärende: Motion om skola,  2019KS731 
 
Bilaga 12. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 13 till protokollet kommunstyrelsen 2020-05-29 § 241 
 

Reservation till KS ärende ”Motion om skola” 
 

Jag reserverar mig mot beslutet att avslå motionen:   

I motionen vill vi att kommunfullmäktige beslutar att etablering av ny skola 
bordläggs tills välfärdsnämnden fått faktaunderlag kring: 

- Var finns det behov av nya skolor i kommunen 
- Vilka årskullar och vilka elever 
- Vilken verksamhetsform som är lämplig 

Vid behandling av motionen i välfärdsnämnden är välfärdsnämnden förslag till 
beslut att kommunfullmäktige avslår motionen. 

I tjänsteskrivelsen hänvisas till den årliga lokalresursplanen och 
befolkningsprognosen. I det aktuella området för ny skola finns det inget behov 
av en ny skola. 

 

Roland Jonsson 

MP Härryda 

 

. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 135        Dnr 2019VFN683 

Motion om skola  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om skola. Motionärerna 
yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att etableringen av en ny skola bordläggs tills 
välfärdsnämnden på grundval av förvaltningens faktaunderlag, konsekvens- och riskanalyser 
kan komma med en faktabaserad rekommendation kring: 
 
-var det finns behov av nya skolor i kommunen 
-vilka årskullar och vilka elever 
-vilken verksamhetsform som är mest lämplig 
 
Behovet av nya skolor i kommunen framgår av den årliga lokalresursplan som antas i 
samband med budget/plan. Lokalresursplanen utgår bland annat från befolkningsprognosen. 
Förvaltningens bedömning är att motionärernas yrkande, avseende faktabaserad 
rekommendation om behov av nya skolor och för vilka årskullar behov finns, ingår i 
lokalresursplanen.  
 
Det ankommer inte på förvaltningen att bedöma vilken verksamhetsform som är mest 
lämplig. Det finns i dagsläget inget ärende att bordlägga i enlighet med motionärernas 
yrkande, varför förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga Lena Persson (MP) bifall till motionen.  
 
Sven Karlsson (M) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att välfärdsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Propositioner   
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallerts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 
Votering begärdes. Följande voterings proposition godkännes. Den som bifaller Sven 
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Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Votering 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 12 voteringslista.  
 
Välfärdsnämnden har såldes beslutat att bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Inga-Lena Persson (MP), Birgitta Berntsson (S) och Jonas 
Andersson (S).  
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 135 
Ärende: Motion om skola,  2019VFN683 
 
Bilaga 12 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för utbildning och kultur  

Elin Rosén 

 

 

 

 Välfärdsnämnden 

 

 
  

Datum     Dnr 

2020-02-06 2019VFN683  610 

  

 

 

 

Motion om skola 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till välfärdsnämnden 

remittera en motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om skola. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att etableringen av en ny skola 

bordläggs tills välfärdsnämnden på grundval av förvaltningens faktaunderlag, 

konsekvens- och riskanalyser kan komma med en faktabaserad rekommendation kring: 

-var det finns behov av nya skolor i kommunen 

-vilka årskullar och vilka elever 

-vilken verksamhetsform som är mest lämplig 

 

Behovet av nya skolor i kommunen framgår av den årliga lokalresursplan som antas i 

samband med budget/plan. Lokalresursplanen utgår bland annat från 

befolkningsprognosen. Förvaltningens bedömning är att motionärernas yrkande, avseende 

faktabaserad rekommendation om behov av nya skolor och för vilka årskullar behov 

finns, ingår i lokalresursplanen.  

Det ankommer inte på förvaltningen att bedöma vilken verksamhetsform som är mest 

lämplig. Det finns i dagsläget inget ärende att bordlägga i enlighet med motionärernas 

yrkande, varför förvaltningen föreslår att motionen avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 februari 

2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

 

Päivi Malmsten 

Sektorschef 

 

Bilaga   

Motion om skola 
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Motion om skola 

2019 -11- 21 ml&eorvet de s6no 
HARRYDA 

Miljöpartiet de gröna ser med oro pà det sätt pà vilket frägan kring etablering av en ny 
grundskola i kommunen diskuteras och bereds. Vi frängär säväl verksamhetsplan för 
Välfärdsnämnden 2019-2023, Lokalresursplan 2019-2023 som Välfärdsnämnden 
reglemente. 

Enligt välfärdsnämnden reglemente sä har välfärdsnämnden bland annat hand om 
förskoleklass och grundskola. 

Välfärdsnämnden ordförande ska: 

"närmast under välfärdsnämnden ha uppsikt över kommunens förvaltning inom nämndens 
verksamhetsomráde och med uppmärksamhet följa frägor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten" 

/ 

En etablering av en ny skola i anslutning till tre etablerade skolar innebär att 
välfärdsnämndens ansvarsomrade paverkas b~de ekonomiskt och skolornas effektivitet. 

Majoriteten inväntar inte vederbörliga konsekvensanalyser och beslutsunderlag trän 
förvaltningen utan skyndar pà processen med sannolikt negativa konsekvenser för sáväl 
förtroendet för var politiska organisation som för kommunens budget. 

lnnan behovet av en framtida grundskola är nogsamt utrett och utan underlag tecknar 
majoriteten avsiktsförklaringar samt viii fastslä lokalisering för densamma. Detta utan att ta 
hänsyn till de längsiktiga konsekvenser detta möjligen kan fá. Befintliga underlag talar om ett 
behov av en ny F-5 skola med plats för 300 elever vilket skulle komma till rätta med de 
problem vi har i kommunen med klasser i baracker och det prognostiserade 
befolkningstillväxten. Men effekterna av att etablera en ny F-9 skola med plats för 500-600 
elever i ett redan skoltätt omräde är inte utrett. 

Miljöpartiet de gröna i Härryda yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att: 

Etableringen av en ny skola bordläggs tills Välfärdsnämnden pa grundval av förvaltningens 
faktaunderlag, konsekvens- och riskanalyser kan komma med en faktabaserad 
rekommendation kring: 

• var det finns behov av nya skolor i kommunen 
• vilka ärskullar och antal elever 
• vilken verksamhetsform som är mest lämpligh 

Marie St,: ~ 

Miljöpartiet de gröna Härryda 
Mölnlycke 20 november 2019 
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Besvarande av interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om Landvetter 

Södra 

20 

2019KS764 
   

Page 151 of 321



Miljöpartiet d 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kon: , « :mnunstyrelsen 

2019 -11- 28 
Diarienr.. rona 1 a 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
November 2019 

Landvetter Södra 
Fragan stills till kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg 

Undertecknade önskar svar på nedanstående spörsmål enligt följande motivering. 

Miljöpartiet Härryda har tidigare ställt frågan om vilka kostnader Landvetter Södra medför men inte 
fått tillfredsställande svar. Frågan lyfts igen. Tyvärr innebär inte avsaknaden av utgifter just nu, 
eller "dolda" utgifter i kommunens och dess bolags investeringar kopplade till Landvetter Södra att 
kostnaderna inte finns. 

Den vanligaste orsaken till att företag går i konkurs är likviditetsproblem, alltså att företag investerar för 
kommande intäkter till den grad att de inte längre kan få lån och till slut inte lyckas betala sina 
fordringar. Är Härryda Kommun på väg i samma falla? 

Genom att föra över alla tydliga utgifter kopplade till Landvetter Södra, så som kostnaderna för själva 
bolaget, till konsortiet - så anses "Landvetter Södra inte kosta nagonting"". 
Om resonemanget är att alla utlagda kostnader kommer betalas tillbaka när väl personer flyttar in i nya 
bostäder i Landvetter Södra så ser Miljöpartiet en del risker. 

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är: 

1) Vi önskar en lista och kostnad över de investeringar som kommer behövas göras av kommunen 
inom följande områden; 
1. VA 
2. Elnät 
3. Vägnät 
4. Lokaler till förvaltningen 

2) Finns det någon likviditetsplan eller analys kring Härryda kommuns investeringar kopplade till 
Landvetter Södra? 

3) Hur ser möjligheterna ut för Härryda kommun att låna ytterligare pengar från Kommuninvest 
efter det stora lånet till vattenverket. 

4) Om dessa investeringar är tänkta att finansieras av anslutningsavgifter till elnät, VA och vägar - 
hur ser prognosen för dessa anslutningsintäkter ut och tidpunkt? 

5) Vilka skyldigheter har konsortiet att fullgöra sina åtaganden om bostadsbyggande om exv. de 
inser att järnvägen kommer bli fördröjd eller de av andra skäl inte vill fortsätta samarbetet? 

6) Hur ser riskanalysen ut för hela projektet? 
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2020-01-29 

Svar på interpellation angående Landvetter Södra

Roland Jonsson (MP) har i interpellation daterad den 28 november 2019 ställt följande 
frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

1. Vi önskar en lista och kostnad över de investeringar som kommer behövas göras
av kommunen inom följande områden;

a) VA
b) Elnät
c) Vägnät
d) Lokaler till förvaltningen

2. Finns det någon likviditetsplan eller analys kring Härryda kommuns investe-
ringar kopplade till Landvetter Södra?

3. Hur ser möjligheterna ut för Härryda kommun att låna ytterligare pengar från
Kommuninvest efter det stora lånet till vattenverket.

4. Om dessa investeringar är tänkta att finansieras av anslutningsavgifter till elnät,
VA och vägar – hur ser prognosen för dessa anslutningsintäkter ut och tidpunkt?

5. Vilka skyldigheter har konsortiet att fullgöra sina åtaganden om bostadsbyg-
gande om exv. de inser att järnvägen kommer bli fördröj eller de av andra skäl
inte vill fortsätta samarbetet?

6. Hur ser riskanalysen ut för hela projektet?

Kommunfullmäktige har i § 191 den 12 december 2019 medgett att interpellationen får 
ställas. 

Interpellationssvar 

Tack för en bra ställd interpellation! 

Jag kommer inte ihåg vilken gång i ordningen som frågor eller interpellationer ställs 
kring ekonomin för just Landvetter Södra, men det är med stor glädje vi ser att också 
miljöpartiet engagerar sig i exploateringsekonomi. Vi skulle kunna tolka det som att 
den politiska majoritetens arbete med ekonomifrågor också inom samhällsbyggnad och 
exploatering nu börjar ge ringar på vattnet där hela (eller i alla fall stora delar av) politi-
ken i Härryda vill bli bäst på att förstå hur exploateringsekonomi fungerar. Kunskap om 
vilka beslut och faktorer som påverkar helheten är viktiga och även om vi i politiken 
kan tycka olika i sakfrågor, så är det positivt med en gemensam baskunskap. Det bidrar 
också till bilden av att Härryda kommun ligger i framkant när det gäller att vara attrak-
tiv att bygga, bo, verka och vara i. Det förstärker också budskapet i vår nyligen av kom-
munfullmäktige antagna vision för kommunen, ”Härryda- här vågar vi!” med ledorden 
mod, nytänkande och handlingskraft. 

Page 153 of 321



   
 

Fråga 1. Vi önskar en lista och kostnad över de investeringar som kommer behö-
vas göras av kommunen inom följande områden; 

1. VA 
2. Elnät 
3. Vägnät 
4. Lokaler till förvaltningen 
 

Svar: Det efterfrågas en lista över kommunala investeringar inom VA, elnät, vägnät 
och lokaler till förvaltningen. Jag uppfattar det som att det är kostnader kopplade till 
just utvecklingen av Landvetter södra specifikt som efterfrågas. I nuvarande skede in-
nan, varken fördjupade översiktsplanen (FÖP) är färdig, eller det finns några pågående 
detaljplaner är det svårt att säga exakt vilka investeringar som krävs eller dess utform-
ning. Enligt rapporten ”Stadsutvecklingsstråket Bollebygd – Härryda – Mölndal. Nya 
stadsbygder, om nya pendeltåg/regiontåg” daterad 2017-03-27 från Hammar Locum 
Metior AB (Bilaga 1), finns uppskattade tal för områdesspecifika kostnader, generalpla-
nekostnader och kommunala följdinvesteringar. 
 
Enligt kalkylen från HLM uppskattas de områdesspecifika kostnaderna till 950 mnkr, 
och inkluderar utbyggnad av gator och parker, inklusive huvudaxlar inom området. I 
detta beloppet ingår inte utgifter för VA-ledningar som bedöms finansieras av anslut-
ningsavgifter. Hela utgiften för VA uppskattas inte täckas av anslutningsavgifter, över-
föringsledningar till området uppskattad till 25 mnkr, och ingår i det som kallas för ge-
neralplaninvesteringar. 

 
Totala utgifter för generalplan är 350 mnkr och innefattar ombyggnad av Björrödsmotet 
(150 mnkr), resecentrum (60 mnkr) och nämnda överföringsledning. Kommunala följ-
dinvesteringar i form av lokaler till förvaltningen, anläggningar för idrott och kultur är i 
kalkylen uppskattade till 450 mnkr. I Landvetter södra planeras också för att det skall 
bli ett badhus/simhall enligt tidigare beslut. Detta är en stor kostnad som också belastar 
driften med stora kostnader.  
 
I det konsortium som arbetar med Landvetter södra finns en ekonomigrupp som håller 
på att arbeta med exploateringskalkylen som är mycket omfattande. Tyvärr finns ingen 
liknande för t.ex. Mölnlyckes eller Landvetters utveckling som går att jämföra med. I 
alla utvecklingsprojekt som kommunen har finns det naturligtvis kostnader och därför 
är det positivt att vi har flera exploatörer med erfarenhet som också är med och räknar 
från början utifrån deras erfarenheter. 
 
Investeringar som kommunen har och som är kända finns i investeringsplanen som det 
beslutats om i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Att titta på kostnader är viktigt, men i exploateringsekonomi så är det viktigt att titta på 
helheten. Därför är det konstigt att det inte efterfrågas hur intäktssidan ser ut samtidigt. 
För varför skall vi ha utgifter och göra investeringar om vi inte har för avsikt att ha 
högre intäkter? 
Därför lägger jag även i detta interpellationssvar ett räkneexempel som var med i inter-
pellationssvaret till Roland Jonsson (mp) för snart ett år sedan . 
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Ett räkneexempel – Etapp 1, 50hektar 
 
Markförsäljning Etapp 1 – Räkneexempel 

• 50 Hektar mark – 80 lägenheter/Ha – 90 kvm/lgh = 360 000 kvm 
BTA 360 000 kvm BTA x 1 500 kr/kvm BTA = 540 MSEK 
 

• 50 Hektar mark – 60 lägenheter/Ha – 80 kvm/lgh = 240 000 kvm BTA 
240 000 kvm BTA x 1 200 kr/kvm BTA = 290 MSEK 

 
Markförsäljning Etapp 1:1 – Räkneexempel 

• 15 Hektar mark – 50 lägenheter/Ha – 95 kvm/lgh = 70 000 kvm/BTA 
70 000 kvm/BTA x 1 450 kr/kvm BTA = 100 MSEK 

 
Kostnader – februari 2019 

• Markförvärv, FÖP-arbete, Bolagskostnader = ca 90 MSEK 
 
Kostnader – februari 2019 

• Markförvärv, FÖP-arbete, Bolagskostnader = ca 90 MSEK 
• Magasinsvägen samt VA-anslutning = ca 70 MSEK 

 
Kostnader – Etapp 1(ca 50 hektar)-andel 9 % 

• Markförvärv/FÖP-arbete (9 %) + Bolagskostnader (2 MSEK) = ca 10 MSEK 
• Magasinsvägen samt VA-anslutning = ca 70 MSEK 

 
Kostnader – Etapp 1:1(ca 15 hektar)-andel 3 % 

• Markförvärv/FÖP-arbete (3 %) + Bolagskostnader (2 MSEK) = ca 5 MSEK 
• Magasinsvägen samt VA-anslutning (30 %) = ca 20 MSEK 

 
 
 
Fråga 2. Finns det någon likviditetsplan eller analys kring Härryda kommuns in-
vesteringar kopplade till Landvetter Södra? 
 
Svar: Utöver den av kommunfullmäktige antagna exploateringsbudgeten för Landvet-
ter Södra de kommande fem åren om totalt 81 mnkr, varav 76 mnkr är Magasinsvägens 
förlängning och utbyggnadsplan för Backa Västra, finns ingen likviditetsplan. Utgångs-
punkten är att exploatörerna gemensamt med kommunen ska bygga ut infrastruktur 
inom området(områdesspecifika kostnader) och därmed ”bära risken”/finansiera explo-
ateringen. I normala fall, vid mindre projekt i Härryda kommun bygger kommunen oft-
ast ut den infrastruktur som krävs för exploateringen och som sedan finansieras genom 
markförsäljning och kommunen bär därmed risken. Det finns andra finansieringsmo-
deller där infrastrukturen byggs ut och bekostas av exploatörer och sedan överlämnas 
till kommunen, men fortfarande under kommunens kvalitetskontroll. Nu mera avgör re-
spektive projekt om hur utbyggnaden skall finansieras. Grundstrategin är att alla explo-
ateringar skall bära sig själva för att minimera kommunens risker och upplåningsbehov. 
 
 
  

Page 155 of 321



   
 

Fråga 3. Hur ser möjligheterna ut för Härryda kommun att låna ytterligare 
pengar från Kommuninvest efter det stora lånet till vattenverket? 
 
Svar: Kommunens totala låneskuld uppgår till ca 700 mnkr i dagsläget.  
Kommunen har i dagsläget sina lån via kommuninvest. Kommuninvest har en bra web-
sida som alla kan gå in och läsa på och se olika rapporter. En rapport handlar om kom-
muners skuldsättning och finns på https://kommuninvest.se/om-oss/forskning/rappor-
ter/kommunala-laneskulden-2019/ 
På denna sida finns ett jämförelseverktyg, som ger en bild av kommunens ekonomiska 
ställning. För 2018 var låneskulden 717 mnkr för kommunen, vilket innebär en skuld-
sättning per invånare på 18.983 kr. Se tabeller nedan 
 

    

HÄRRYDA 
Data för kommunen 

Kommungrupp: Pendlingskommun nära storstad 
Befolkning: 37 802 invånare 

Investeringar per invånare: 5 836 kr 
Låneskuld per invånare: 18 983 kr 

Samtliga siffror gäller 2018 
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Skulle vi istället välja att ta med hela koncernen, d.v.s. kommunen, Härryda Energi och 
kommunens andel i Förbo 2018 var låneskulden 1.638 mnkr för koncernen, vilket inne-
bär en skuldsättning per invånare på 43.339 kr. Se tabeller nedan 
 

    

HÄRRYDA 
Data för koncernen 

Kommungrupp: Pendlingskommun nära storstad 
Befolkning: 37 802 invånare 

Investeringar per invånare: 9 089 kr 
Låneskuld per invånare: 43 339 kr 

Samtliga siffror gäller 2018 
 

Alla dessa siffror återges också i kommunens årsredovisningar som granskas av revis-
ionen. Det är också viktigt att komma ihåg att kommunens bolag är självbärande och 
kommunen har ingen borgen för Förbo AB utan de klarar sig själva men lån via pant-
brev. 
 
Som interpellationsställaren Roland Jonsson (mp) säkert kommer ihåg, så hade vi den 
21 februari 2019 besök av Kommuninvest på kommunstyrelsens ekonomiutskott, och 
då var också Roland med. För att återge den informationen vi fick då så kommer här de 
bilder som presenterades av Kommuninvest. 
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Som ni ser på bild 36 så har kommuninvest en generell limitgräns på 139.000kr/invå-
nare. Med kommunens ca 38.000 invånare skulle det bli 5,2 miljarder. Nu är ju det 
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inget vi eftersträvar eller kommer arbeta för att komma upp till, men det ger en indikat-
ion på att vi har en god marginal och möjlighet att låna mer pengar om behov finns. Na-
turligtvis bygger det på flera faktorer som framgår av bilderna, varför beloppet på limi-
ten kan vara annat. Ansvarsfull ekonomisk politik, goda resultat och kontroll på kost-
nadsutvecklingen, samt att investera i rätt saker som stärker kommunen bl.a. 
 
Om jag själv fick bestämma så skulle jag istället för att låna se till att kommunen blev 
skuldfri. Detta är möjligt men kräver då vissa stora beslut jag inte tror kommunen är 
redo för. Dessutom så bestämmer jag ju inte själv, utan vi är sex partier som samarbetar 
i majoriteten och förhandlar i alla frågor. Frågan är inte uppe på bordet, och jag känner 
mig ändå trygg i vår ekonomiska situation även om det kräver fortsatt fokusering på att 
göra det som är viktigast och inte öka på med nya driftkostnader som är ofinansierade. 
 
 
Fråga 4. Om dessa investeringar är tänkta att finansieras av anslutningsavgifter 
till elnät, VA och vägar – hur ser prognosen för dessa anslutningsintäkter ut och 
tidpunkt? 
 
Svar: Om vi utgår från rapporten ”Stadsutvecklingsstråket Bollebygd – Härryda – 
Mölndal. Nya stadsbygder, om nya pendeltåg/regiontåg” daterad 2017-03-27 från Ham-
mar Locum Metior AB (Bilaga 1), så är prognosen för intäkterna 2.300 mnkr enligt 
samma kalkyl och ska finansiera alla utgifter. Tidpunkten för detta är vid markförsälj-
ning som kommer ske etappvis. Så antingen, låter vi exploatörer bygga ut infrastruktur 
och de behöver inte betala gatukostnadsersättning/exploateringsbidrag vid markförvärv 
och de bär i sin tur risken eller så bygger kommunen och detta får finansieras av explo-
ateringsbidrag(förskott). Kommunen kan också sälja innan infrastruktur är utbyggd och 
bygga efter.  
 
 
Fråga 5. Vilka skyldigheter har konsortiet att fullgöra sina åtaganden om bostads-
byggande om exv. de inser att järnvägen kommer bli fördröj eller de av andra skäl 
inte vill fortsätta samarbetet? 
 
Svar: På kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2019 i punkt 7 godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen med de sex utsedda exploatörerna. Avsiktsförkla-
ringen är det första delen av en avtalsstruktur som även ska omfatta: 

- Samarbetsavtal I, som skall upprättas senast ett år efter avsiktsförklaringen. 
- Samarbetsavtal II, som ska upprättas i enlighet med vad som sägs i Samarbets-

avtal I. 
- Genomförandeavtal som ska ingås inför antagande av detaljplan. 
- Marköverlåtelseavtal som ska ingås mellan Härryda kommun och exploatörerna 

samtidigt som Genomförandeavtal ingås. 
 
I avsiktsförklaringen under punkten 5 Kostnader står följande. 

5.1 Parterna är överens om att Etapp 1 ska vara en god affär för samtliga av Par-
terna. Ekonomisk modell regleras i Samarbetsavtal I med avstamp i följande 
grundprinciper. 
• Projektet planeras och genomförs utifrån marknadsmässiga grunder 
• Ekonomisk riskminimering och kostnadseffektivitet 

Page 170 of 321



• Helhetsekonomi i balans
• Projektekonomi i balans

I avsiktsförklaringen framgår också att parterna är med och betalar del av driften av 
Landvetter södra utvecklings AB (LSUAB) vars verksamhet syftar till att leda förverk-
ligandet och marknadsföringen av Landvetter Södra. Exploatörerna erlägger årsavgift 
och utvecklingsbidrag. 

Konsortiet har idag inga skyldigheter om de vill backa eller dra sig ur, de förlorar dock 
inbetalade utvecklingsbidraget och årsavgifter. Kommunen äger dock fortfarande mar-
ken och kan involvera andra intressenter. Om det skulle inträffa så finns flera intressen-
ter som gärna skulle komma in i konsortiet och bidra till att bygga och utveckla en helt 
ny hållbar stad i Landvetter södra. 

Jag tycker i sammanhanget att det är viktigt att påtala att det finns en stor vilja och 
mycket stort engagemang från exploatörerna att göra ett jättebra jobb och leva upp till 
de mål kommunfullmäktige satt upp för Landvetter Södra som en helt ny hållbar stad 
som skall vara Modern, Internationell, Innovativ och framför allt Mänsklig. 

Fråga 6. Hur ser riskanalysen ut för hela projektet? 

Svar: Riskanalysen för projektet om kommunen väljer att avbryta är att inbetalade opt-
ioner och bidrag ska utbetalas till exploatörerna. I dagsläget är de enda investerade me-
del det som avser FÖP, framdrift av bolag och projektering för Magasinsvägens för-
längning om totalt 7,2 mnkr och markförvärv om 84,1 mnkr. Således är risken fram till 
idag 7,2 mnkr, marken finns kvar i kommunal ägo och eventuellt får en nedskrivnings 
av dess värde göras. Den stora risken finns i utbyggnad av kommunal infrastruktur och 
medfinansiering av generalplanekostnader, utgångspunkten är som tidigare nämnts att 
detta ska göras av exploatörerna. För att minimera framtida risker gäller att inte bygga 
ut för kommande etapper innan de första etapperna är sålda. 

Jag hoppas att interpellationsställaren och alla andra nu känner att de har lite mer kun-
skap om hur det ligger till och fungerar. Samt ser att vi har kontroll och kunskap om 
många saker och därför är trygga i att vi driver en ansvarsfull politik med stort ansvar 
för hur vi sköter medborgarnas skattepengar. 
Åter igen, tack för interpellationen! 

Per Vorberg (m) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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0.    Sammanfattning  

0.1   Stråkkonceptet 

HLM
1 

utreder utveckling av ett nytt stadsbebyggelsestråk mellan Bollebygd, 

Härryda och Mölndal med de yttre noderna Göteborg och Borås. 

Det finns flera drivkrafter för att utveckla ett sådant stråk. 

Med det både behovs-och marknadsbaserade underskott av bostäder som finns för 

lång tid framåt, kommer det inte räcka i de stora städerna att förtäta stadskärnor 

och bygga nya årsringar i städerna ytterområden. Den andra drivkraften är att det 

rent av kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att komplettera med nya bebyg-

gelseområden mellan två stora städer, under förutsättning att de nya områdena 

förses med pendeltågsförbindelser.  

Om en tåglinje byggs liksom att en tågstation byggs minskar förflyttningskostna-

den. Förflyttningskostnad är ett av tre baselement i konceptet för läge i välkänd 

amerikansk lägesteori. I tiden näraliggande bevis finns i Stockholm i nu pågående 

förverkligande av bostadsbyggande som direkt resultat av tunnelbaneutbygg-

naden. Läget producerar ekonomiska nyttor. I samhällsutvecklingssammanhanget 

driver lägesnyttor marknaden för att bygga bostäder. 

Sammanfattningsvis men enklare uttryckt; tillgänglighet i kombination med strå-

kets höga boendeattraktivitet bereder väg för ett nytt regionalt stadsbebyggelse-

stråk. 

Att bygga ny tågbana i stråket mellan Göteborg och Borås har utretts sedan 

åtminstone1985. Västra Götalandsregionens funktionsutredning hösten 2015 

redovisar ett sammanhängande pendeltågs/regiontågskoncept, Inom TRV pågår 

traditionella tekniska banutredningar, olika långt framskridna på olika delsträckor. 

Sverigeförhandlingens höghastighetstågsutredning innefattar inte pendeltåg/ 

regiontåg, men det gör de nu aktuella kommunernas egna utredningar. Bollebygd, 

Härryda, Mölndal och Marks kommuner gjorde för ett par år sedan en över-

gripande konceptuell tågutredning som ger en allmänt utformad idé om framtiden. 

Däremot ges i dessa utredningar inga klara tankar om vad det nya resandet för-

väntas leda till förutom restidsbesparingar och allmänna förhoppningar om en god 

samhällsutveckling. Utredningen som nu görs är ingen tågutredning. Tågen är 

däremot en förutsättning för en av kommunerna hypotetiskt önskad stadsbebyg-

gelseutveckling i stråket. HLM utredning ska skapa ett innehåll i stadsutveck-

lingskonceptet samt pröva sannolikheten i att konceptet är samhällsekonomiskt 

lönsamt och genomförbart. 

                                                 

HLM (Hammar Locum Metior AB) gör utredningen på uppdrag av Bollebygd, Härryda  och  

Mölndal kommuner. HLM är inriktad på stadsutvecklingsutredningar och 

stadsbyggnadsekonomiska analyser i s.k. tidiga skeden  Uppdragen har ofta anknytning till 

sambandet mellan ny infrastruktur och nyttan för utveckling av ny stadsbebyggelse.. HLM 

gjorde alla stadsbyggnadsekonomiska nyttoutredningar för  2013 års Stockholmförhandling  för 

nya tunnelbanan med 20 nya stationer.  .HLM genomförde  år 2015 nyttoutredningar för 

stadsutbyggnad och stadsbyggnadsekonomiska konsekvenser i tolv kommuner inom ramen för  

Sverigeförhandlingens höghastighetstågsutredning.. HLM har gjort ca 80 utredningar av 

infrastrukturens påverkan på stadsutveckling och stadsbyggnadsekonomi. 
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Det övergripande konceptet i HLMs utredning förutsätter pendeltågssystem 

mellan Göteborg och Borås med stationer i Mölndal, Mölnlycke, Nya Landvetter 

stad, Landvetter flygplats samt Bollebygd. Centrala stationslägen förutsätts i 

Mölndal, Mölnlycke och Landvetter flygplats. Nya stationslägen på jungfrulig 

mark utanför centralorterna Mölnlycke centrum och Bollebygd centrum förutsätts 

i nya Landvetter stad och nya Bollebygd ”stad”. 

Nedan sammanfattas innehållet i de nya småstäderna/städerna som kommer att 

utvecklas som en effekt av tillkomsten av den nya järnvägslinjen mellan Borås 

och Göteborg samt att stationer byggs där pendeltåg med tillräcklig turtäthet 

stannar. 

 

0.2    Sammanställda resultat och analys 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 

Den första tabellen redovisar sammanställda resultat vad avser befolkningsut-

veckling. Befolkningsutvecklingsprognoserna härrör från jämförelser med faktisk 

befolkningsutveckling i jämförbara kommuner med tillgång till dels motorväg till 

större stad och dels tillgång till pendeltågs- förbindelser till större stad. Samband 

mellan lokal tåginfrastruktur och påverkan på befolkningsutveckling får anses 

påvisad. Dessa kommuners utveckling har utgjort marknadsbevisen för sambandet 

mellan tillgång till behövliga kommunikationer och å den andra sidan befolk-

ningstillväxt. Sambandet har fått utgöra plattform för vad som är marknads-

mässigt möjligt. 

 Utifrån sambandet har varje kommuns politiska ledning bestämt vilken tillväxt 

som är lämplig om pendeltågen/regiontågen kommer på plats och med hänsyn 

tagen till kommunens faktiska utveckling de senaste åren. I tabellen nedan 

redovisas den befolkningsutveckling och befolkningsökning som faller ut av 

kommunens bedömning och som analyserna därvid utgår från.  

Stadsbyggnadsstråket får ett bebyggelseinnehåll utifrån bedömningar av boende-

täthet och marknadsmässig fördelning på flerbostadslägenheter och småhus. 

Tabell befolkningsutvecklingsprognos och bostadsbyggnadsprognos 

Station Befolkningsöknings-

prognos i antal 

invånare inom 

influenszonerna 2017 - 

2046 

Bostäder - mängdprognos 

inom influenszonerna 

 2017 - 2046 

Flerbostads-

hus 

Småhus 

Bollebygd 13 000 invånare 4 600   785 

(Rävlanda)  1 200 invånare -   400 

Landvetter Stad 25 000 invånare 7 825 2 625 

Mölnlycke 24 000 invånare 7 475 2 500 

Mölndal 20 000 invånare 9 000 - 

TOTALT 83 200 invånare 28 900 6 310 
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Bollebygd C är i anslutning till den nya stationen en ny tätbebyggd stadsbygd. 

Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med behövlig 

trafikering. 

Landvetter stad med ny station, Landvetter stad, är likaså en ny tätbebyggd 

stadsbygd. Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med 

behövlig trafikering. 

Mölnlycke med förtätning och expandering av Mölnlycke centrum med omland, 

är en utvidgad samhällsutveckling som inte till sin fulla tillväxt kan visas vara 

avhängig av pendeltågsförbindelser. Bedömningen är dock att tillväxten i stor 

utsträckning kommer att bero på nya spårförbindelser. Orsaken är att nuvarande 

.busskapacitet kan vara nära sitt kapacitetstak. 

Mölndal centrums med omland är svårbedömbart hur stor andel som beror på nya 

spårförbindelser. Kommunen själv hävdar att kommunen ända skulle ha expande-

rat i ungefär samma omfattning. Vi delar inte den uppfattningen. Nya förbindelser 

österut med direkttrafik till Landvetter flygplats tror vi kommer att få stor positiv 

betydelse för näringsverksamheten och dess utveckling. Det är i så fall andra 

samband än de som vi har redovisat som drivande för befolkningsutveckling och 

bostadsbyggande i de andra stationernas omland. Vi delar dock kommunens 

uppfattning att Mölndalsstationen skulle ge stor betydelse för den regionala 

utvecklingen, som vi dock inte har haft i uppdrag att utreda. 

 

Sysselsättningseffekt 

Nästa tabell sammanställer beräkningar av tillkommande arbetsplatser inom 

influensområdet.  

De tre första kolumnerna avser verksamheter som alltid utvecklas lokalt därför att 

människor etablerar sig på visst ställe. Kommunal myndighetsverksamhet, social 

service samt sysselsättning i förskolor, skolor äldreomsorg och annat sådant följer 

direkt av tillkomst av och utveckling av ett samhälle och står mer eller mindre i 

direkt proportion till mängden befolkning. Samma samband gäller för den 

landstingskommunala verksamheten och lokal och regional statlig myndighets-

verksamhet. Den tredje kategorin genereras av lokal efterfrågan av tjänster som 

konsumeras lokalt och produceras på en lokal marknad. Den fjärde kategorin, 

basverksamhet, är annorlunda beskaffad. Den avser varor och tjänster som 

produceras lokalt men ”exporteras” till grannkommuner, annan del av landet eller 

utomlands. I denna utredning har vi inte intecknat någon sådan sysselsättning 

utom i Mölndal som har stora huvudkontor med exportinriktning. 

  

  

Page 180 of 321



 2017-03-27 9 

 

Tabell sysselsättningseffekt 

Station Antal tillkommande arbetsplatser inom influensområdet 

 Kommunal 

lokal service 

Regional/statlig 

lokal service 

Lokal 

kommersiell 

service 

Basverk-

samhet 

Bollebygd 700 30   800 - 

(Rävlanda) 35 -     35 - 

Landvetter Stad 1 300 100 1 500 - 

Mölnlycke 1 290 100 1 480 - 

Mölndal 1 000  50 1 150 4 500 

TOTALT 4 325 280 4 965 4 500 

 

Den ekonomiska genomförbarheten 

Tabellen nedan sammanställer resultaten av de planekonomiska utvärderingarna 

av stadsutvecklingen. Syftet är att pröva sannolikheten i att konceptet är 

samhällsekonomiskt lönsamt och genomförbart.  

För den trettioåriga genomförandeperioden har vi överfört alla fysiska bebyggel-

sehändelser till ekonomiska investeringshändelser i form av nyttor och kostnader i 

vår planekonomiska modell. Det ena resultatmåttet är den nya småstadens exploa-

teringsnetto. Detta mått uttrycker nuvärdet av framtida exploateringsnetton. Man 

kan säga att detta mått omfattar respektive stationsprojekts ekonomiska genom-

förbarhet på samhällsekonomisk nivå givet att alla generalplanekostnader och 

följdinvesteringar betalas av någon övergripande nivå, t.ex. det kommunala 

skattekollektivet. Som synes blir ett ordentligt överskott i samtliga områden. 

Tabell ekonomisk genomförbarhet 

Station Exploateringsnetto 

Bollebygd    740 Mkr 

(Rävlanda)    100 Mkr 

Landvetter Stad 2 400 Mkr 

Mölnlycke 3 430 Mkr 

Mölndal 2 200 Mkr 

TOTALT 8 870 Mkr 

 

Att resultatet på denna utvärderingsnivå rakt igenom blir mycket positivt, är 

naturligt med hänsyn till de i sammanhanget rätt så höga byggrättsvärden som vi 

har funnit vara etablerade i stråkets stadsbygder. Det i sin tur beror på höga 

lägesvärden. Lägesvärdena beror dels på hög boendeattraktivitet i stråket dels på 

att det förutsatta spårbundna trafikutbudet skapar korta förflyttningstider inom 
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stråket och till arbetsnoderna i Göteborg och Borås samt inte minst Landvetter 

flygplats som förväntas tillväxa med cirka 10 000 nya arbetsplatser. 

 

Generalplaneanläggningar och följdinvesteringar 

Kostnaderna för de generalplaneanläggningar och följdinvesteringar som är en 

följd av stadsutvecklingen uppgår till: 

Tabell generalplanekostnader och följdinvesteringar 

Station Generalplanekostnader 

och följdinvesteringar 

Bollebygd    575 Mkr 

(Rävlanda)     40 Mkr 

Landvetter Stad 1 730 Mkr 

Mölnlycke 1 565 Mkr 

Mölndal 1 180 Mkr 

TOTALT 5 090 Mkr 

 

Generalplaneanläggningar ska normalt betalas av exploateringen. Dock är det i 

verkligen inte beskaffat på det sättet. Mera vanligt är att kommunens skatte-

kollektiv tar på sig sådana kostnader.  

Följdinvesteringar däremot är det meningen att skattekollektivet ska stå för.  

Avslutningsvis i detta avsnitt diskuteras lite mera rörande dessa posters hantering. 

 

Stadsbyggnadsnettona 

Den sista nivån för den ekonomiska utvärderingen, stadsbyggnadsnettot, är be-

lastat med för varje området tillhörande generalplanekostnader och följdinveste-

ringar.  

Av tabellen framgår att i samtliga stationsprojekt uppstår positiva stadsbyggnads-

netton. Storleken på dessa är både enskilt och sammantaget på en sådan hög nivå 

att stadsutvecklingsstråket i sin helhet lämnar ett mycket robust täckningsbidrag 

till investeringen i de nödvändiga tillbehören till stråket, nämligen pendeltåg/ 

regiontåg. 
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Tabell stadsbyggnadsnetto 

Station Stadsbyggnadsnetto 

Bollebygd    165 Mkr 

(Rävlanda)     60 Mkr 

Landvetter Stad   670 Mkr 

Mölnlycke 1 865 Mkr 

Mölndal 1 020 Mkr 

TOTALT 3 780 Mkr 

 

Att få ett positivt stadsbyggnadsnetto i storleksordningen 4 GSEK i en stadsut-

veckling som omfattar två helt nya samhällen på jungfrulig mark samt två 

omfattande förtätningsexpansioner och med en total omfattning om cirka 35 000 

bostäder och ett befolkningstillskott om cirka 83 000, får betraktas som mycket 

ovanligt utanför Stor-Stockholm. Innebörden är att hela posten om 5 GSEK för 

generalplanekostnader och följdinvesteringar kan täckas av överskott från 

exploateringsnetton. 

Redovisningen hittills, där vi i praktiken bortser från intressenterna, innebär att 

det sammantagna resultatet är ett samhällsekonomiskt värde som sammanfaller 

med stadsbyggnadsnettot 

 

Kommunal markpolitik 

För att stadsbyggnadsnettot ska stanna som överskott hos kommunen är dock för-

utsättningen att det är 100 % kommunalt ägande av exploateringsmarken. Det är 

bara under den förutsättningen som kommunen kan tillgodogöra sig ersättning för 

följdinvesteringar genom att marknadspriset för byggrätterna via exploatering-

snettot ger täckningsbidrag till följdinvesteringar. 

Härryda kommun har beträffande Landvetter stad i huvudsak kontroll över den 

frågan. Hur det förhåller sig för Härryda beträffande kommunalt markägande i 

Mölnlycke centrum har vi inte utrett. Inte heller vet vi hur det förhåller sig i 

Mölndal. Däremot vet vi att Bollebygds kommun bara till ca en tredjedel äger 

marken i exploateringsområdet. Det innebär att i nuläget så ligger kommunen i 

den kommunalekonomiska ekvationen med ett stort underskott och får i nuläget 

planera för att skattekollektivet får täcka underskottet i följdinvesteringar med 

stora belopp. 

Slutsatsen sammantaget blir: 

 stadsutbyggnadsprojektet i sin helhet redovisar på samhällsekonomisk 

nivå ett mycket stort överskott (robust kvalité) 

 i vissa projekt kommer det med nuvarande markägande bli ett kommu-

nalekonomiskt underskott (helt säkert i Bollebygd) 

 samtliga kommuner bör med aktiv markpolitik säkerställa att underskotten 

elimineras  
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1. Uppdraget 

HLM
2
 fick i uppdrag av den politiska nivån

3
 i Bollebygd, Härryda och Mölndals 

kommuner att ta fram ett stadsutvecklingsstråk som förutsatte tillförsel av pendel-

tåg/regiontåg i enlighet med funktionsutredningens innehåll beträffande nya 

stationer och trafikutbud. Tidsperspektivet är 30 år för genomförande. Det är 

alltså inte fråga om någon tågutredning. Det ämnet får anses uttömt. 

Man kan säga att det handlar om att presentera en sammanhållen prognos om en 

samhällsutveckling för de tre kommunerna som en konsekvens av det förutsatta 

trafikutbudet. De fem stationssamhällena/stadsdelarna ges ett fysiskt innehåll 

utifrån en analys av bostadsbyggande, följdinvesteringar samt i viss utsträckning 

sysselsättning. Den ekonomiska genomförbarheten av stadsutbyggnadens plan-

ekonomi utvärderas. Utredningsmodellen presenteras särskilt i ett senare avsnitt. 

Anslaget i utredningen, dvs. att avgränsa utredningen till de fem stationsorterna i 

de tre kommunerna, befintliga eller nya, innebär inte att inte hela stråket Göte-

borg-Borås förutsätts. Funktionsutredningen är orubbad som förutsättning. 

Däremot ingår det inte i utredningen att utreda regionala effekter, vilket får en 

tydlig konsekvens t.ex. för stationen i Mölndal. 

 

Medverkande i utredningen har varit: 

- Thomas Hammar, uppdragsansvarig 

- Lennart Sjögren 

- Susanne Ingo 

- Anders Sjöberg 

- Hans Larsson 

  

                                                 
2
 Hammar Locum Metior AB 

3
 KSO och VKSO i alla tre kommunerna 

Page 184 of 321



 2017-03-27 13 

 

2. Stråkkonceptet  

2.1   Stråket i Göteborgsregionen - Omvärlds- och framtids-

perspektiv på utvecklingsmöjligheterna i Göteborgsregionens 

sydöstra del   

Tätorternas framtida utvecklingsförutsättningar och möjligheter i Mölndal, Härry-

da och Bollebygd behöver betraktas i flera geografiska skalor. De behöver också 

ses mot bakgrund av övergripande territoriella utvecklingstendenser i vår tid. 

Omvärlden förändras snabbt, inte minst till följd av förbättrade fysiska och tele-

tekniska kommunikationsmöjligheter. Den nu förutsatta utbyggnaden av järn-

vägen mellan Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås kan väntas få en 

stor påverkan på den lokala utvecklingen i orterna längs banan.  

Lägesfördelarna i den redan attraktiva livsmiljön kommer att stärkas betydligt.  

 

2.1.1 Övergripande motiv och kriterier för växande stadsbygd i Göteborgs 

sydöstra omland 

Storstadsregionernas utveckling spelar en allt viktigare roll globalt 

Jordens befolkningsutveckling har generellt inneburit längre livslängd och mins-

kad nativitet, undantaget södra Afrika. Förbättrad tillgång till vård och mediciner, 

bättre utbildning och bättre kommunikationer har bidragit till att dödligheten 

minskat. När fler barn överlever och når vuxen ålder, och fler överlever svåra 

sjukdomar, så föds genomsnittligt färre barn
4
. Den snabba takten i jordens 

befolkningsökning har dämpats. 

Samtidigt har världshandeln underlättats och en snabb industrialisering har skett i 

stora delar av världen. Nya kommunikationer underlättar utbyten och samarbeten 

mellan länder. Många unga människor har lämnat landsbygden och sökt sig till 

städerna. Numera bor mer än hälften av människorna på jorden i städer. Det inne-

bär att också ekonomin blir allt mer urban. De stora och växande marknaderna i 

världens folkrika städer påverkar både konsumtions- och produktionsmönster i 

global skala. Samtidigt ökar kunskapsinnehållet i både varor och tjänster
5
. 

Betydelsen av stadsregionernas utveckling växer inom EU 

Även i Europa spelar städerna en mycket viktig roll för ekonomisk tillväxt, inno-

vation och sysselsättning. 72 procent av alla européer bor I städer. Andelen väntas 

öka till 80 procent år 2050. Utvecklingen i städerna blir allt viktigare för männis-

kors livskvalitet. I stora delar av världen växer de allra största städerna snabbast. 

Men Europa avviker från det globala mönstret genom många av de europeiska 

stadsregionerna har en snabb ekonomisk tillväxt. Det kan hänga samman med att 

flera är huvudstäder i välutvecklade länder och att universitet och andra institu-

tioner finns spridda över hela kontinenten
6
. Denna iakttagelse har bland annat 

                                                 
4
 Se t.ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/Demografisk_transition  

5
 Se t.ex. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography 

6
 Se t.ex. The Regional and Urban Policy of the European Union Cohesion, Results-Orientation 

and Smart Specialization, New Horizons in Regional Science series, Philip McCann, University of 

Groningen Endowed Chair of Economic Geography, Faculty of Spatial Sciences, University of 

Groningen, the Netherlands. 
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varit ett viktigt motiv för EU att lyfta fram utvecklingsfrågorna i storstadsregio-

nerna under samlingsbegreppet Urban Agenda. Utmaningarna i de urbana 

regionerna är centrala inom många europeiska politikområden, inte minst de som 

rör miljö och energi, trafik, sociala förhållanden, arbetsmarknad och ekonomisk 

tillväxt, forskning och innovation samt den regionala utvecklingspolitiken
7
. 

EU:s gemensamma forskarnätverk, ESPON, har tagit fram och sammanställt en 

mängd kunskap och fakta om den europeiska stadsstrukturens ”territoriella dimen-

sion”. De redovisar intressanta observationer och nyckelbudskap i sammanfat-

tande publikationer, exempelvis rapporten Evidence for a European Urban 

Agenda
8
.   

Marknadens storlek har betydelse 

Samtidigt som inflyttningen till utbildning och jobb i städerna pågår och nativite-

ten i städerna är hög, eftersom en stor andel av befolkningen är i familjebildande 

ålder, så vidgas stadsregionerna geografiskt till följd av förbättrade kommunika-

tioner. Det innebär att fler orter i städernas omland dras in i storstadsregionens 

gemensamma bostads- och arbetsmarknad. Denna utvecklingstendens inte minst 

tydlig inom Sverige och exempelvis Norge. 

Storleken på den lokala arbetsmarknaden är viktig för en orts konkurrensförmåga 

och möjlighet att skapa tillväxt. En allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad 

kräver högutbildad arbetskraft. Utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan 

lättare mötas i en stor lokal arbetsmarknadsregion. En stor arbetsmarknad kan 

också ge större utrymme för branscher som är kräver stort kundunderlag eller som 

är väldigt specialiserade. Dessutom är en stor arbetsmarknadsregion mindre 

känslig för konjunktursvängningar. 

Göteborgsregionen har vuxit långsammare 

Även Göteborgsregionens folkmängd och ekonomi växer. Men Göteborgs 

arbetsmarknadsregion har inte vuxit lika snabbt som i Stockholm och Malmö-

Lund där särskilt utbyggd järnvägsinfrastruktur och regional tågtrafik underlättat 

pendling över jämförelsevis stora avstånd. Bollebygd integrerades sent. 

                                                 
7
 Se t.ex. Establishing the Urban Agenda for the EU ‘Pact of Amsterdam’ Agreed at the Informal 

Meeting of EU Ministers Responsible for Urban Matters on 30 May 2016 in Amsterdam, The 

Netherlands. 
8
http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_TerritorialObservations/TO13_November2

014.html 
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Göteborgs arbetsmarknadsregion har växt långsammare än Stockholms och i 

synnerhet Malmös. Att Malmös arbetsmarknad växt så pass mycket är sannolikt 

en kombination av god infrastruktur samt en mental regionförstoring, det anses 

tänkbart att pendla till större delen av regionen för arbete. 

Källa: Göteborgssamhällets utveckling Göteborgs Stad - samhällsanalys ur ett Göteborgsperspektiv 

http://www.samhallsutvecklingen.se/235/pendlingen-okar-och-arbetsmarknadsregionerna-vaxer/    

 

Rapporten Sveriges Nya Geografi 2016
9 

 års upplaga av Sveriges Nya Geografi 

kretsar kring temat kommunerna i den funktionella geografin. SCB mäter pend-

ling årligen och dessa data ger underlag för att kunna redovisa de s.k. lokala 

arbetsmarknadsregionerna (LA-regionerna). Av 2016 års rapport framgår att 

Härryda är den av Göteborgsregionens kommuner som vuxit mest (14,4 %). I 

rapporten redovisas också att sysselsättningsutvecklingen har varit särskilt stark 

längs infrastrukturstråk som ökar tillgängligheten. Det gäller bland annat sträckan 

Göteborg – Bollebygd – Borås – Ulricehamn – Jönköping. Borås utgör alltjämt en 

egen lokal arbetsmarknad. Pendlingen sker till stor del i vägnätet. 

                                                 
9
 Sveriges nya ekonomiska geografi 2016, www/arenafortillvaxt.se 
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2.1.2 Lägeskvaliteter 

Västlänken väntas leda till strukturella förändringar 

I Göteborgsområdet väntas utbyggnaden av i synnerhet Västlänken att driva på 

regionförstoringen under kommande år. Västlänken kommer att underlätta resan-

det med kollektivtrafik i Göteborg och Västsverige, skapa plats för fler tåg och 

möjliggöra genomgående pendel- och regionaltågstrafik i ett stort omland runt 

centrala Göteborg. Med tåg kommer man snabbt och bekvämt att kunna nå mål-
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punkter inom gång- och cykelavstånd till de tre nya stationerna Korsvägen, Haga 

och Göteborgs central. Andra stora regionala målpunkter blir mer tillgängliga när 

bytesmöjligheterna förbättras och det lokala kollektivtrafiksystemet utvecklas. 

Även den eventuella utbyggnaden av den första delen av Götalandsbanan längs 

sträckan Göteborg – Borås väntas att bidra till den regionala tillväxten och ge 

märkbara förbättringar av tillgängligheten till och från stationsnära områden i 

Mölndal, Härryda och Bollebygd. Banan kommer även att öka tillgängligheten till 

och från Borås.   

I samband med Västlänken och den första delen av Götalandsbanan Göteborg - 

Borås öppnande planeras det ske en radikal förändring av den regionala kollektiv-

trafikens linjestruktur
10

. Västlänken kommer att knyta ihop Bohusbanan, Norge/ 

Vänerbanan och Västra stambanan norrifrån med Västkustbanan och Kust-till 

kustbanan söderifrån. Då kan pendeltågslinjerna och flertalet regiontågslinjer bli 

genomgående i Göteborg och kopplas ihop på lämpligt sätt norr och söder om 

Västlänken. Fjärrtågen, samt en del av regiontågen, föreslås gå som i dag till 

säckstationen i markplan vid Göteborg central. Godståg, fjärrtåg och region-

expresståg förutsätts trafikera Gårdatunneln. 

Med ny/förbättrad järnväg och tätare tågtrafik kommer restiderna att minska. 

Stationssamhällena kommer i praktiken att bli stadsdelar i den växande storstaden. 

Snabba och bekväma resmöjligheter till rimlig kostnad med kollektivtrafik kom-

mer att göra det möjligt för människor att studera, jobba eller träffas i andra stads-

delar inom storstaden än där de bor. Unga som bor i Härryda eller Bollebygd 

kommer att kunna åka kollektivt till gymnasium, högskola eller universitet i andra 

delar av Göteborgsområdet eller Borås. Det blir rimligt att dagligen pendla till 

arbetsplatser i centrala Göteborg eller på Hisingssidan. Företag och verksamheter 

vid Landvetter och i Borås kommer att få det lättare att rekrytera arbetskraft från 

andra delar av Göteborgsområdet. Många Boråsbor kommer att finna det attraktivt 

att söka jobb och uträtta ärenden i närheten av Götalandsbanan stationer. 

Attraktivt Nordeuropeiskt etableringsalternativ   

Många internationellt och nationellt verksamma företag som jämför olika etable-

ringsmiljöer kommer att finna att Göteborgsområdet är ett intressant lokaliserings-

alternativ. Möjligheten att rekrytera välutbildad arbetskraft väger ofta tungt. Den 

stora och allt mer sammanhållna arbetsmarknaden i Göteborgsområdet kommer 

att stärkas betydligt när Västlänken öppnas för trafik och pendel- och regional-

tågstrafiken byggs ut. Tillsammans med andra kollektivtrafikinvesteringar i 

centrala Göteborg och längs infarterna, inklusive sträckan Göteborg – Landvetter 

– Borås, kommer tillgängligheten till kvalificerad arbetskraft att öka radikalt. 

De kommer också att finna att Göteborgsområdet utgör en viktig nod i norra 

Europas nätverk av stora städer och att det redan idag går snabbt, bekvämt och 

enkelt att resa över dagen med flyg till andra storstäder som London, Frankfurt, 

Amsterdam eller Stockholm. Det nordeuropeiska storstadsnätverket kan mäta sig 

med många andra globala stadsregioner i fråga om exempelvis folkmängd, mark-

nadspotential, branschbredd och tillgång till kvalificerade företagsnära tjänster. 

                                                 
10

 Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland  PM 8 Västlänken, utgiven av 

Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiksekretariatet 
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Strategiskt läge inom Göteborgsregionen 

Inom Göteborgsregionen ligger Göteborg Sydost/stråket Mölndal – Härryda - 

Bollebygd väl positionerat i en sådan ekonomisk–geografisk jämförelse. Tran-

sportmässigt har regiondelen likvärdiga förutsättningar som många andra delar av 

Göteborgsområdet i fråga om närheten till hamnen och tillgängligheten i ett väl 

utbyggt vägnät. Därutöver har tätorterna i stråket fördelen av närhet till Landvetter 

flygplats.  

De nu aktuella utbyggnaderna av järnvägsnätet, inte bara i Göteborgsområdet utan 

även i Öresundsområdet, längs Fehmarn-Bältförbindelsen och i Osloregionen, ger 

Mölndal en strategisk lägesfördel i den framväxande järnvägskorridoren Hamburg 

– Öresund – Göteborg – Oslo. Om den nu aktuella höghastighetsbanan, som dis-

kuteras i Sverige förverkligas blir det också snabbt och bekvämt att nå högskole- 

och universitetsstäderna Jönköping, Linköping, Norrköping och Stockholm – 

Uppsala med tåg. 

Tågtrafiken längs den nya/förbättrade banan mellan Göteborg och Borås via 

Landvetter flygplats kommer också att knyta ihop stationssamhällena längs banan 

med varandra och med viktiga regionala målpunkter som högskolor, sjukhus, 

stora arbetsplatsområden, kulturinstitutioner, arenor och med det rika utbudet i 

centrala Göteborg och i Borås stadskärna. 

Folk från andra områden kommer att upptäcka den sydöstra regiondelen 

I ett omvänt perspektiv blir trakterna längs den nya/förbättrade banan mer till-

gängliga för andra än de som redan bor där. Upplevelsevärdena i det vackra sjö- 

och kulturlandskapet och i de kuperade skogsområdena blir mer tillgängliga för de 

många storstadsborna i Göteborgsområdet och boende på Västkusten liksom för 

befolkningen i exempelvis Köpenhamn, Lübeck, Kiel och Hamburg.  

Tillgängligheten till Landvetter flygplats, och de många företag och verksamheter 

som finns intill flygplatsen, förbättras påtagligt för resenärer på Västkustbanan, i 

Göteborgsområdet och från Boråshållet. Mölndals roll som bytespunkt i järnvägs-

nätet, och som delregionalt centrum, kommer att stärkas. Förutsättningarna att 

utveckla besöksnäringen stärks.  

Konkurrenskraftiga boendealternativ 

Många hushåll som söker bostad i Göteborgsområdet kommer att attraheras av att 

kunna bo i närheten av stationerna på den nya/förbättrade banan mellan Göteborg 

och Borås, i synnerhet sådana som ligger inom gång- och cykelavstånd till statio-

nerna. Utöver goda lägesförutsättningar i det regionala transportsystemet, har de 

fördelen av att ligga i uppvuxna och väletablerade samhällen med utbyggd service 

och ett lokalt näringsliv. De ligger dessutom i direkt kontakt med fina naturom-

råden. Förutsättningarna är goda att många ska kunna finna dem jämförelsevis 

prisvärda. 

Utbildningsnivån kommer att stiga 

När befolkningen växer kommer de etablerade samhällena att påverkas. Rätt 

hanterat finns många fördelar att vinna lokalt. De som bor längs den nya/för-

bättrade banan kommer successivt att bli integrerade i en allt mer kunskaps-
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intensiv arbetsmarknadsregion. Forskningen
11

 har visat att i amerikanska stor-

städer som präglas av ett kunskapsintensivt näringsliv så ökar den genomsnittliga 

utbildningsnivån, arbetslösheten sjunker och den generella lönenivån stiger över 

hela arbetsmarknaden jämfört med i stora städer som inte präglas av sådana kun-

skapsintensiva verksamheter. Sannolikheten är stor att motsvarande förhållanden 

kommer att återfinnas i Sverige.  

De förbättrade möjligheterna att resa snabbt och bekvämt med kollektivtrafik 

kommer att underlätta för boende längs den nya/förbättrade Götalandsbanan att 

skaffa sig mer kvalificerad utbildning och att söka sig till kunskapsintensiva 

branscher med förhållandevis välbetalda jobb. Nya bostäder kommer också att 

kunna attrahera välutbildade hushåll. Andelen högskoleutbildade, specialiserade 

yrkesarbetare och kvalificerade hantverkare kan väntas öka i områdena nära 

stationerna. Då ökar också den lokala efterfrågan och betalningsviljan för 

hushållsnära tjänster. 

Göteborgsregionens bostadsmarknad blir mer diversifierad 

Ett utökat utbud av nya bostäder inom bekvämt pendlingsavstånd med kollektiv-

trafik till centrala Göteborg kommer också att gynna regionen som helhet. Det är 

inte bara i Londonområdet som konkurrensen på bostadsmarknaden inneburit att 

hushåll med ordinära inkomster fått svårt att hitta en lämplig bostad inom rimligt 

restidsavstånd till jobbet i regioncentrum. Det har i sin tur lett till svårigheter att 

bemanna många samhällsfunktioner, att hitta personal till serviceföretag och att 

klara offentliga åtaganden i vård, skola och omsorg. Motsvarande tendenser 

återfinns i Stockholmsregionen och kan mycket väl komma att utvecklas i Göte-

borgsregionen på sikt. 

Socio-ekonomiska risker 

Om de nya bebyggelseområdena växer för snabbt, får en torftig närmiljö, dåligt 

utvecklad service eller ensidig befolkningssammansättning ökar dock risken för 

att de hushåll som har möjlighet väljer andra boendealternativ. Då ökar risken för 

socio-ekonomisk segregation. Det kan leda till svåra påfrestningar på den kom-

munala ekonomin. Kommunernas kostnader för att bygga ut områdena och för att 

etablera och driva exempelvis förskolor, skolor, ungdomsverksamhet, socialtjänst, 

äldreomsorg kan bli höga utan att skatteintäkterna ökar i motsvarande takt. 

Om å andra sidan många nya attraktiva och prisvärda bostäder tillkommer i de 

aktuella stationssamhällena under kort tid, och de nya bostäderna blir attraktiva på 

bostadsmarknaden, kommer den relativa attraktiviteten i andra bostadsområden i 

regionen att påverkas. Mindre attraktiva alternativ blir jämförelsevis ännu mindre 

konkurrenskraftiga.  

Fler jobb efterhand 

Erfarenheterna har också visat att attraktiva livsmiljöer i första hand lockar boen-

de. Efterhand brukar också arbetsplatserna öka. Boende i området etablerar ofta 

verksamhet nära bostaden och företag som behöver rekrytera arbetskraft, och som 

inte är beroende av att finnas på en viss bestämd plats, kan få fördelar av att flytta 

till, eller att växa och utvecklas, i de delar av storstadens ytterområde där 

                                                 
11

 Moretti: The New Geography of Jobs 
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folkmängden ökar och där tillgången till mark och lokaler är jämförelsevis 

förmånlig. 

Dessutom ökar det lokala underlaget, och marknadspotentialen, för såväl hushålls-

nära som företagsnära tjänster när befolkningen växer, sysselsättningen ökar och 

det inomregionala utbytet tilltar. Det gäller exempelvis personalintensiva verk-

samheter som skolor, omsorg, sjukvård, handel och offentlig förvaltning. Många 

av dessa sysselsätter en hög andel kvinnor.  

För de som bor i de växande samhällena innebär detta stora fördelar eftersom 

många människor, i synnerhet kvinnor, kommer att ha flera tänkbara arbetsgivare 

i närheten av hemmet. De kommer att kunna byta jobb och ändå ha en kort restid. 

Rikare och bättre lokalt utbud 

De som bor i samhällena intill den nya/förbättrade banan kommer att kunna för-

flytta sig snabbt och enkelt mellan de olika stationerna. Med periodkort för kol-

lektivtrafiken kostar det inte något extra för resenären. Det betyder att befolk-

ningsunderlag för skolor, butiker, matställen, verkstäder och andra serviceverk-

samheter stärks. De boende kommer efterhand att få tillgång till ett större och mer 

varierat utbud av service i närområdet. Mölndal kommer att kunna utvecklas till 

ett gemensamt delregionalt centrum i stråket. Det blir kanske inte lika vanligt att 

åka in till centrala Göteborg för att uträtta olika ärenden, uppleva något evene-

mang eller för att träffas. Boende i andra delar av Göteborgsområdet får också 

lättare att ta sig till olika ställen, exempelvis en träningslokal, som ligger nära 

någon av stationerna. 

Kommunerna kommer lättare att kunna dela på gemensamma specialresurser som 

gymnasieskolans olika program, specialisttjänster inom förvaltningen eller 

idrottsanläggningar. Samverkan och kommer även att underlättas inom olika 

verksamhetsområden och branscher som äldreomsorgen, sjukvården eller 

byggbranschen. 

 

2.1.3  Hållbarhet 

Något om miljöförhållandena, särskilt påverkan på relationen mellan bil- och 

kollektivtrafik. Mer miljövänligt att åka tåg. Tätare och större samhällen är mer 

energieffektiva. Kostnadseffektivare att försörja med tekniska system. Nya 

bebyggelseområden kan få ny teknik snabbt. Livsstilsförändringar. 

Större folkmängd och ökad närhet ger förutsättningar för skalfördelar och specia-

lisering, ekonomiskt fördelaktigt. 

De unga vänjer sig vid att åka kollektivt, det behöver inte skjutsas, de får en större 

personlig frihet. 

Lättare för människor med skilda förutsättningar att leva i samhällen med en mer 

blandad befolkning 
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2.2   Befolkning och bostadsbyggande i Göteborgsregionen - 

Omvärldsanalys stråket Göteborg - Borås 

2.2.1  Inledning 

Västsverige växer. Stora satsningar är beslutade och håller på att genomföras för 

att förbättra infrastrukturen i Göteborgsregionen. Västsvenska paketet, ett samlat 

paket av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder, beräknas kosta 34 mil-

jarder kronor (2009-års prisnivå) att genomföra och medfinansieras till hälften 

regionalt och lokalt. Genomförandetiden för paketet är lång – för närvarande 

beräknat till tidigast 2026. Målet med paketet är större arbetsmarknadsregioner, 

en attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken, en konkurrenskraftig kol-

lektivtrafik, en god livsmiljö, att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras 

och den internationella konkurrenskraften stärks.  

Sedan 1985 har ett stort antal utredningar gjorts om förbättringar av transport-

möjligheterna för att utveckla kommunerna längs stråket Göteborg-Borås. Dess-

utom finns utredningar om näringsliv, miljö och klimat och social utveckling som 

belyser nuläge och önskad utveckling längs stråket. I dessa olika utredningar 

fokuseras främst på behovet av ny järnvägsinfrastruktur. Det finns ett mycket 

digert och omfattande material om näringsliv, befolkning och bostadsmarknad. 

Det som kännetecknar utredningarna är att tidsperspektivet är relativt kort, ofta 

fokus på de närmaste 10 åren och längst till 2035 - 2040. I korthet redovisas på 

följande sidor några sammanfattade beskrivningar och slutsatser av några viktiga 

aktörers visioner, mål, strategier och handlingsplaner för samhällsutvecklingen. 

 

2.2.2  Regeringens ambitioner 

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 

2020 uttrycker bl. a: ”Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, 

företag och kapital är avgörande för att utveckla attraktiva och konkurrens-

kraftiga regioner och kommuner.  För att skapa hållbara och effektiva fysiska 

strukturer som stärker sambanden inom och mellan regioner krävs en utvecklad 

mellankommunal, regional och sektorsövergripande samverkan och samplane-

ring, som utgår ifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara perspektiv. 

Särskilt behöver frågor om fysisk planering och boendemiljöer tydliggöras i det 

regionala tillväxtarbetet. Det är också viktigt att planeringen integreras med 

utvecklingen av bl.a. hållbara transportsystem. Genom samplanering och 

ändamålsenlig markanvändning kan hållbara fysiska och transport-snåla sam-

hällsstrukturer och en minskad negativ miljöpåverkan från transportsektorn 

åstadkommas i hela landet. Det finns ett behov av att förbättra samordningen av 

olika insatser och åtgärder inom områden som regional tillväxt, transporter, 

informationsteknik, klimat, miljö, och energi, fysisk planering, kompetensför-

sörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur och 

kulturmiljöer samt servicefrågor” 

I budgetpropositionen 2016/2017:1 anger regeringen behovet av ett regionalt och 

regionöverskridande perspektiv för den fysiska planeringen och bostadsförsörj-

ningen: ” Med växande arbetsmarknads- och bostadsregioner ökar behovet av ett 

regionalt och regionöverskridande perspektiv i den fysiska planeringen och för 

bostadsförsörjningen. Regeringen ser behov av att regionalt utvecklingsansvariga 
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aktörer fortsätter att utveckla sitt arbete med frågor om fysisk planering och bo-

ende i det regionala tillväxtarbetet. Bostadsförsörjning och tillgång till attraktiva 

och ändamålsenliga bostäder i attraktiva lägen är en angelägen fråga i alla delar 

av landet.  

I infrastrukturpropositionen 2016/2017:21 anges” Utveckling av statens infra-

struktur kan skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Det handlar dels om 

att göra det möjligt för fler att nå nya arbetsmarknader dels om att det på så vis 

tillgängliggörs mark på vilken en mer kostnadseffektiv bostadsexploatering kan 

ske. Det här är en potential för ökat bostadsbyggande som samhället framöver 

behöver utnyttja bättre”  

Regeringen har tillsatt en samordnare med uppdrag att möjliggöra planer på nya 

städer. Samordnaren ska identifiera områden som inte finns med i befintliga 

planer där det på längre sikt finns möjlighet till helt nya städer. Särskilt pekas ut 

att det kan finnas platser, till exempel vid nya järnvägssträckningar, där staten kan 

hjälpa till med exempelvis infrastruktur för att fler bostäder ska byggas. Rege-

ringens samordnare ska identifiera en eller flera kommuner där den här typen av 

ny stadsbebyggelse kan passa.  

Regeringens uppdrag till Sverigeförhandlingen beträffande höghastighetstågen, 

har hittills resulterat i överenskommelser med Borås och Härryda kommuner. 

Sverigeförhandlingen har också lämnat ett uppdrag till Trafikverket att för 

sträckan Borås - Göteborg C bedöma förväntat trafik 2035 (såväl höghastighets-

tågstrafik som storregional trafik), göra känslighetsanalyser beträffande trafike-

ring, bedöma kostnader och samhällsekonomiska effekter. 

Riksdagen antog den 13 december 2016 regeringens förslag till infrastrukturpro-

position. Trafikverkets uppdrag är att ta fram den nationella planen för transport-

infrastruktur 2018-2029 utifrån infrastrukturproposition och direktiv från rege-

ringen. Regeringen kommer såvitt förstås att ge Trafikverket i uppdrag att 

prioritera start för utbyggnad i Skåne, förutom Ostlänken. Beslut om den 

nationella planen tas sommaren 2018. 

Regeringen satsar stora resurser på forskning och innovationer inom samhällsbyg-

gandet och skapa smarta städer. IQ Samhällsbyggnad bedömer att det 2020 kom-

mer att satsas minst en miljard kronor på forskning och innovation inom samhälls-

byggandet. Därtill kommer sektorns samfinansiering. Regeringen har lanserat fem 

samverkansprogram, bl. a Smarta städer, som adresserar prioriterade samhällsut-

maningar. De 17 befintliga strategiska innovationsprogrammen, varav Smart Built 

Environment är ett, är centrala verktyg för att förverkliga dessa samverkanspro-

gram. Genom dessa satsningar skapas kunskap, metoder och verktyg för att bygga 

smartare, snabbare och hållbart. 

Slutsatsen är att regeringen kräver en utvecklad samplanering i Västra Götaland 

och längs stråket, som mycket tydligt kopplar samman bostadsbyggandet med 

investeringar i infrastruktur, vilket ligger helt i linje med intentionerna för sam-

hällsbyggnadsstråket Mölndal – Härryda – Bollebygd. Regeringen söker även nya 

vägar för att få fram större bostadsinvesteringar invid nya järnvägar. För stråket är 

detta särskilt intressant utifrån planerna för Landvetter Södra. För stråket är det 

viktigt att vara med i den kunskapsutveckling som pågår och att delta i olika 

projekt etc. i syfte att förbättra möjligheten till hållbart byggande och attraktiva 

miljöer. 
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2.2.3  Region Västra Götaland och Göteborgskommunernas kommunal-

förbund (GR) 

I Västra Götalandsregionen och inom GR finns ett antal målbilder som berör 

samhällsutvecklingen  

 Vision Västra Götaland – Det goda livet (antagen 2005) 

 Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra 

Götaland 2014-2020 (RUP)  

 Miljömål, trafikförsörjningsprogram, klimatstrategi, miljö-och 

klimatstrategi för kollektivtrafiken  

 Målbild Tåg 2035 – målbild för tågtrafiken i Västsverige 

 K2020 – målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen 

 GR:s strategi Hållbar tillväxt (antagen 2013) 

 Strukturbild för Göteborgsregionen 

RUP:en Västra Götaland 2020 beskriver vägar för att nå målsättningarna inom 

visionens fem fokusområden; näringsliv, kunskap och kompetens, kommuni-

kationer, kultur och hälsa. Visionens målsättningar har översatts till konkreta 

prioriteringar i strategin. Grunden i utvecklingsarbetet är att det är viktigt för 

Sverige och EU att Västra Götalands potential utnyttjas, att storstadens förut-

sättningar tas tillvara och stärker hela Västra Götaland samt att fortsätta bygga 

samman Västsverige. Strategins ambitioner på energi och klimatområdet utgår 

från den breda överenskommelse som träffades 2009 i Västra Götaland, om ett 

energisystem utan fossila bränslen år 2030. Beträffande befolkningsutvecklingen 

anges i RUP:en målet en ökad befolkning på 12 000 nya invånare per år och 

ökning i alla regiondelar. 

Göteborgsregionens strategier för Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen är: 

 Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de 

möjligheter en fortsatt regionförstoring ger  

 Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt besöka 

Göteborgsregionen 

 Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 

storstadsområdets möjligheter 

 Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv 

kollektivtrafik 

Göteborgsregionen ska utvecklas enligt strukturbilden med en stark och attraktiv 

regional kärna och längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva region-

delscentrum. Kärnan ska stärkas med ytterligare 45 000 boende och 60 000 

arbetsplatser till 2030. Det sammanhängande stadsområdet, huvudstråken och 

kustzonens större tätorter ska till samma tidpunkt stärkas med 135 000 boende och 

50 000 arbetsplatser. Den långsiktiga inriktningen är att skapa en regional struktur 

med en befolkningsmässig balans. Befolkningsökningen inom Göteborgsregionen 

ska vara minst 10 000 invånare per år. Göteborgs lokala arbetsmarknad ska år 

2030 omfatta 1,75 miljoner invånare. 

Slutsatsen är att den övergripande visionen, strategier och planeringsantaganden 

känns delvis föråldrade och har ett relativt kort perspektiv, särskilt i jämförelse 

med Stockholmsregionens regionala planering som har fokus ända fram till år 

2050 (RUFS 2050 och ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra Mellan-
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sverige). Beträffande bostadsplaneringen saknas en gemensam tydlig målbild för 

bostadsbyggande i regionen. Dock finns nu beslut om en regional bostadsförsörj-

ningsplan 2017. Vidare saknas en tydlig aktuell målbild för helheten: Näringsliv – 

Jobb – Bostad. 

 

2.2.4  Näringslivets vision 

Fem företag med förankring i Göteborg – MTR, Skanska, Sweco, Volvo Cars och 

Volvokoncernen – har utarbetat en vision för Göteborgsregionen 2070. Den inne-

bär att Göteborg blir en världsstad och navet i en arbetsmarknad som omfattar 13 

miljoner människor där Göteborg står för 3,5 miljoner. Ett högeffektivt transport-

system möjliggör bland annat personresor från Göteborg till Stockholm, Oslo eller 

Öresundsregionen på drygt en timme. Regionala tätorter blir knut-punkter i ett 

sömlöst transportsystem där människor och gods kan byta transportmedel med 

flexibla hållplatser, utan tidtabeller eller väntetider, nya strukturer skapar till-

gänglighet, närhet och fler möten, mobilitetstjänster skapar skräddarsydda resor 

utifrån resenärens behov samt intelligenta fordon skapar nya möjligheter. 

Näringslivet fokuserar på teknik- och marknadsutveckling i olika branscher. 

Business Region Göteborg beskriver regionen i dag som mitt i ett utvecklings-

språng där invånarantalet ökat med 152 000 personer sedan år 2000 och befolk-

ningen väntas passera miljonstrecket år 2017. Samtidigt har drygt 102 000 nya 

arbetstillfällen tillkommit och i dag har regionen ett varierat näringsliv med över 

750 olika branscher. Stora investeringar sker i forskning och produkt-utveckling; 

1 000 miljarder i investeringar i infrastruktur och byggande planeras. Göteborgs-

regionen har bl.a. tre viktiga tillväxtfaktorer: Nordens största hamn, världsledande 

fordonsindustrier och riklig tillgång till kinesiskt kapital. Göteborgsområdet har 

på kort tid blivit Kinas största globala utvecklingscentrum för framtidens fordon. 

En snabb omställning sker i näringslivet genom digitalisering, automation och 

robotisering. Många jobb förväntas försvinna inom den närmaste 20 årsperioden 

som följd av teknikutveckling och globalisering.  

Slutsatsen är att sysselsättningsnivån idag är mycket hög och att stora och snabba 

omställningar kommer att ske i näringslivet de närmaste 20 åren där Göteborgs-

regionen har goda framtidsutsikter. Framgångsfaktorn för näringslivet är fram-

förallt förmågan att attrahera kompetens och därför är tillgång till attraktiva 

bostäder, ökad rörlighet och attraktiva boendemiljöer särskilt viktig. 

 

2.2.5  Mölndal, Härryda och Bollebygd 

Stråket Göteborg-Borås med mellanliggande samhällen är byggstenar för att till-

handahålla det tillkommande bostadsutbud som är nödvändigt för att skapa en 

storstadsregion. För stråket togs i september 2015 beslut om en gemensam mål-

bild som ska ligga till grund för den fortsatta gemensamma samhällsplanerings-

processen: ”År 2035 är Göteborg - Borås ett ännu stakare stråk präglat av sam-

verkan, stark identitet och framtidstro. Vi är Sveriges största tågpendlingsstråk 

där majoriteten av alla personresor görs på ett hållbart sätt. Den nya järnvägen 

har skapat en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat transportsystem 

dör hela resan fungerar effektivt. Vi har fått en gemensam arbetsmarknad med 

starka kluster och ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv. Vi 
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har kommit närmare varandra och stråket erbjuder en variation av möjligheter 

att leva, resa och arbeta. Samhällena i stråket har hög tillgänglighet till både 

kust, skog, storstad och landsbygd och möjliggör ett enklare och rikare vardags-

liv. Med andra ord är vi år 2035 ett stråk för möten, människor och mångfald! 
12

  

Kommunerna har idag olika strukturer och olika roller i den regionala utveck-

lingsprocessen. I den gemensamma målbilden beskrivs detta tydligt. Avgörande 

för utvecklingen är den tillväxt och utveckling som sker i Göteborg respektive 

Borås eftersom kommunerna i stor utsträckning är boendekommuner med pend-

ling till arbeten i andra kommuner. I nuläget har Mölndal, Härryda och Bollebygd 

möjlighet att erbjuda goda boendemiljöer och lägre boendekostnader än centrala 

delar av Göteborg och Borås. I respektive kommun finns översiktsplanering som 

bygger på en befolkningsökning på i snitt cirka 1 % per år och kommunerna växer 

olika mycket. 

Slutsatsen är kommunerna Mölndal, Härryda och Bollebygd utifrån målbilden 

behöver skapa en tydlig gemensam översiktsplanering, öka tillväxtambitionerna, 

öka takten i bostadsbyggandet och utbyggnaden av kommunal service. Fram-

gångsfaktorn för kommunerna är framförallt förmågan att snabbare erbjuda 

attraktiva bostäder och boendemiljöer och hög kommunalservice så att företagen 

och arbetskraften på den gemensamma arbetsmarknaden väljer detta stråk före 

andra stråk som t.ex. Göteborg - Trollhättan och Göteborg - Varberg. 

 

2.2.6  Befolkningsutveckling och tillväxt 

Det finns ett mycket tydligt samband mellan storlek och tillväxt för svenska 

regioner 1995 - 2015. Den årliga tillväxttakten 1990 - 2015 uppgick i de tre 

storstadsregionerna till 1,0 - 1,5 % medan regioner omkring 100 000 invånare 

växte 0 - 1,4 %/år. Tillväxten i storstadsregionerna sker på två sätt; förtätning i 

kärnan och regionförstoring, vilket nedanstående tabell visar.  

Lokal arbetsmarknad Stockholm Göteborg Malmö 

Antal invånare 1970 1 446 000 684 000 322 000 

Förtätning 1970 - 2014 705 000 249 000 105 000 

Förstoring 1970 - 2014 443 000 209 000 690 000 

Antal invånare 2014 2 594 000 1 142 000 1 117 000 

Befolkningsökning 1970 -

2014, faktor 

1,79 1,67 3,47 

Källa: SCB, beräkning WSP Analys & Strategi 

 

Tabellen visar bl.a. Malmös stora tillväxt genom regionförstoring, vilket beror på 

utbyggnad av en modern pendeltågstrafik. 

I RUFS 2050 görs för Stockholmsregionen tre olika antaganden för befolkningsut-

vecklingen. Här redovisas basnivån: 

                                                 
12

 Beslut Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsstyrelse samt Boråsregionen/Sjuhärads 

kommunalförbunds direktion, 2015-09-18 
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Län 2010 2020 2030 2040 2050 

Stockholm 2 054000 2403 000 2 583 000 2 711 000 2 832 000 

Uppsala 337 000 369 000 390 000 401 000 407 000 

Totalt 2 378 000 2 772 000 2 973 000 3 112 000 3 239 000 

 

Alternativ Hög befolkningsutveckling ger en befolkning år 2050 om 3,6 miljoner 

och alternativ Låg om 3,1 miljoner. Motsvarande framskrivningar och prognoser 

saknas för Göteborgsregionen. Siffrorna för Stockholm - Uppsala visar att en 

framskriven befolkningsökning i intervallet cirka 0,8 - 1,3 % per år. Stockholm-

Uppsala förväntas växa något mindre än perioden 1970 - 2014. 

Funktionsutredningen i mars 2016 anger en befolkningsökning på 220 000 fram 

till 2035, givet att järnvägsinfrastrukturen byggs ut, fördelat på Göteborg, Möln-

dal, Härryda. Bollebygd, Borås och Ulricehamn. För Mölndal, Härryda och 

Bollebygd skulle det innebära en befolkningsökning på cirka 1,0 - 1,4 % per år. 

Befolkning 2014 2025 2035 

Mölndal 62 900 71 900 79 400 

Härryda 36 300 41 300 45 600 

Bollebygd 8 700 9 800 10 800 

Totalt 107 900 123 000 135 800 

Källa: Funktionsutredningen Region Västra Götaland  

 

Det finns tre viktiga förutsättningar för att Göteborgsregionen ska kunna växa 

under de kommande decennierna. En av dessa är att flödena av människor och 

gods inom hela regionen effektiviseras genom upprustning och förnyelse av 

infrastrukturen. Den andra, som är starkt beroende av effektiva flöden, är en 

samordnad expansion av bostadsmarknaden, som gör det möjligt att skapa ett 

varierat utbud av bostäder för de olika typer av hushåll, som vill flytta till 

regionen för att arbeta, studera eller av andra skäl. Den tredje är att investeringar 

kan ske i nya verksamheter och företag som t.ex. 10 000 nya arbetsplatserna i 

Airport City. 

I Mölndal, Härryda och Bollebygd bodde 108 790 personer den 1 januari 2016. 

Den 30 september 2016 uppgick befolkningen till 110 037 dvs. en ökning under 9 

månader med 1247 personer (1,15 %). Mölndal är en boendekommun med en 

befolkningsutveckling under senare år på i genomsnitt 0,7 - 0,9 % per år och i 

bostadsförsörjningsprogram 2015 - 2022 anges en målsättning om befolknings-

tillväxt på 1,5 %. Härryda är idag en pendlingskommun där utvecklingen under 

senare år visar på en folkökning på 1,3 - 1,5 procent per år. I Bollebygd har 

folkmängden under senaste tioårsperioden ökat med ca 0,6 % per år fram till 

2015. Bollebygd anger i sina planeringsdokument en prognos på en årlig tillväxt 

på ca 1,5 %, som nyligen reviderats till 3 % per år.  I de tre kommunerna finns nu 

en stark tilltro till en ökad tillväxt och att en befolkningsökning på 2 - 3 % per år 

kan vara ett rimligt mål. Tabellen nedan redovisar den befolkningsökning som 

uppkommer vid en årlig ökning på 2 - 3 % per år. 
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År Mölndal 

2,0 % / år 

Härryda 

2,5 % / år 

Bollebygd 

3,0 % / år 

Totalt 

2015 63 340 36 651 8 799 108 790 

2020 69 932 41 467 10 203 121 602 

2025 77 211 46 916 11 825 135 952 

2030 85 247 53 081 13 708 152 036 

2035 94 119 60 100 15 892 170 111 

2040 103 893 67 998 18 432 190 323 

2045 114 707 76 933 21 367 213 007 

 

Det specifika ställningstagande som respektive kommun gör som grund för att vi i 

denna utredning skapar ett visst stadsbyggnadsinnehåll, redovisas i ett annat 

avsnitt under ”befolkningsprognos”.  

Slutsatsen kan dras att befolkningsförändringar och förstoring av arbetsmarknads-

regioner fram till 2050 skapas genom flera samverkande faktorer. Förutom 

demografiska förhållanden är samhällsekonomisk utveckling, teknikutveckling 

och effekter av olika politiska beslut i omvärlden viktiga faktorer. Den vision för 

Göteborgs arbetsmarknadsregion som näringslivet har redovisat (3,5 miljoner, år 

2070) visar att näringslivet ser stora tillväxtmöjligheter efter 2030 (Göteborgs-

regionens målbild 1,75 miljoner, år 2030). En grundläggande fråga är hur 

invånarna i Mölndal, Härryda och Bollebygd ställer sig till en kraftigt ökad 

befolkning. I Stockholmsområdet finns kommuner som inte vill växa särskilt 

mycket trots stor efterfrågan på bostäder, god arbetsmarknad, bra tillgång till 

mark som är lämplig för bebyggelse och mycket bra pendlingsmöjligheter. 

 

2.2.7 Bostadsbyggande Mölndal, Härryda och Bollebygd 

För Mölndals del är målet i Bostadsförsörjningsprogram 2015 - 2018 500 nya 

lägenheter/år. För 2020 är prognosen att ca 900 lägenheter och för 2022 att cirka 

750 lägenheter kommer att byggas. I bostadsförsörjningsprogram 2016 - 2020 för 

Härryda bedöms ca 300 bostäder byggas i snitt per år. I Bollebygd bedömer kom-

munen att det under perioden 2017 - 2021 kommer byggas cirka 500 bostäder i 

Bollebygd, det vill säga cirka 100 per år. Sammantaget innebär de kommunala 

besluten att cirka 900 nya bostäder kommer att byggas per år i de tre kommu-

nerna. 

Slutsatsen kan dras att kommunernas ambitioner för bostadsbyggandet ökat rejält 

de senaste åren. Kommunerna upplever en stor efterfrågan på nya bostäder och en 

stark investeringsvilja. För att kraftigt kunna öka bostadsbyggandet i en stark 

konkurrens om kapital, kompetens och boende krävs omfattande förändringar av 

arbetssätt, processer och organisation.  

Det som här ovan redovisats ska ses som en nulägesbeskrivning av kommunernas 

planering. I vår utredning gör vi självständiga analyser och bedömningar friståen-

de från kommunförvaltningarnas planer. 
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2.3   Allmänt om samband mellan befolkningsutveckling och tra-

fikeringsutbyggnad - Växande kommuner i Sverige – jämförelser  

2.3.1  Inledning  

Många av Sveriges kommuner växer. För Göteborgsregionen och stråket Mölndal 

- Bollebygd är det av stort intresse att studera ett antal växande kommuner i Sve-

rige för att bl. a se hur dessa kommuner ökat sin befolkning de senaste åren, ana-

lysera vad som skapar tillväxt i dessa kommuner, studera hur dessa kommuner 

arbetar med bostadsförsörjning och byggandet av samhällsfastigheter samt studera 

vilka kommunalekonomiska och organisatoriska åtgärder som valts för att finan-

siera investeringar och för att få en ekonomi i balans.  

Två kommuner har valts ut, Sundbyberg och Knivsta, för en närmare jämförande 

analys. Dessa kommuner växer väldigt mycket och Sundbybergs likhet med 

Mölndal och Knivstas likhet med Bollebygd är särskilt intressant.  

Knivsta är en boendekommun och jobbar strategiskt för att öka andelen som 

arbetar i kommunen. Många företag värdesätter att Knivsta ligger nära E4:an och 

har nära till Arlanda. Den stora utmaningen för Knivsta är att bygga bostäder och 

skolor i takt med intresset att bosätta sig i kommunen. Urbaniseringen av kom-

munen, med exempelvis nya flerbostadshus nära järnvägen, skapar diskussioner i 

samhället eftersom det är en stor förändring som sker snabbt. 

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och har flera år i rad ändå byggt 

flest nya bostäder i landet i förhållande till invånarantalet. I Sundbyberg bor 5 300 

personer per kvadratkilometer, vilket är tätast i Sverige. Sundbyberg erbjuder 

invånare i regionen ett attraktivt och kvalitativt boende med naturnära områden 

för rekreation och naturupplevelser. Den stora utmaningen för Sundbyberg är att 

klara den stora gentrifieringen och att skapa den moderna staden som den fast-

lagda visionen uttrycker.  

 

2.3.2  Befolkningsutveckling  

Rapporten Sveriges Nya Geografi,
13

  visar att samhällsutvecklingen och kommu-

nernas tillväxt har blivit mer beroende av flöden över kommungränser. De senaste 

tio åren har regionförstoringen i landet medfört större och färre regioner och prog-

nosen är att regionförstoringen kommer fortsätta. Rörligheten över kommungrän-

serna har ökat kraftigt, vilket har gett tydligare fokus på arbetsmarknadsregioner. 

Den regionala arbetsmarknaden är särskilt beroende av en välfungerande bo-

stadsmarknad och transportinfrastruktur. De lokala arbetsmarknadernas storlek 

har stor betydelse för befolkningsutvecklingen, sysselsättningsutvecklingen och 

den ekonomiska tillväxten. Den största befolkningsökningen i Stockholms-

regionen de senaste åren har koncentrerats till ett fåtal kommuner. 

  

                                                 
13

 Sweco och Arena för Tillväxt 
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Folkmängd efter kommun 
Källa: Statistiska centralbyrån  
Kommun  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Sundbyberg  34 529  35 078  36 079  37 722  38 633  39 539  40 793  42 626  44 090  46 110  
Sigtuna  36 976  37 793  38 372  39 219  39 990  41 329  42 272  43 372  44 085  44 786  
Knivsta  13 597  13 954  14 259  14 477  14 724  14 965  15 279  15 580  16 105  16 869  
Solna  61 717  63 318  65 289  66 909  68 144  69 946  71 293  72 740  74 041  76 158  
Stockholm  782 885  795 163  810 120  829 417  847 073  864 324  881 235  897 700  911 989  923 516  

 
Årlig folkökning efter kommun (antal)  
Källa: Statistiska centralbyrån  
Kommun  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Sundbyberg  513  549  1 001  1 643  911  906  1 254  1 833  1 464  2 020  
Sigtuna  265  817  579  847  771  1 339  943  1 100  713  701  
Knivsta  273  357  305  218  247  241  314  301  525  764  
Solna  1 142  1 601  1 971  1 620  1 235  1 802  1 347  1 447  1 301  2 117  
Stockholm  11 847  12 278  14 957  19 297  17 656  17 251  16 911  16 465  14 289  11 527  

 
Årlig folkökning efter kommun (procent)  
Källa: Statistiska centralbyrån  
Kommun  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sundbyberg  1,5 1,6 2,9 4,6 2,4 2,3 3,2 4,5 3,4 4,6 
Sigtuna  0,7 2,2 1,5 2,2 2,0 3,3 2,3 2,6 1,6 1,6 
Knivsta  2,0 2,6 2,2 1,5 1,7 1,6 2,1 2,0 3,4 4,7 
Solna  1,9 2,6 3,1 2,5 1,8 2,6 1,9 2,0 1,8 2,9 
Stockholm  1,5 1,6 1,9 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 1,6 1,3 

 

Sundbyberg och Knivsta är de kommuner som haft den kraftigaste befolknings-

ökningen i Stockholms - Uppsala regionen de senaste åren. Under 2015 ökade be-

folkningen i dessa kommuner med 4,6 % respektive 4,7 %.  

Befolkningsökning 2016  

Under perioden 1 januari-30 september 2016 har befolkningsökningen i dessa två 

kommuner varit  

 Sundbyberg + 1206  

 Knivsta +314  

Källa: SCB  

Befolkningsökningen har kunnat ske genom ett starkt bostadsbyggande. Grund-

läggande är god tillgång till mark att exploatera, företag som vill investera i 

bostadsbyggande samt kommunernas förmåga att driva detaljplane- och bygg-

lovprocesserna.  

 

2.3.3  Bostadsbyggande Knivsta  

Vision 2025 för Knivsta är: Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med 

förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-

Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster 

Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.  

Knivstas identitet är  

• En del av tillväxtregionen Stockholm - Uppsala  

• En kommun öppen för förändringar  

• En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan  

• En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle  
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• En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare  

• Ett näringsliv i utveckling med för kunskapsintensiva företag  

• En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta  

Uppsalaregionen och Arlandaregionen utvecklas starkt. Det påverkar i allra högsta 

grad Knivsta kommun. Omkring 75 % av befolkningen pendlar ut från kommunen 

för att jobba i exempelvis Stockholm, Uppsala eller Arlanda. Huvuddelen av ut-

pendlingen går till Uppsala. Idag arbetar cirka 20 000 på Arlanda och 2030 beräk-

nas cirka 50 000 arbeta där. Knivsta är en traditionell villastad där många väljer 

att bo. Det är flera samverkande faktorer som har bidragit till att Knivsta har växt 

snabbt de senaste åren. Infrastrukturen har varit en möjliggörare och attraktivite-

ten har gradvis ökat, särskilt i samband med att Stockholms Lokaltrafik från och 

med 2013 började trafikera Knivsta.  

Befolkningsökningen i Knivsta 

2006  2,0%  2013  2,0  

2007  2,6 %  2014  3,4 %  

2008  2,2 %  2015  4,7 %  

2009  1,5 %  2016  ca 3 %  

2010  1,7 %  2017  6-7%  

2011  1,6 %  2018  6-7 %  

2012             2,1 %  
Källa: SCB, samt prognos Knivsta kommun  

Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas Knivsta kommun stå 

inför ett scenario med en ökad befolkningstillväxt på 3,5-4 procent årligen de 

kommande nio åren. Prognosen grundar sig i antaganden om en fortsatt hög 

inflyttning samt ett positivt födelseöverskott. Enligt prognosen förväntas befolk-

ningen år 2020 vara cirka 20 500. Utmaningen för Knivsta kommun är att inte 

drabbas av ”växtvärk” och att utbudet av bostäder och kommunal service på så 

sätt inte är tillräckligt för att möta den efterfrågan och det behov som en ökande 

befolkning innebär. 2 000 nya bostäder planeras bli färdiga för inflyttning fram till 

och med år 2020. 

Bostadsbyggande 2016 - 2020 

2016 192 

2017 514 

2018 387 

2019 406 

2020 405 
Källa: Bostadsförsörjningsprogram för Knivsta kommun 2016-2020  

450 lägenheter finns i nya detaljplaner som antogs under 2015. Ett stort antal före-

tag ca 40 st, vill investera i bostäder i Knivsta kommun. Det kan jämföras med att 

det uppges att ca 150 företag söker mark för att bygga bostäder i Nacka kommun.  

Bostadsbyggandet i Uppsala kommun har under en lång rad av år legat på en 

relativt låg nivå. Det har skapat möjligheter för Knivsta att erbjuda byggrätter och 

mark och detta har lett till ett kraftigt ökat byggande. Bostadsbyggandet i Uppsala 

har nu satt rejält fart och Uppsala ligger nu i topp vad gäller bostadsbyggandet. 

Under 2015 färdigställdes 827 lägenheter i flerbostadshus. Under 2016 kommer 

cirka 1 600 lägenheter i Uppsala att färdigställas enligt en preliminär beräkning 
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från kommunen och under 2017 kommer över 2 500 nybyggda lägenheter i 

Uppsala att stå färdiga för inflyttning vilket är den högsta siffran på minst 40 år. 

Bostadsbyggande - startbesked 1 augusti 2015 - 1 augusti 2016  

 Uppsala 3 933 nya bostäder  

 Knivsta 371 nya bostäder  

 Sigtuna 247 nya bostäder  

Källa: Boverket 

Knivsta har hittills i år gett klartecken till cirka 600 bostäder. Frågan som många 

Knivstabor ställer är när det kommer klädbutiker och en konkurrerande matkedja 

till orten. Den 6 december 2016 beslutade kommunstyrelsen i Knivsta kommun att 

fokusera kommande planarbete på Knivsta och Alsike tätorter och att tillfälligt 

vänta med landsbygden. Det primära skälet till avbrottet, åtminstone till 2019, är 

resursbrist på plankontoret men också övriga hinder för utbyggnaden på lands-

bygden genom dagens va-lagstiftning. Beslut har vidare tagits om att den nya 

översiktsplanen, som skulle vara klar till 2017, inte kommer omfatta landsbygden. 

Handelskammaren i Stockholms rapport ”4-spår Märsta – Uppsala” innebär en 

investering på 15-20 miljarder. Förslaget finns nu med som underlag till både 

Sverigeförhandlingen och Trafikverkets arbete med den nationella planen 2018-

2029. Förslaget innebär i korthet: Fyra pendeltåg per timme som stannar på alla de 

nya stationerna, två av dessa tåg går via Arlanda och två via Märsta, därutöver nio 

regional- och fjärrtåg per timme på sträckan, varav två stannar i Märsta, sex på 

Arlanda och fyra i Knivsta, ett av tågen går raka vägen mellan Stockholm och 

Uppsala utan att stanna någonstans på vägen. I rapporten anges att 100 000 nya 

bostäder kan byggas om det byggs fyra spår. 

 

2.3.4  Bostadsbyggandet Sundbyberg  

Sundbyberg genomgår mycket stora förändringar. Mälarbanan blir fyrspårig 

mellan Kallhäll och Stockholms central och spåren genom Sundbyberg centrum 

ska grävas ner. Det ger plats för 1 500 nya bostäder centralt i Sundbyberg, och 

förutom stora utbyggnader i Hallonbergen och Rissne fortsätter utbyggnaden i 

Ursvik. Trafikleden Enköpingsvägen E 18 görs om till kommunal stadsgata med 

bostäder och kontor, ”från asfaltöken och tomrum till stadsboulevard med upp till 

10 000 bostäder”, som media uttryckt det. Sundbyberg är mycket attraktivt för 

huvudkontor och myndigheter som flyttar ut från Stockholm city. Lägre hyror, 

utmärkt kollektivtrafik, närhet till Bromma och Arlanda gör kommunen attraktiv 

för verksamheter.  

Snabb tillväxt är kostsamt för kommuner eftersom det behövs nya skolor, för-

skolor, parker, vägar och idrottsplatser. Sundbyberg söker därför partnerskap med 

byggherrar som vill bygga och hyra ut. Kommunens eget fastighetsbestånd och 

organisation har setts över. Under 2017 kommer fyra stadsdelscentrum, Rissne 

Centrum, Hallonbergen Centrum, Ör och Ekbacken, att avyttras. I de två först-

nämnda finns även mycket mark för nyproduktion. Kraven är att köpare sätter i 

gång och bygger omgående. Bostäder i det kommunala bostadsbolaget ska säljas 

och omvandlas till bostadsrätter.  
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Utbyggnaden av tvärbanan från Ulvsunda till Helenelund via Sundbyberg påbör-

jas under 2017. Landstinget står för merparten av notan – 3,3 Mdr kr – medan de 

berörda kommunerna Stockholm, Sundbyberg, och Sollentuna betalar 1 miljard 

tillsammans. Ytterligare 600 miljoner kommer från staten via den regionala läns-

planen. Det nya tvärbanespåret planeras att byggas i två omgångar. År 2021 ska 

banan vara färdig fram till Ursvik och 2023 hela vägen till Helenelund. Kontors-

områden i Sundbyberg omvandlas till stadsdelar där kontorshus blandas med 

bostäder, restauranger, service och butiker.  

Sundbybergtog i oktober 2016 beslut om - Vision 2030. Visionen utgår ifrån tre 

kärnvärden: levande, nytänkande och tillsammans. 

 Levande: Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med liv 

och rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv 

med all tänkbar service och gröna platser. Det är en stad där hela världen 

får plats - en stad för dig och hela ditt liv.  

 Nytänkande: Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är 

vi nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt utveck-

las och förbättras. En stad fylld av möjligheter för dig som vill växa och 

utvecklas.  

 Tillsammans: Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här 

finns plats för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi 

samarbetar och hjälps åt för att lyckas. Vi är en stad som växer bäst 

tillsammans.  

Sedan 2005 har befolkningen ökat med 12 094 personer. Sundbybergs stads invå-

narantal ökade med 2 020 personer under år 2015 och 743 nya bostäder (år 2014 

605) färdigställdes under 2015. Befolkningen bedöms öka från 47 000 till 60 000 

år 2020 och 83 000 år 2030 (+77 %). 

Sundbyberg har växt snabbast i landet, procentuellt sett, under flera av de senaste 

åren och beräknas tillsammans med Järfälla och Nacka vara de kommuner som 

växer snabbast i Stockholmsregionen under det kommande decenniet.  

Befolkningsökningen i Sundbyberg 

2006  1,5 %  2013  4,5 %  

2007  1,6 %  2014  3,4 %  

2008  2,9 %  2015  4,6 %  

2009  4,6 %  2016  ca 5 %  

2010  2,4 %  2017  ca 8 %  

2011           2,3 %  

2012           2,2 %  
Källa: SCB och Sundbybergs Stad  

Enligt landstingets senaste prognos för bostadsbyggandet förväntas 1 100 nya 

bostäder byggas i Sundbyberg varje år fram till 2030. 2010-2015 byggdes 465 nya 

bostäder i snitt. 1 700 lägenheter finns i nya detaljplaner som antogs under 2015.  

Bostadsbyggande- startbesked 1 augusti 2015- 1 augusti 2016  

 Sundbyberg 556 nya bostäder  

 Stockholm 5 884 nya bostäder  

Källa: Boverket  
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Bostadsbyggande 2016-2020 

2016 1100 

2017 800 

2018 700 

2019 600 

2020 600 
Källa: Sundbybergs Stads översiktsplan inkl. riktlinjer för bostadsförsörjning 2016 - 

2020, antagen 2013  

Sannolikt kommer bostadsbyggandet att bli större än vad gällande riktlinjer för 

bostadsförsörjning anger. 

 

2.3.5  Kommunala investeringar 

Knivsta  

Hela kommunsektorns låneskuld i Sverige år 2015 ökade med 10 % till totalt 550 

miljarder kronor. Kommuner och landsting bygger nu ut på högvarv och över-

skotten kan inte finansiera investeringarna. Kommuninvest bedömer därför att den 

kommunala låneskulden dubbleras och når 1 000 miljarder kronor år 2024.  

För Knivstas del finns en investeringsplan för perioden 2017 - 2020 på 553 Mkr, 

varav 184 Mkr 2017 (investeringarna i kommunens bolag ingår inte i detta be-

lopp). Självfinansieringsgraden uppgår till cirka 50 % för perioden. Investeringar i 

infrastruktur, exploateringar står för 53 % av investeringsplanen. Soliditeten för-

väntas sjunka under planperioden från 45 % till 40 %.  

Knivsta behöver göra en kraftig utbyggnad av förskolor och skolor 2016 - 2025. 

Prognosen 27 400 invånare år 2025 innebär att antalet 1-5 åringar ökar med cirka 

1 200 st. vara cirka 1 000 st. av dessa kommer att efterfråga förskoleplats. Därför 

finns ytterligare behov av drygt 40 nya förskoleavdelningar, en investering på ca 

420 Mkr och en årlig hyreskostnad för 1 000 nya platser på 25 - 30 Mkr. Antalet 

grundskoleelever väntas öka med 1 472 st. varav antalet gymnasieelever med 422 

elever. Det innebär behov av två nya grundskolor för cirka 1 300 elever som 

kostar cirka 400 Mkr exkl. mark. Behov finns av en ny gymnasieskola inom 10 år. 

Sundbyberg  

Sundbyberg har mycket låg andel långfristiga lån, jämfört med en genomsnittlig 

svensk kommun. Sundbybergs stads utgångsläge är således en god soliditet och 

hög självkostnadsfinansieringsgrad. Sundbybergs kommun investerade 2015 

21 300 kr/invånare och hamnade på plats 5 av landets mest investeringsvilliga 

kommuner. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden 2011 - 2015 av investe-

ringar låg på 63 %. Kommunens skattekraft, skatteunderlag utslaget på antalet 

invånare, har minskat de senaste åren. Kommunens skattesats är oförändrad sedan 

2013 och uppgår till 18,88. Verksamhetens kostnader ökade 2016 jämfört med 

2015 med 8,3 %. 

Sundbybergs mål fram till 2030 är 21 000 nya bostäder, 2 000 nya förskoleplatser 

och 4 000 nya grundskoleplatser. Den kommunala servicen behöver öka i och 

med att stadens befolkning växer. Personalbehovet i kommunen beräknas öka till 

cirka 3 200 anställda år 2023. Den största kostnadsökningen sker inom grund-

skolan. Detta ställer krav på ett starkt resultat, bättre kassaflöde och årliga effekti-
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viseringar, samt ett hållbarhetsperspektiv i både långsiktiga och kortsiktiga 

åtaganden.  

Stadens mål för soliditet är att den ska överstiga 50 % och inte avta fler än tre år i 

rad och att stadens genomsnittliga självfinansieringsgrad ska, över en 5-års period, 

uppgå till minst 65 % av investeringsvolymen. 

 

2.3.7  Slutsatser om exemplen Knivsta och Sundbyberg 

Knivsta och Sundbyberg har visat att det under en lång rad av år går att öka sin 

befolkning kraftigt. Förutsättningen för detta är att det är attraktivt att bosätta sig i 

kommunen genom att det finns goda kommunikationsmöjligheter och en stark 

arbetsmarknad i regionen. En aktiv lokal bostadspolitik har bedrivits där kommu-

nens bostadspolitiska instrument har använts. Kommunerna har utvecklat sina 

organisationer för att klara sina åtaganden i olika delar av exploateringsprocessen. 

Kommunerna har lånefinansierat stora delar av nödvändiga kommunala investe-

ringar. Kommunerna har tydliga visioner med 10-15 årsperspektiv och många 

bygg-och fastighetsföretag har varit och är intresserade av att investera i kom-

munerna. 

 

2.4  Särskilt om sambandet mellan pendeltåg och befolknings-

tillväxt 

2.4.1  Ortsexempel 

Tunnelbanan i Stockholm 

Inom ramen för Stockholmsförhandlingen 2013
14

 utreddes nyttan av å ena sidan 

utbyggnad av nya tunnelbanestationer och å den andra sidan byggande av nya 

bostäder. Cirka 20 nya tunnelbanestationer i Stockholms stad, Nacka kommun, 

Solna stad samt Järfälla kommun analyserades. Inverkan av de nya stationerna på 

ny bebyggelse inom influensområdena utvärderades. Analysen resulterade i att ca 

73 000 nya bostäder skulle tillkomma inom influensområdena. Av dessa bedöm-

des nettoeffekten av tunnelbanans tillkomst bli ca 41 000 nya bostäder (ca 32 000 

nya bostäder skulle byggts oavsett ny tunnelbana). Stockholmsförhandlingen in-

gick överenskommelser med alla nämnda kommuner om bostadsbyggande med 

ungefär den omfattning som anges ovan. Nu, fyra år senare, pågår projektering för 

utbyggnaden av tunnelbanan med full omfattning. Det tänkta bostadsbyggandet 

har i stor omfattning kommit igång i alla kommunerna redan på grundval av för-

väntningar om tunnelbanan. Det prognostiserade och avtalade bostadsbyggandet 

kommer utan tvekan att genomföras under planeringsperioden. 

Knivsta 

Knivsta har haft tågförbindelser mellan Uppsala och Stockholm sedan länge. 

Motorväg med direkt access har funnits sedan 1970-talet. Avståndet till Arlanda 

är mindre än 10 km. År 2012 utökades tågtrafikeringen med SLs pendeltåg mellan 

Uppsala och Stockholm med uppehåll i Knivsta. Numera stannar SJs oh SLs tåg 

fyra gånger per timme i Knivsta. Mellan 2006 och 2012 ökade befolkningen med 

                                                 
14

 Ny tunnelbana nyttovärdering  markanvändning-sammanställning av kommunrapporter för 

Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla, Rapport 2013-12-04, Hammar Locum Metior AB 
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1,5 - 2,6 % per år. Därefter startade SLs pendeltågstrafik. Mellan 2014 och 2016 

har befolkningstillväxten varit 3 - 3,7 % per år. 

Ale 

Ale kommun är belägen med ett antal mindre samhällen uppströms Göta älv 

mellan Göteborg och Trollhättan. Genom samhällena har för några år sedan 

byggts motorväg samt pendeltåg som stannar på alla samhällena i Ale kommun. 

Mellan 1998 - 2013 var befolkningstillväxten i medeltal 2,9 % per år. Kommunen 

planerar nu för att fördubbla befolkningen fram till år 2030, vilket innebär en 

befolkningstillväxt med cirka 5 % per år. 

Trosa 

Trosa kommun har cirka 12 000 invånare och är belägen mellan Södertälje och 

Nyköping. Motorvägen E4 har nära access. Kommunen har nyligen träffat avtal 

med Sverigeförhandlingen om att snabbtåget Ostlänken mellan Järna och Lin-

köping ska angöra Vagnhärad station. Kommunen planerar nu befolkningstillväxt 

med 2 - 3 % per år under den närmaste 10-årsperioden. 

 

2.4.2  Analys och slutsatser 

Tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm ger input till att påvisa det allmänna sam-

bandet mellan tillgänglighet och tillväxt, i det fallet mätt som tillväxt i bostads-

efterfrågan. Tunnelbaneutredningens bedömningar baserades på avgränsning av 

influensområden, oftast mellan 600 - 1000 m, något varierande beroende på 

konkurrerande alternativa kommunikationsmedel. Underlaget utgjordes av 

verifierade och erkända samband mellan avstånd till spårbundet transportmedel 

från bostad och värdepåverkan på bostaden. Tre år senare var de redovisade 

analysernas resultat påvisade. Tydligt gäller detta stationerna i Barkarbystaden 

och Nacka. Barkarbystaden på före detta det militära flygfältet hade utan 

kommunikationsmedel legat för fäfot sedan minst 30 år. Området är ganska 

centralt beläget mellan Järfälla centrum och Akalla. När tunnelbanan blev 

säkerställd genom Stockholmsförhandlingens avtal med Järfälla kommun sattes 

planering och exploatering igång genast. Byggstart för nya tunnelbanan är 2018. 

Marknadsbeviset för att resultatet stämmer är att byggandet nu pågår för fullt och 

att i området planeras för cirka 18 000 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser. För 

Nacka gäller motsvarande marknadsbevis. Till följd av tunnelbanans utbyggnad 

planerar kommunen för 14 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser. Byggandet 

har redan påbörjats i stor skala. 

Tunnelbana i Stockholm är dock en sak och inverkan av pendeltågsförbindelser i 

mindre och mellanstora städer belägna mellan ett par stora städer som är pend-

lingsmottagare är en annan sak. Utifrån exemplen Knivsta, Ale och Trosa blir vår 

bedömning att inverkan på tillkommande tillväxt, i detta fall mätt som befolk-

ningstillväxt, till följd av ökade pendeltågsförbindelser alternativt tillskott av 

pendeltågsförbindelser på mindre orter/samhällen, ligger i intervallet 1 - 2 %. 

- i det lägre intervallet 1 - 1,5 % för ökat utbud i befintlig tågförbindelse och 

- i intervallet 1,5 - 2 % för ny förbindelse. 

Sett i ett större perspektiv ser vi att denna typ av samband har större bevisvärde 

för att värdera nyttan av ny pendeltågsförbindelse än att gå omvägen via 

restidsvinstberäkningar. Problemet med restidsvinstanalyser är två. Det första är 
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att restidsvinstanalyser baserat på förväntat resande sällan eller aldrig beaktar den 

samhällsutbyggnad som en ny förbindelse avser att åstadkomma. Det andra är att 

en eventuellt korrekt utförd restidsvinstanalys baserad på eventuellt korrekt 

resandeunderlag aldrig leder till en bedömning i och för sig av vad resandet ska 

leda till för påverkan på samhällsutvecklingen, t.ex. i form av stadsutbyggnad. 

Vi tar fast på redovisade slutsatser och har dessa fynd som input i det fortsatta 

arbetet. 
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3.  Analyskonceptet 

3.1  Arbetsmodellen 

I kapitel 1 har vi översiktligt gett underlag för att stödja utveckling av ett samman-

hållet stadsutvecklingsstråk Bollebygd - Härryda - Mölndal. Ytternoderna är 

Göteborg och Borås samt de bortre noderna är Göteborg och Jönköping i region-

perspektivet. Det är dock endast stråket Bollebygd – Härryda - Mölndal som tas 

om hand i den fortsatta analysen och utredningen. 

En andra förutsättning är att vi tar utbudet av pendeltåg/regiontåg på sträckan för 

given.  

Vi förutsätter således utbyggnad av pendeltåg/regiontåg på sträckan Mölndal - 

Härryda – Bollebygd med stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter södra, 

Landvetter flygplats, Bollebygd enligt funktionsutredningen. 

Vi förutsätter trafikutbud på dessa stationer enligt stationsutredningen (med fyra 

avgångar per timme i Bollebygd). 

Se vidare under avsnitt 3.2 ” Pendeltågs- och regiontågsförbindelser” nedan. 

Vår utredning är således en konsekvensanalys av det givna trafikutbudet. 

Nästa steg är att formulera ett stråkoncept för varje tänkt stationssamhälle/stads-

del/stad. Första momentet är att ta ställning till en stadsbygds storlek i perspek-

tivet 30 års utveckling genom att ta ställning till en befolkningstillväxt som 

bygger på de samband mellan tillgång till pendeltåg/regiontåg som formulerats i 

avsnitt 2.4  ”Särskilt om sambandet mellan pendeltåg och befolkningstillväxt”. 

Den grundläggande övningen i det momentet är kommunernas, dvs. KSOs och 

VKSO s, ställningstaganden, dvs. prognosen om önskad och möjlig befolknings-

utveckling. Detta moment redovisas i avsnitt 3.3 ”Prognos om befolknings-

utveckling”. 

Därefter skapar vi det faktiska stadsbyggnadsinnehållet i varje stationssamhälle/ 

stadsdel/stad. Detta steg innebär att fylla stråkvisionen med ett kvantitativt 

innehåll i form av stadsutbyggnad. Stadsbyggandets volym är en direkt funktion 

av den utvärderade befolkningstillväxten som leder till en viss befolkningsstorlek 

vid periodens slut, dvs. 30 år. För varje stationssamhälle/stadsdel/stad skapas 

således en hypotetisk ny stadsdel. Varje sådan stadsdel ska förutsätta de förank-

rade tillväxtmålen (befolkningstillväxt). Tillväxtprognosen omvandlas till till-

komst av bebyggelse med bostäder, kommersiella verksamheter samt kommunal 

serviceverksamhet. Denna bebyggelse förutsätter områdesanläggningar, general-

planeanläggningar samt följdinvesteringar.  

Det ligger i sakens natur att tillräckligt många människor stiger av och på tågen 

vid varje station. Resenärerna ska arbetspendla till arbetsorterna på det sätt som i 

princip motsvarar in- och utpendling idag från respektive kommun. 

Vart och en av de nya stadsdelarna/utbyggda stadsdelarna leder till ny service-

sysselsättning vars resenärer förutsätts resa på det sätt som motsvarar in- och 

utpendling idag. Exportsysselsättning däremot kommer vi däremot inte att påstå 

bli en följd av de nya samhällena annat än i begränsad mån. Däremot kommer de 

exportsysselsatta boendena i varje stadsdel förutsättas pendla på ett visst sätt. 
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Uppbyggnaden av och innehållet i respektive stationsort/stadsdel/stad redovisas 

under respektive avsnitt för varje station. 

- 4.” Nya småstaden Bollebygd” 

- 5 ”Nya småstaden Landvetter stad” 

- 6 ”Nya staden Mölnlycke 

- 7 ”Den framtida staden Mölndal” 

Slutligen, i det sista arbetssteget kommer har analysertas på konsekvensen av 

genomförandet av innehållet i varje stationsort. Räknemåtten är exploaterings-

netton och stadsbyggnadsnetton. Vi utvärderat respektive stadsdel, vad avser 

exploateringsnetto, i HLMExCALC-modellen samt, vad avser stadsbyggnads-

netto, i HLMStadsCALC-modellen. Syftet med utvärderingen är att undersöka om 

respektive stadsutbyggnad i omlandet kring varje station är planekonomiskt 

genomförbar. 

I avsnittet 3.4 ” Planekonomisk analysmodell” redogörs för teori och metod för 

hur den planekonomiska analysen genomförs.  

Genomförandet av den planekonomiska analysen redovisas under respektive 

avsnitt för varje station, dvs. 

-4.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

-5.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

-6.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

-7.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

De detaljerade beräkningarna i kalkylmodellerna redovisas separat i en bilaga till 

rapporten. 

 

3.2  Pendeltågs- och regiontågsförbindelser  

Föreliggande utredning är ingen tågutredning. 

Att bygga ny tågbana i stråket mellan Göteborg och Borås har utretts under lång 

tid som en del av en utbyggd Götalandsbana.. Mellan 1985 och 2013 har utförts 

minst 25 olika utredningar om Götalandsbanan
15

. Delsträckan Mölndal – Bolle-

bygd finns med i nationell plan 2014 - 2025. Arbete med järnvägsplan pågår. 

Sverigeförhandlingens höghastighetstågprojekt har med stationer på sträckan 

mellan Göteborg och Borås, men utelämnar vissa önskade stationer.  

Spår-och teknikfrågan liksom resandeunderlag är således uttömmande utrett.  

I frågan om var regiontåg och pendeltåg bör stanna med hänsyn till en framtida 

stadsbygd i stråket Mölndal-Härryda-Bollebygd och som tar fasta just på att en 

sådan trafik utvecklas med behövliga stationer, är mindre utredd.  

Var tågen bör stanna och vilken turtäthet som är behövlig är den avgörande 

frågan. Den utredning som förefaller politiskt förankrad (?) på regionnivå och som 

                                                 
15

 Götalandsbanan-kartläggningsstudie på sträckan Göteborg – Borås, Vectra 2013-10-21, 

beställare GR 
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beställer en lösning torde vara VGRs funktionsutredning hösten 2016
16

. Här 

redovisas önskat trafikutbud med regionala tåg och pendeltåg i stråket. Se nedan-

stående figur. I figuren anges för Bollebygd station två angöringar per timme. I en 

not i texten i funktionsutredningen anges att Bollebygds kommun har meddelat att 

utbudet bör ökas till fyra tåg per timme för Bollebygd/Kråketorp. 

I funktionsutredningen sidan 3 redovisas också som en bedömning att ” i ett snitt 

mellan Härryda och Göteborg/Mölndal bedöms kollektivtrafikresandet per vardag 

öka från ca 17 000 resor till 43 000 resor”. 

Funktionsutredningen s.4 bedömer att befolkningstillväxten på sträckan Göteborg-

Jönköping blir ca 0,9 % per år. 

Föreliggande utredning redovisar här fyra för vår utredning avgörande ställnings-

taganden: 

1) Vi förutsätter utbyggnad av pendeltåg/regiontåg på sträckan Mölndal – Härry-

da – Bollebygd med stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter södra, 

Landvetter flygplats, Bollebygd enligt funktionsutredningen 

2) Vi förutsätter trafikutbud på dessa stationer enligt stationsutredningen (med 

fyra avgångar per timme i Bollebygd) 

3) Vi bedömer att funktionsutredningens befolkningstillväxtprognos med 0,9 % 

per år är obsolet (se närmare det avsnitt i vår utredning som rör befolknings-

tillväxt) 

4) Vi bedömer att funktionsutredningens bedömning av kollektivtrafikresandet är 

obsolet (tar inte hänsyn till stadsbyggnadstillväxten, se vår utredning) 

 

Bild ur funktionsutredningen nedan. 

 

Det är således konsekvenser av ett givet utbud av tågtrafik som analyseras i vår 

utredning. 

                                                 
16

 Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg 2050, VGR 2015-10-14/viss 

revidering mars 2016 
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3.3   Prognos om befolkningsutveckling 

I tidigare avsnitt har redovisats ett samband mellan å den ena sidan tillgång till 

pendeltågsutbud från ett samhälle mellan två större städer, tillgång till motorväg 

till större städer och å den andra sidan befolkningstillväxt och bostadsbyggande å 

den andra sidan. Sambandet är övertygande. Befolkningstillväxten kan säker-

ställas i flera fall till 3 - 4 % per år. Tillskottet i tillväxt till följd av tillförd pendel-

tågstrafikering har vi i ett tidigare avsnitt bedömt ligga i intervallet 1,0 - 2,0 %. 

I sammanhanget ska nämnas att procentuella befolkningsutvecklingen i riket 

under perioden 2006-2016 har varit 0,93 % per år. SCBs prognos för perioden 

2017-2024 är befolkningstillväxt med 1,35 % per år. 

Utredningsmetoden för att ta fram en prognos för varje stationsort för den tänkta 

stadsutbyggnaden har varit följande.  

Varje beställare av utredningen i respektive kommun, KSO och VKSO, fick 

följande förutsättningar 

- utgå från att sambandet mellan befolkningstillväxt och tillgång till 

pendeltågsutbud är visat 

- utgå från funktionsutredningens trafikutbud för pendeltåg/regiontåg (med 

nya stationer) 

- utgå från funktionsutredningens tidplan för tågutbyggnaden 

- utgå från att varje kommun fullt ut , på marknadsmässiga villkor och 

utifrån politiska avvägningar, utnyttjar den potential för stadsutbyggnad 

som förutsatt trafikutbud erbjuder 

- bedöm önskad och sannolik befolkningstillväxt för en 30-årsperiod 

Vid ett seminarium hösten 2016 genomfördes övningen. Varje kommuns parvisa 

KSO och VKSO tog ställning till respektive kommuns önskade och sannolika 

befolkningstillväxt. Kommunernas prognoser har brutits ner stationsområdesvis 

av oss. 

Ställningstagandena har därefter tagits in i vår utredning som förutsättningar för 

att 

 Skapa stadsbyggnadskoncept med fysiskt innehåll kring varje stations-

områdes influensområde/omland 

 Genomföra konsekvensanalyser utifrån varje stationsområdes nya stads-

byggnad, både för sysselsättning och ekonomisk genomförbarhet av det 

nya stadsbyggandet 
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3.4  Planekonomisk analysmodell 

I utredningen skapas en ny stadsutbyggnad för varje stations omland. Varje sådan 

ny stadsbygd analyseras i utredningen med avseende på dess ekonomiska genom-

förbarhet. Analysmodellen presenteras nedan. 

 

3.4.1  Ekonomiskt perspektiv i plan- och bygglagen 

Vad är ett ekonomiskt perspektiv i frågan om tillämpning på markanvändning? 

Utifrån PBL-nivån kan följande hämtas in.  

Mark-och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena 

är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov; företräde ska 

ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Ekonomi betyder ju hushållning med knappa resurser så det tycks passa in. Vissa 

begränsningar kan dock härledas från bestämmelsen att 3 kap. och 4 kap. miljö-

balken ska tillämpas. En god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens ska 

främjas. I PBL nämns andra omständigheter som ska främjas, som kan härröras 

till sociala och ekologiska faktorer. 

Om vi dessutom hänför oss till allmänt godtagen urbanekonomisk 

lokaliseringsteori
17

 för efterfrågan och användning av mark, kan vi notera tre 

lägesfaktorer som är uttömmande: 

 Tillgänglighet, mätt som uppoffring för (tid, kostnader mm) för förflyttning av 

människor och varor från tomten till alla andra ställen som är önskvärda eller 

viktiga. Härmed menas t.ex. förflyttningseffektivitet till arbetsplatser, affärer, 

skolor, nöjen, fritid och allt annat som efterfrågas av hushåll, företag, 

myndigheter m.fl. Tillgången till vägar, kommunikationer och annat sådant 

påverkar förflyttningseffektiviteten. Här avses också tillgång till vatten, 

avlopp, energi, renhållning m.m. där tillgången till ledningar av olika slag och 

annat sådant ger olika grad av tillgänglighet. 

 Positiv exponering, mätt som utsikter, sol, god exponering, närhet till 

attraktiva besöksmål. Närmiljöns godhetsgrad kan vi kalla denna lägesfaktor. 

 Negativ exponering, mätt som trafikbuller, fula utsikter, rök, lukter och andra 

störningar i närmiljön. 

Dessa nämnda lägesfaktorer har ett ekonomiskt värde på marknaden, positivt eller 

negativt. Tillgänglighetsfaktorerna har en anläggningskostnad/byggnadskostnad 

och exponeringsfaktorerna är endera lägesgivna eller skapade genom exploate-

ring.  

Nu ser vi att PBLs ekonomiska perspektiv går ihop med den allmänna lokalise-

ringsteorin för markanvändning. PBLs ”beskaffenhet” och ”läge” träffar lokali-

seringsteorins ”tillgänglighet” och ”exponering”. PBLs ”behov” som begrepp får 

vi anse utvecklat till ”efterfrågan” genom lagen om kommunernas bostadsförsörj-

ningsansvar där riktlinjen ”analys av efterfrågan på bostäder” införs. Pusselbitar-

na som får PBLs ekonomiska hushållningsperspektiv att falla på plats med den 

ekonomiska lokaliseringsteorin håller. 

                                                 
17

 Ratcliff, Real Estate Analysis (1961), s.63-64;  

Convenience, Favorable exposure, Unfavorable exposure 
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I utredningen är det ökad tillgänglighet, i form av utbud av arbetsresande och 

annat resande från/till de nya stationerna för pendling/regionalt resande, som 

driver utvecklingen av de nya stadsbygderna. 

 

3.4.2  Utvärderingsmodell 

De ekonomiska konsekvenserna vid ett genomförande av stadsutvecklingsstråket 

Bollebygd-Härryda-Mölndal kan uttryckas och analyseras på olika sätt. I 

utredningen är måtten för de resultat som stadsutbyggnaden åstadkommer 

exploateringsnetto respektive stadsbyggnadsnetto. Resultaten kan beskrivas på 

samhällsekonomisk och kommunalekonomisk nivå. I figuren nedan beskrivs 

sambanden mellan de olika begreppen utifrån den samhällsekonomiska nivån. 

 

Exploateringsnetto  

Den vänstra delen av den grafiska bilden redovisar ett resultat i ett exploaterings-

netto och uppstår som resultat av input i form av områdesspecifika exploaterings-

investeringar och output i form av exploateringsintäkter genom att byggfärdiga 

byggrätter som prissätts på marknaden säljs. Vi kan benämna exploaterings-

resultatet som de lägesvärden som skapas vid en utbyggnad. 

Intäktssidan vid utvärdering av exploateringsnettot är de nyttor som uppstår vid 

ett genomförande av stadsbyggnadsstråket Bollebygd – Härryda - Mölndal. 

Nyttorna består av värdet av de byggrätter och tomter som planen medger. 

Kostnadssidan i utvärderingen består av de åtgärder som behövs för att skapa 

byggrätts- och tomtmarksvärden. Exempel på åtgärder är utbyggnad av gator och 

andra allmänna platser samt rivnings- och saneringsåtgärder. 
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Med exploateringsnetto avser vi nuvärdet
1
 av framtida intäkter minus kostnader. Intäkterna utgörs 

av alla byggrättsvärden/tomtmarksvärden som faller ut vid genomförandet.  Kostnaderna utgörs av 

alla investeringar i områdesanknutna exploateringsanläggningar som behövs för att skapa bygg-

rätterna/tomterna. Samtliga poster på intäkts- respektive kostnadssidan är marknadsbedömda. 
1
 Med nuvärde avses en intäkt eller kostnad som uppstår år X och som med en räntefaktor 

(kalkylränta) är omräknad till ett värde idag. 

De viktigaste aspekter vid bedömningen av exploateringsnettot är: 

- bebyggelsens lokalisering, t.ex. i förhållande till pendeltågsstationen 

- fördelningen mellan bostäder i småhus (friliggande och gruppbyggda) respektive 

flerbostadshus 

- fördelningen mellan lägenheter i flerbostadhus upplåtna med bostadsrätt och 

lägenheter upplåtna med hyresrätt 

- utbyggnadstakt och utbyggnadsordning  

Vid utvärderingen av stråket utgår vi från en tänkt lokalisering av 

stadsutbyggnaden med viss fördelning av olika typer av bostäder , d.v.s. de två 

första strecksatserna.. De två sista strecksatserna avser frågor som avgörs av 

marknaden och de politiska beslutsinstanserna.  

Stadsbyggnadsnetto 

Det andra resultatmåttet, stadsbyggnadsnettot, beaktar även effekter som 

traditionellt landar hos skattekollektivet, dvs. kostnader för 

generalplaneanläggningar och följdinvesteringar. På den högra sidan av den 

grafiska bilden redovisas två typer av stadsbyggnadsinvesteringar: 

 dels investeringar i form av övergripande infrastrukturåtgärder (s.k. 

generalplaneinvesteringar); typiska sådan är trafikhuvudleder som inte kan 

belasta det enskilda planområdet. 

 dels följdinvesteringar som är en följd av att en plan genomförs och att 

framför allt hushåll behöver tillkommande samhällsservice i form av 

förskolor, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar. Även 

kulturanläggningar hör hit. 

Exploateringsresultatet minus stadsbyggnadsinvesteringarna ger det samlade 

resultatet på samhällsekonomisk nivå. Vi tycker att det är lämpligt att benämna 

detta resultat som ”Stadsbyggnadsnytta”. 

Med stadsbyggnadsnetto avses nuvärdet av framtida exploateringsnetton minus nuvärdet av fram-

tida generalplanekostnader och följdinvesteringar.  

Med generalplaneanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål som på grund av 

planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det enskilda områdets behov. 

Till offentlig service (följdinvesteringar) räknas anläggningar som följer av en utbyggnad av bo-

städer t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboenden, renhållningsverk-

samhet, räddningstjänst, fritids-, idrotts- och kulturanläggningar samt vård- och hälsocentraler. 

Samhällsekonomisk nivå 

Analysen av exploateringsnetto och stadsbyggnadsnetto i figuren ovan kan göras 

på en samhällsekonomisk nivå eller begränsat till effekter för en enskild intres-

sent. 

På samhällsekonomisk nivå utvärderas ekonomiska effekter för samtliga intressenter inom ett 

avgränsat område (hushåll, företag, myndigheter, organisationer samt kommunen).  
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På den samhällsekonomiska nivån beaktas och mäts/beräknas ”alla” effekter som 

kan uppstå vid ett genomförande av planen. Detta är dock normalt inte möjligt att 

uppnå varför analysen av de samhällsekonomiska effekterna begränsas till effekter 

kopplade till investeringsskedet och att effekterna i huvudsak avser det 

geografiska område som planen omfattar. 

Förutom de effekter som är kopplade till exploateringsnettot och stadsbyggnads-

nettot kan effekter som är kopplade till den befintliga bebyggelsen beaktas. Det 

mått som används är värdeförändringar på befintlig bebyggelse inom det 

geografiska avgränsade område som planen omfattar, i detta fall Nödinge. 

Kommunalekonomisk nivå  

Skillnaden jämfört med den samhällsekonomiska analysnivån, är att enbart 

effekter som har att göra med den kommunala ekonomin ingår i den 

kommunalekonomiska utvärderingen. Det innebär att kommunkoncernen är den 

enda intressenten. Det leder också till att all exploatering som utgår från privat 

markägande av exploateringsmarken saknar betydelse för denna utvärderingsnivå. 

Det privata exploateringsnettot stannar i sin helhet utanför den kommunala 

ekonomin. I grafen nedan motsvarar sådana poster de som är färgade.  

Grafen nedan representerar den situation som råder inom vissa kommunen, dvs. 

att det kommunala markinnehavet är litet. Detta får den uppenbara följden att alla 

följdinvesteringar och alla generalplaneinvesteringar, som ju till sin natur kan ses 

som overheadkostnader, i sin helhet belastar den skattefinansierade kommunala 

ekonomin inklusive taxor.  
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På kommunalekonomisk nivå begränsas effekterna till vad som är kopplat till kommunens 

ekonomi. Den enda intressenten är alltså kommunkoncernen inkl. kommunala bolag och den enda 

aspekten är den kommunala ekonomin. Det innebär samtliga kommunala investeringar i 

kommunal service, infrastruktur m.m. samt de effekter som beror på kommunalt markinnehav och 

kommunala exploateringsavgifter. 

 

3.4.3  Utvärderingsmoment och viktigare frågor 

En klassisk modell för konsekvensutredningar innehåller följande steg: 

 Identifiering av effekter (enbart effekter som resulterar i ett ekonomiskt 

resultat) 

 Beskrivning och Kvantifiering (beskriva i ord och mängd och volymuppskatta 

effekter) 

 Värdering av konsekvenser (bedöma kostnader som uppstår och värden som 

tillskapas) 

 Bedömningsmodell (tabell med resultat) 

Stegen i modellen har följts i utvärderingen. I vissa moment har vi gjort tolkningar 

och egna bedömningar när uppgifter saknats eller varit ofullständiga. 

Följande punkter är frågor som har betydelse vid utvärderingen. 

 Förekomsten, nuläget, av kommunal service och ev. behov av utbyggnad (för-

skolor, skolor, äldreboenden). (Kostnads- och till viss del värdepåverkande 

faktor) 

 Förekomsten, nuläget, av utbyggd infrastruktur och ev. behov av utbyggnad 

(gator, va-anläggningar, m.m.). (Kostnads- och till viss del värdepåverkande 

faktor) 

 Förekomsten, nuläget, av kommunikationer (befintliga tåg- och busslinjer). 

(Värdepåverkande faktor) 

 Förekomsten, nuläget, av övrig kommunal service och ev. behov av 

utbyggnad (mjuka anläggningar). (Kostnads- och värdepåverkande faktor) 

 Fördelningen mellan olika typer av boendeformer (flerbostadshus, småhus). 

(Värdepåverkande faktor) 

 Värdet på byggrätter/tomter för olika boendeformer och i olika lägen. 

(Värdepåverkande faktor) 

 Fördelning i tiden av olika åtgärder. (Kostnads- och värdepåverkande faktor) 

Modellen tillämpas för varje stationsområdes stadsutbyggnad för sig. 
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4.    Nya småstaden Bollebygd  

4.1   Det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

4.1.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling - totalt 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 3 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet.  

Bollebygd station - stationsläge 

Den prognosticerade befolkningsutvecklingen på 3 % förutsätter en ny tågstation i 

Bollebygd. Stationsläget ligger söder om motorvägen, RV 40, ca 2 km sydost om 

Bollebygd centrum. Stationsläget omges av åkermark. Söder om stationsläget 

finns Forsa företagscentrum, i sydväst finns travbana/hästanläggning vid Forsa 

Gård. 

Bollebygd station - stationens influensområde 

Stationens influensområde inom Bollebygds kommundelas upp i tre delar 

- Området söder om RV 40 innehållande dels ett nytt samhälle runt stationen 

och dels ett område väster om Forsavägen där det i dag finns en travbana/ 

hästanläggning, Forsa Gård. Huvuddelen av bebyggelsen kommer att ligga 

inom en radie på ca 700 m från stationen. Ett smärre antal småhus byggs 

längst i väster 700 – 1 000 m från stationen. 

 

- Ett område norr om RV 40 och väster om Rävlandavägen. Området ligger 

inom ett avstånd på 700-1500 m från stationen. RV40 ger en viss barriäreffekt 

i förhållande till stationsområdet.  

 

- Den nya stationen har även betydelse för utveckling av Bollebygds tätort samt 

områdena utefter Hindåsvägen (Fjällastorp, Kyrkbyn och Kyrkbacken). 

Avståndet till stationen är här 1,5 – 2,5 km. Vi bedömer inte att stationen är 

någon förutsättning för bostadsbyggande i dessa områden, däremot påverkas 

värdenivån på tomter/byggrätter. 

 

Inom Härryda kommun ligger östra delen av Rävlanda samhälle inom stationens 

influensområde. Avståndet till stationen är 1,5-2 km. 

 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen i slutet av 

år 2026. Utifrån detta delar vi in analysperioden i fyra faser enligt nedanstående 

tabell. 

  

Page 218 of 321



 2017-03-27 47 

 

2017 - 2021 Den kommande stationen har ingen eller ringa påverkan på 

efterfrågan på nya bostäder. Bostadsbyggande i tätorten 

samt norra delen av strukturplanen 

2022 - 2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och 

byggandet genomförs. Bostadsbyggandet inom 

stationsområdet inleds 

2027 - 2031 Trafikstart och omfattande bostadsbyggande inom främst 

stationsområdet 

2032 - 2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå 

 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling i kommunen.  

Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

i procent 

2017 - 2021 2 

2022 - 2026 3 

2027 - 2031 4 

2032 - 2046 3 

 

Prognosen bygger på en bedömning att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas i 

nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Först vid definitivt 

beslut om byggandet av järnvägen får projektet en påtaglig inverkan på bostads-

efterfrågan. Vid trafikstart och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av 

bostäder som efterfrågan, och därmed befolkningsutvecklingen, att kulminera. För 

tidsperioden därefter gör vi bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men 

på en fortsatt hög nivå. 

Strukturplan 

Utifrån förutsättningen att en ny järnvägsstation byggs i Bollebygd har Fojab 

arkitekter tagit fram en strukturplan som visar ett sätt att utveckla dels ett nytt 

samhälle runt stationen och dels ny bebyggelse inom ett influensområde på cirka 

1,5 km från stationen. Vi har utnyttjat strukturplanen men gjort egna bedömningar 

vad avser olika delområdens beroende av stationen, tidplan för genomförande och 

i vissa fall även volymer och bebyggelsetyp. 

 

4.1.2  Bostadsbyggande – inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är 

beroende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett mot-

svarande byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt 

stor för att byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål 

för befolkningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska be-
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dömningar om den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter 

som behövs för att uppfylla målsättningen.  

Typ av bebyggelse 

Inom Bollebygds kommun består bostadsbeståndet till ca 75 % av småhus och 

25 % av lägenheter i flerbostadshus. Under senare år har en större andel av 

nyproduktionen bestått i flerbostadslägenheter. 

En utveckling av ett nytt samhälle runt den nya tågstationen kräver en tät och 

stadsmässig bebyggelse. Detta kommer att innebära att ca 80 % av bostads-

byggandet i kommunen under den aktuella 30-årsperioden kommer att ske i form 

av lägenheter i flerbostadshus. Förutom inom det nya samhället runt stationen 

bedömer vi att ett antal lägenheter i flerbostadshus kommer att byggas inom den 

nuvarande tätorten. Småhusbyggande kommer att ske främst i de yttre delarna av 

tågstationens influensområde, cirka 700 m till 2 km från stationen. Dessutom 

kommer ett smärre antal småhus per år att byggas på landsbygden och inom 

kommunens övriga tätorter. 

Boende per lägenhet 

En viktig faktor vid bedömningen av det bostadsbyggnadsbehov som genereras av 

en viss befolkningstillväxt är antalet boende per lägenhet. I dag bor det i Bolle-

bygd 2,7 personer per småhus och 1,8 personer per flerbostadslägenhet (ej spe-

cialbostäder). Motsvarande antal för riket ligger i stort sett på samma nivå. 

Medeltalet för samtliga bostäder (ej specialbostäder) ligger på 2,2 för riket. 

Antalet boende per lägenhet i nyproduktionen ligger i medeltal betydligt högre än 

i beståndet. Vi räknar därför med att det i en nybyggd villa flyttar in 3 personer 

och i en lägenhet i flerbostadshus 2,2 personer. För nyproduktionen i Bollebygds 

tätort räknar vi 2,0 boende per lägenhet i flerbostadshus på grund av att vi bedö-

mer att det inom tätorten byggs en större andel små lägenheter än i det nya sam-

hället. 

Bostadsbyggande - utanför stationens influensområde 

Under hela perioden förutsätts att det byggs 10 småhus per år på landsbygd och 

inom övriga tätorter i kommunen. Detta byggande beaktas vid bedömningen av 

antalet lägenheter som kommer att byggas inom tågstationens influensområde 

inom den givna ramen av 3 % i årlig befolkningstillväxt i kommunen.  

Bostadsbyggande - inom Bollebygds tätort samt områdena utefter Hindåsvägen 

(Fjällastorp, Kyrkbyn och Kyrkbacken). 

Inom Bollebygds centrum bedömer vi att det under åren 2017 - 2021 kommer att 

byggas cirka 250 lägenheter i flerbostadshus. Under samma tidsperiod bedömer vi 

att 100 småhus kommer att byggas inom områdena Fjällastorp, Kyrkbyn och 

Kyrkbacken. Dessa områden ligger inom den ovan nämnda strukturplanen men vi 

bedömer att de inte är beroende av tågstationen. Dessutom ligger de tämligen nära 

centrum och inte minst skola. Vi bedömer därför att områdena är attraktiva att 

bygga ut redan i ett tidigt skede. 

Under tidsperioden 2022 - 2026 bedömer vi att ytterligare cirka 70 småhus och 

250 lägenheter kommer att byggas inom Fjällastorp och Kyrkbyn. Dessutom 

räknar vi med ytterligare cirka 100 lägenheter inom tätorten. 
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Under tidsperioden 2027 - 2031 kommer i stort sett all nyproduktion att koncent-

reras till stationsområdet och dess närhet.  

Under perioden 2032 - 2046 kommer återigen ett visst byggande att ske inom tät-

orten. Vår bedömning är cirka 1 000 lägenheter för hela perioden om 15 år.  

Till det angivna antal lägenheter kommer ett smärre antal specialbostäder (grupp-

bostäder, äldrebostäder mm).  

Sammanfattningsvis ger ovanstående följande antal tillkommande bostäder 

respektive boende inom det aktuella området. 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 250 100 800 

2022 - 2026 350 70 900 

2027 - 2031    

2032 - 2046 1 000  2 000 

SUMMA 1 600 170 3 700 

 

Bostadsbyggande - söder om RV 40 

Söder om RV 40 utvecklas dels ett nytt samhälle runt stationen och dels Forsa 

Gård där det i dag finns en travbana/hästanläggning. 

Runt stationen utvecklas en ny stadsdel med ca 2500 bostäder i flerbostadshus. 

Inom Forsa gård byggs cirka 200 småhus och 500 lägenheter i flerbostadshus. 

Utbyggnaden börjar omkring år 2020 med ett antal småhus vid Forsa gård som 

därefter byggs ut successivt under ca 15 år. 

Utbyggnaden av samhället runt stationen inleds närmare mitten av 2020-talet så 

att första inflyttning kan ske samordnat med trafikstart på järnvägen. Utbygg-

naden pågår under cirka 20 år och har sin största omfattning under den första 

femårsperioden efter trafikstart. 

Sammanfattningsvis ger ovanstående följande antal tillkommande bostäder 

respektive boende inom det aktuella området. 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 0 0 0 

2022 - 2026 150 50 480 

2027 - 2031 850 100 2 170 

2032 - 2046 2 000 50 4 550 

SUMMA 3 000 200 7 200 
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Bostadsbyggande - norr om RV 40 

Området innehåller i huvudsak blandad småhusbebyggelse i området väster om 

Rävlandavägen. Området innehåller flera mindre delområden och byggs 

successivt ut från mitten av 2020-talet och 20 år framåt. 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 0 0 0 

2022 - 2026 0 25 75 

2027 - 2031 0 60 180 

2032 - 2046 0 270 810 

SUMMA 0 355 1065 

 

Bostadsbyggande - Sammanfattning för hela kommunen 

Ovanstående områdesvisa prognoser ger följande bostadsbyggande inom hela 

kommunen: 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 250 150 950 

2022 - 2026 500 195 1 600 

2027 - 2031 850 210 2 500 

2032 - 2046 3 000 470 7 800 

SUMMA 4 600 1025 12 850 

 

Ovanstående leder till att Bollebygds kommun vid utgången av år 2046 förväntas 

ha en befolkning på cirka 22 000 innevånare. Av dessa bor 7 000 i det nya 

området söder om RV40 och Forsa Gård. 

 

4.1.3  Lokalbehov inom kommersiell service och näringsverksamhet 

Lokalarean bedöms utifrån ett nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom 

olika sektorer. Antalet anställda inom olika sektorer beskrivs närmare i avsnitt 7 

nedan varför endast antalsuppgifter anges här. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 80 m
2
 per anställda inom större 

detaljhandelsbutiker och siffran 20 m
2
 per anställd inom mindre butiker. För 

Bollebygd uppskattar vi antalet anställda till 75 respektive 250 personer i större 

respektive mindre butiker. Det innebär för Bollebygd med cirka 6 000 m
2
 LOA 

för större detaljhandelsbutiker respektive 5 000 m
2
 LOA för mindre butiker. 

För anställda inom hotellsektorn används siffran 50 m
2
 per anställd och för an-

ställda inom restauranger siffran 15 m
2
 per anställd. Dessa siffror innebär ett 
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areabehov på 2 500 m
2
 LOA för hotell med 50 anställda respektive 1 000 m

2
 LOA 

för restauranger 75 anställda. 

För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Det innebär en total area inom denna sektor på cirka 3 000 m

2
 LOA för 

150 anställda. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd innebär det cirka 2 000 m

2
 LOA 

vilket motsvarar 200 anställda 

Sammantaget ger detta ett lokalbehov på cirka 20 000 m
2 

LOA. 

 

4.1.4  Generalplaneanläggningar 

Skapandet av den nya småstaden Bollebygd kräver ett antal anläggningar av 

karaktären Generalplaneanläggningar. Med detta avses anläggningar för trafik- 

och parkändamål som inte bedöms vara till nytta enbart för det enskilda området. 

Det som i första hand kan överblickas i dag är följande: 

- Nytt resecentrum vid den nya stationen. Eftersom tågstationen är till nytta för 

ett väsentligt större område än närområdet kan inte byggandet av resecentrum 

med tillhörande parkering för pendlare och andra resenärer ses som en 

områdesanläggning. 

 

- Den nya småstaden Bollebygd genomkorsas av RV40. För att knyta samman 

de nya områdena söder om vägen med befintlig tätort krävs ett antal passager 

över eller under motorvägen. 

 

- Utefter Rävlandavägen och Hindåsvägen kommer det att krävas rodeller eller 

andra typer av trafikplatser för att ansluta ny bebyggelse. Även vissa gång- 

och cykelvägar utefter nämnda vägar kan bli aktuella. 

 

- Ett antal större parkområden/naturområden är av sådan art att de inte kan 

anses vara områdesanläggningar.  

 

4.1.5  Kommunala följdinvesteringar – lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Bollebygd 

kräver utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning 

per sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad 

av bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboen-

den, fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in 

i två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturanläggningar. 
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Förskolor 

Statistikuppgifter från Malmö anger ett platsbehov i förskola på 0,25 barn per 

småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus efter 5-10 år. Vår bedömning är 

att det i förortskommuner så som Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och 

bo barnfamiljer i något större utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 

förskolebarn per småhus och 0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför 

det av oss bedömda bostadsbyggandet ett behov av 12 förskolor med ca 80 barn 

vardera (totalt 960 platser). Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 kvm LOA 

(11,5 m
2
 BTA). Detta inkluderar personalutrymmen mm. Totala areabehovet 

uppgår därmed till ca 10 000 m
2
 LOA. 

Behovet av förskolor utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras 

vanligen nära bostäderna. 

Skolor 

Ny grundskola, F-6, byggs för närvarande i anslutning till befintlig högstadie-

skola. Inom kommunen finns dessutom kommunala F-6 skolor i Töllsjö och 

Olsfors samt en friskola i tätorten. 

Någon gymnasieskola finns inte i kommunen och planeras inte heller. Däremot 

kommer den nya bebyggelsen att skapa behov av en eller flera nya grundskolor. 

Antalet tillkommande elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig be-

folkningsstatistik för såväl kommunen som riket till ca 12 % av hela befolk-

ningen. Ett tillskott med 12 850 innevånare innebär ca 1 500 grundskoleelever.  

Ytbehovet per elev uppskattar vi till 12 kvm LOA (14 m
2
BTA). I detta ingår 

gymnastiksal, matsal/kök, administrationslokaler mm. För 1 500 tillkommande 

elever ger detta ett areabehov på ca 18 000 m
2
 LOA. Vår bedömning är att det 

byggs en något större idrottshall än vad som krävs för skolans behov varför arean 

totalt uppskattas till 19 000 m
2
 LOA.  

Vård- och omsorg 

I kommunen finns äldreboendet Bollegården med ca 80 lägenheter. Detta mot-

svarar ca 5 % av antalet innevånare som är äldre än 65 år. Motsvarande nyckeltal 

för riket är ca 6 %.  

Vård- och omsorgsboende delas upp på grupperna äldre respekt personer med 

särskilt behov av vård och omsorg. För gruppen äldre beräknas behovet av lägen-

heter utifrån andelen personer över viss ålder samt hur stor andel av dessa som har 

behov av särskilt boende. Av befolkningen i riket och inom kommunen är cirka 5 

% i åldern 80 år eller äldre. Av dessa är cirka 20 % i behov av särskilt boende i 

form av gruppboenden (erfarenhetstal från andra kommuner). Det innebär att be-

hovet av lägenheter i form av äldreboenden uppgår till cirka 1 % av totalbefolk-

ningen. För gruppen med personer med särskilt behov av vård och omsorg är 

erfarenhetstalet att antalet personer med sådana behov uppgår till en person per 

150 – 200 invånare. Översatt i procent innebär detta cirka 0,5 % räknat utifrån en 

totalbefolkning. Sammantaget innebär det att antalet som är i behov av vård- och 

omsorgsboende motsvarar cirka 1,5 % av befolkningen inom ett bebyggelseom-

råde. 
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På lång sikt innebär därför en befolkningstillväxt på cirka 13 000 personer ett 

behov av 200 lägenheter inom vård- och omsorgsverksamheten. Av dessa är 130 i 

form av gruppboenden och 70 i form av servicebostäder. 

Areabehovet per lägenhet i grupphusboenden uppgår totalt till cirka 70 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet. Denna area kan delas upp på den egentliga lägenhetsarean 

och areor för samlingsrum, kök, personalutrymmen och kommunikation. Cirka 35 

m
2
 LOA utgörs av lägenhetsarea och resterande del av övriga areor. Vid bedöm-

ning av kostnader för kommunen utgår vi från att den area som utgörs av den 

boendes lägenhet samt en mindre dela av den gemensamma arean täcks av hyres-

intäkter från de boende. Det innebär att resterande del av arean, 30 m
2
 LOA per 

boende/lägenhet, ska ligga som underlag för bedömningar av kommunens 

kostnader för denna typ av boenden. Beträffande servicebostäder utgörs dessa av 

ofta av lägenheter i det ordinarie flerbostadshusbeståndet. Den gemensamma 

arean är mindre i denna typ av boenden och består vanligtvis av en lägenhet som 

disponeras av vårdpersonalen. Den area som ska ligga som underlag för bedöm-

ningar av kommunens kostnader för denna typ av boenden uppskattar vi till 10 m
2
 

per lägenhet. Ovanstående leder till följande byggnadsvolymer 

BOA (35 m
2
 per lägenhet)    7 000 m

2
  

LOA som finansieras via hyran (5 m
2 

per lgh i gruppboende)    650 m
2 

LOA som finansieras av kommunen  

(30 m
2 

per lgh i gruppboende + 10 m
2
 per lgh i serviceboende) 4 600 m

2 

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende tillkommer successivt i takt 

med utvecklingen av det nya samhället. Boendena kommer att lokaliseras dels 

inom befintlig tätort och dels integrerat i de nya områdena. 

Övrig kommunal service 

En så kraftig expansion av kommunen som det här är fråga om skapar behov av 

ny och/eller utökad kommunal service även av annat slag än förskolor, skolor 

samt vård- och omsorg.  

Vi bedömer att det behövs utökade utrymmen för ungdomsgård, bibliotek, 

kommunens egen förvaltning och övriga servicefunktioner som kommunen 

tillhandahåller. Areabehovet uppskattas till totalt cirka 1000 m
2
 LOA. 

 

4.1.6  Statliga/regionala följdinvesteringar 

Vårdcentral 

En vårdcentral finns centralt i Bollebygd. I Rävlanda finns dessutom en liten pri-

vat vårdcentral. 

Utbyggnaden av Bollebygd kommer att kräva ytterligare en vårdcentral med cirka 

30 anställda och med en area på cirka 1 800 kvm LOA. 
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4.1.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Basuppgifter om arbetstillfällen och pendling 

Som underlag för bedömning av efterfrågan på lokaler för olika behov använder 

vi befolkningsstatistik och statistik om sysselsättning och pendling inom 

kommunen. Följande basuppgifter finns: 

- Befolkning i arbetsför ålder (20 - 64 år) är idag i landet som helhet cirka 64 %. 

På sikt är bedömningen att denna andel kommer att minska till under 60 % år 

2030. Samtidigt är det rimligt att utgå från att befolkningen inom arbetsför 

ålder inom den typ av bebyggelsestruktur som är högre än genomsnittssiffran 

för riket. Slutsatsen är att vi bedömer att andelen av befolkningen inom arbets-

för ålder inom den nya småstaden Bollebygd kommer att vara cirka 62 %. 

 

- Förvärvsgraden inom landet som helhet ligger inom intervallet 0,75 - 0,80. 

Det är dock rimligt att anta att förvärvsgraden inom den typ av samhälle som 

Bollebygd representerar är något högre än genomsnittssiffran för riket. Den 

samlade bedömningen är att den uppgår till cirka 85 %. 

 

- Utpendlingen idag från Bollebygd till andra kommuner är cirka 67 % (3 000 

personer). Samtidigt uppgår inpendlingen till cirka 46 % (1 238 personer) av 

antalet arbetsplatser i kommunen.  

 

- Totalt innebär detta att det i dag finns cirka 2 700 arbetsplatser inom 

kommunen. Av dessa innehas 1 475 av boende i kommunen. 

Bedömning av antalet tillkommande arbetstillfällen inom Bollebygd utgår från 

dessa förutsättningar. Följande beräkning belyser detta: 

- 12 850 tillkommande personer * 0,62 (20 - 64 år) = 7 970 i arbetsför ålder 

- 7 970 personer i arbetsför ålder * 0,85= 6 775 arbetande personer  

- 6 775 arbetande personer * 0,67 (utpendling) = 4 540 tillkommande personer 

som har sin arbetsplats i annan kommun. 

- 6 775 arbetande personer * 0,33 (arbetande personer – utpendlare) = 2 235 till-

kommande personer som både bor och arbetar i Bollebygds kommun. 

- Eftersom 46 % av alla arbetsplatser i kommunen besätts av inpendlare 

kommer 1 905 nya arbetstillfällen att besättas av inpendlare. 

Totalt innebär ovanstående att 2 235 + 1 905 = 4 140 nya arbetstillfällen kommer 

att tillskapas inom kommunen till följd av den ökade folkmängden. 

Nya arbetstillfällen i kommunal serviceverksamhet i Bollebygd  

Statistikuppgifter från Malmö anger ett platsbehov i förskola på 0,25 barn per 

småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus efter 5-10 år. Vår bedömning är 

att det i förortskommuner så som Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och 

bo barnfamiljer i något större utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 

förskolebarn per småhus och 0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför 

det av oss bedömda bostadsbyggandet ett behov av 12 förskolor med ca 80 barn 

vardera (totalt 960 platser). Med 5,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 

185 arbetstillfällen inom förkolan. 

Antalet elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig befolkningsstatistik 

för såväl kommunen som riket till cirka 12 % av hela befolkningen. Ett tillskott 
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med 12 850 innevånare innebär cirka 1 500 grundskoleelever. Med 12,2 barn per 

anställd (medeltal för riket) ger detta cirka 125 anställda. Inom ”fritis” finns 

dessutom cirka 60 anställda (750 barn med 12,9 barn per anställd). Totalt innebär 

detta 185 arbetstillfällen inom grundskolan.  

Antalet anställda inom vård och omsorg, innefattande äldreboenden, LSS-boen-

den, hemtjänst, dagverksamhet samt administration, uppskattas motsvara ca 2 % 

av antalet boende i kommunen. Ett tillskott med nära 13 000 invånare bedöms 

därför generera cirka 250 arbetstillfällen. 

För övrig kommunal verksamhet bedöms personalbehovet öka med cirka 50 an-

ställda till följd av att kommunen växer till innevånarantalet. 

Inom kommunal serviceverksamhet verksamhet genereras således sammantaget 

omkring 700 arbetstillfällen. 

Nya arbetstillfällen i regional serviceverksamhet 

Utbyggnaden av den nya småstaden kommer att kräva ytterligare en vårdcentral 

med cirka 30 anställda. 

Nya arbetstillfällen i kommersiell serviceverksamhet 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Bollebygds kommun 

inom handelsverksamhet. Det innebär för att cirka 340 personer ytterligare kom-

mer att arbeta inom denna sektor (5 % av 6 775). 

Inom hotell och restaurangsektorn bedöms 1,5 % av de förvärvsarbetande inom 

Bollebygds kommun komma att vara sysselsatta. Det innebär cirka 125 tillkom-

mande arbetstillfällen.  

Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data- och telekomföretag, revisionsfirmor mm. 

Antalet anställda inom kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär 

cirka 135 tillkommande arbetstillfällen i Bollebygd. 

Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 200 tillkommande arbetstillfällen i 

Bollebygd. 

Inom privat verksamhet genereras således sammantaget cirka 800 arbetstillfällen. 

Nya arbetstillfällen i serviceverksamhet inom Bollebygd – sammanfattning 

Som framgår ovan förväntas den ökade folkmängden direkt generera en efter-

frågan på cirka 1 500 arbetstillfällen inom offentlig och kommersiell serviceverk-

samhet inom Bollebygd. Med en bibehållen pendlingsfrekvens kommer något 

över 50 % eller 800 av dessa att bemannas av kommuninnevånare och 700 med 

inpendlare från annan kommun. 

Som framgår ovan förväntas totalt 2 235 personer få sin sysselsättning inom 

kommunen till följd av befolkningstillväxten. För att uppnå detta måste således 

ytterligare ca 1 400 personer få sin arbetsplats inom kommunen. Med en fortsatt 

bibehållen pendlingsfrekvens innebär detta att cirka 2 600 arbetstillfällen, utöver 

de som direkt genereras av befolkningstillväxten, måste skapas inom kommunen. 
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Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

Med bibehållen pendlingsstruktur kommer en stor andel av de nya innevånarna i 

Bollebygd att pendla till andra kommuner. Av de cirka 6 800 arbetande personer 

som tillkommer kommer cirka 800 att arbeta med olika former av serviceverk-

samhet inom kommunen. Av övriga ca 6000 personer väntas omkring 4 000 per-

soner pendla till arbeten i annan kommun. En stor och växande arbetsplats nära 

Bollebygd är Landvetter flygplats dit många kan förväntas pendla. 

Återstår gör 2 000 personer som kan förväntas få sin utkomst från ”exportverk-

samhet” som etableras inom Bollebygd. 

 

4.2   Den ekonomiska genomförbarheten 

4.2.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av tillskapandet av den nya småstaden Bollebygd 

påverkas av ett antal faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi 

bedömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha 

en positiv realvärdeutveckling med 1 % utöver det som är en följd av stations-

etableringen. 

 

4.2.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första studerar vi försäljningar på marknaden av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för gruppbyggda småhus eller flerbostadshus.  

För det andra noterar vi försäljningar av bebyggda enheter där värdet kan kopplas 

till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från kända samband 

mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomtmark. Denna 

metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på byggrätter för 

flerbostadshus och då primärt sådana där lägenheterna upplåts med bostadsrätt. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där de ingående parametrarna är slut-

ligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset (konsumentpriset) minskat med 
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produktionskostnaden och byggherrens vinstmarginal. Ett exempel avseende 

bostadsrätter visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser, inklusive värdet av gemensamma lån i 

bostadsrättsföreningen, inom ett område visar att det sammantagna värdet uppgår 

till storleksordningen 45 000 kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 

I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter 

I Bollebygd bedömer vi att mark för flerbostadshus i bästa läge med upplåtelse-

form bostadsrätt har ett värde motsvarande 2 500 kr/m
2
 BTA. Vi upplåtelseform 

hyresrätt stannar värdet på omkring 1 200 kr/m
2
 BTA. 

Tillkomsten av tågstationen bedömer vi komma att leda till att värdenivån suc-

cessivt ökar till 4 500 kr/m
2
 BTA i området närmast stationen och till 4 000 kr i 

övriga tätorten. 

Mark för flerbostadshus som upplåts med hyresrätt bedömer vi på motsvarande 

sätt få en värdeökning upp till omkring 2 000 kr/m
2
 BTA i bästa läge. 

Värdet på tomtmark för friliggande småhusbebyggelse 

Tomter för friliggande småhus inom Bollebygds tätort säljs i dag för cirka 

800 000 kr. Vi bedömer att det inledningsvis inte kommer att ske någon större 

värdeförändring. I och med trafikstart på järnvägen bedömer vi att värdenivån 

tämligen snabbt kommer att stiga upp till cirka 1,2 Mkr per tomt. Värdepåverkan 

begränsas något av att de friliggande tomterna inte ligger i direkt anslutning till 

stationen. 

Värdet på tomtmark för gruppbyggd småhusbebyggelse 

Eftersom ortsprismaterialet avseende tomter för gruppbyggda småhus i princip är 

obefintligt utgår värderingen av tomter för gruppbyggda småhus från en erfaren-

hetsmässigt känd relation mellan värdet på dessa och värdet på tomter för friligg-

ande småhusbebyggelse. Erfarenhetsmässigt är denna relation i storleksordningen 

0,4 - 0,8 beroende på typ av grupphusbebyggelse och storleken på tomterna. I vår 

analys utgår vi från en tämligen tät grupphusbebyggelse varför en faktor mellan 

0,5 och 0,6 bedöms ge ett representativt värde, upp till 700 000 kr vid periodslut. 

Viss kontroll har även gjorts gentemot byggrättsvärden i flerbostadshus, se ovan. 

Med en byggrätt på 125 m
2
 BTA för de gruppbyggda småhusen innebär 700 000 

kr ett värde på 5 600 m
2
 BTA vilket ska jämföras med 4 500 för flerbostadshusen 

vilket vi bedömer vara en marknadsmässig relation. 

Värdet på tomtmark/byggrätt för hyreshus med lokaler för kommersiell service 

och handel 

Värdet på byggrätter för lokaler varierar med ändamålet. För större detaljhandels-

tomter (ICA- maxi, Lidl m fl.) bedömer vi värdet till cirka 2 000 kr/kvm BTA. För 
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övrig handel, hotell, restauranger och kontor uppskattas värdenivån till intervallet 

1 200 – 1 500 kr/kvm BTA. 

 

4.2.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. I vissa fall ger den ovan 

nämnda stukturplanen viss vägledning beträffande i första hand det kommande 

gatunätets omfattning vilket utnyttjats vid bedömningarna. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA respektive kr/tomt för småhus): 

- Nyexploatering av bostäder i flerbostadshus     1 200 kr 

- Förtätning med bostäder i flerbostadshus        500 kr 

- Nyexploatering av lokaler      1 000 kr 

- Förtätning med lokaler          500 kr 

- Friliggande småhus   350 000 kr 

- Gruppbyggda småhus   150 000 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken 

utifrån pågående användning, i regel åkermark. 

 

4.2.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Kostnaden för generalplaneanläggningar uppskattas till 125 Mkr i dagens pen-

ningvärde. Största kostnadsposterna avser bro över motorvägen, resecentrum samt 

ett antal rondeller/nya korsningar utefter Hindåsvägen, Töllsjövägen och Räv-

landavägen.  

Anläggningarna utförs huvudsakligen under den första halvan av tidsperioden. 

Vissa anläggningar berör statliga vägar. I analysen har vi inte beaktat någon 

eventull statlig finansiering. 

 

4.2.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Kommunala 

Kostnaden för följdinvesteringar avseende kommunal verksamhet uppskattas till 

870 Mkr i dagens penningvärde. Av detta avser 

Förskolor  265 Mkr 

Grundskolor  450 Mkr  

Vård- och omsorgsboenden 140 Mkr (exklusive de enskilda lägenheterna) 

Övrigt  25 Mkr 

Investeringarna görs kontinuerligt under perioden med en viss förskjutning mot 

den senare delen, främst när det gäller grundskolor och vård- och omsorgsboende. 

En sak som bör noteras är att vi inte tagit upp någon investeringskostnad för 

gymnasieskola. Vi förutsätter att kommunen även fortsättningsvis ”köper” sådan 

utbildning från närliggande kommuner. 
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Statliga/regionala 

En ny vårdcentral för cirka 50 Mkr behöver byggas omkring år 2030. Bedöm-

ningen grundas på en area på 1 800 m
2
 LOA á 27 500 kr. 

 

4.2.6  Analysresultat 

Den genomförda analysen visar ett exploateringsnetto på totalt cirka 740 Mkr som 

ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader för 

bostäder och lokaler. Överskottet kommer i allt väsentligt från bostadsexploate-

ringen.  

Efter avdrag för generalplanekostnader med cirka 90 Mkr och följdinvesteringar 

med 480 Mkr (varav kommunen 450 Mkr) återstår ett netto (stadsbyggnadsnetto) 

på 170 Mkr. 

Resultatet, 170 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen uppgår 

till cirka 1 Mdr kr räknat som ett nuvärde. Nettot uppgår därmed till cirka 15 % av 

den totala investeringskostnaden.  

Den nya småstaden kommer att leda till ny sysselsättning. Utifrån kända inpend-

lings- och utpendlingsmönster i Bollebygds kommun gör HLM följande, speku-

lativa, bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och 

omsorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala 

myndighetsuppgifter), cirka 730 sysselsatta.  

- Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) cirka 800 

sysselsatta.  

- Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Bollebygd småstad), cirka 

4 000 sysselsatta. 

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att utveckla småstaden Bolle-

bygd. Resultaten av analyserna, i form av exploateringsnetto och stadsbygg-

nadsnetto, visar båda positiva siffror. 

Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Bollebygds kommun innebär det att ett positivt exploateringsnetto endast 

kan tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för generalplaneanlägg-

ningar och följdinvesteringar åligger däremot alltid kommunen oavsett markägan-

det. Initialt medför investeringsbehovet en betydande belastning om kommunen 

inte äger en betydande andel av den exploateringsbara marken. På sikt kommer en 

ökad folkmängd att leda till ökade skatteintäkter och därmed vidgat ekonomiskt 

utrymme. Det stora investeringsbehovet kan trots detta vara problematiskt för 

kommunen.  

Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i 

analysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med 

intäkten via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, 

plus eller minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om 

va-taxan total sett ger underfinansiering).  
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4.3   Rävlanda - det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

4.3.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling – övergripande för kommunen som helhet 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 2,25 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet exklusive den nya 

småstaden Landvetter Stad.  

Bollebygd - stationsläge 

Tillkomsten av en station i Bollebygd innebär att delar av tätorten Rävlanda i 

Härryda kommun hamnar inom influensområdet för den nya stationen. På sikt 

innebär det dessutom att bebyggelsen inom tätorterna Bollebygd och Rävlanda 

tillsammans med det nya stationsläget i Bollebygd kommer att växa samman.  

I det följande beskrivs utvecklingen inom den del av tätorten Rävlanda som ligger 

inom influensområdet för stationen i Bollebygd. 

Bollebygd - stationens influensområde 

Inom Härryda kommun ligger östra delen av Rävlanda samhälle inom stationens 

influensområde. Avståndet till stationen är 1,5-2 km. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på Rävlanda tätort 

För att bedöma en utveckling inom Rävlanda tätort utgår vi från kommunens 

gällande bostadsförsörjningsprogram från 2015 och de förutsättningar om 

befolkningstillväxt som kommunen gett som förutsättning för denna utredning. 

I bostadsförsörjningsprogramet har kommunen utgått från att befolkningen inom 

kommunen som helhet kommer att växa med 1,5 % under planeringsperioden. I 

programmet är utvecklingen inom olika tätorter i kommunen beskriven och redo-

visat som antalet tillkommande bostäder i småhus och flerbostadshus. Översatt i 

befolkningstillväxt innebär detta att befolkningstillväxten i Rävlanda kommer att 

uppgå till cirka 0,05 % räknat i procent av hela kommunens befolkningstillväxt.  

I den överenskommelse som ligger till grund för denna utredning har Härryda 

kommun bedömt att befolkningstillväxten inom kommunen, vid tillkomst av ny 

järnväg med tillhörande stationslägen, kommer att öka till 2 – 2,5 % (förutom den 

befolkningsutveckling som kommer att ske i Landvetter södra). I det fortsatta 

arbetet utgår vi från genomsnittet av intervallet, dvs. 2,25 % befolkningstillväxt 

Vi gör vidare bedömningen att hela skillnaden i befolkningsökning mellan 1,5 % 

och 2,25 % kommer att ske inom de tätorter som kommer att få en station med 

pendeltågsförbindelse. Förutom Rävlanda (Kråketorp) så får tätorten Mölnlycke 

ny station. Sammantaget innebär detta att av den totala befolkningstillväxten för 

hela kommunen på 2,25 % så kommer ca 5 % av denna, dvs. ca 0,1 % av den 

totala befolkningstillväxten i kommunen, att ske i Rävlanda. Motsvarande siffra 

för Mölnlycke är 1,55 % (dvs. ca 70 % av 2,25 %) och för tätorterna Landvetter, 

Härryda, Hindås och Hällingsjö med tillhörande landsbygdsområden 0,6 % (dvs. 

ca 25 % av 2,25 %). 

Relaterat till befolkningsmängden inom varje tätort innebär dessa siffror att be-

folkningen inom Rävlanda tätort ökar med ca 2,3 % i snitt under perioden 2017-

2046. 
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Totalt innebär det för den del av Rävlanda tätort som ligger inom influensområdet 

för den nya tågstationen i Kråketorp en befolkningsökning med ca 1 200 personer 

under perioden fram till 2046. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Det innebär att åtgärder 

som påbörjas och slutförs under åren 2017 – 2046 beaktas. 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen årsskiftet 

2026/2027. Det innebär att banan mellan Mölnlycke och Bollebygd är utbyggd, 

stationerna är färdigställda och att banan trafikeras med pendeltåg. Utifrån detta 

delar vi in analysperioden i ett antal faser enligt nedanstående: 

2017-2021 Den kommande stationen har ingen eller ringa påverkan på 

efterfrågan på nya bostäder. Visst bostadsbyggande under 

perioden 

2022-2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och bygg-

andet genomförs. Något högre bostadsbyggande pga. av att 

tidpunkt för trafikstart närmar sig. 

2027-2031 Trafikstart och relativt omfattande bostadsbyggande. 

2032-2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå 

 

Befolkningsutveckling per tidsperiod 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling inom Rävlanda tätort.  

Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

inom Rävlanda tätort räknat 

i procent av total befolkning 

i kommunen 

Årlig befolkningsutveckling 

inom Rävlanda tätort räknat i 

procent av total befolkning i 

Rävlanda 

2017 - 2021 0,05 % 1,0 % 

2022 - 2026 0,1 % 2,2 % 

2027 - 2031 0,2 % 4,4 % 

2032 - 2046 0,15 % 3,3 % 

 

Prognosen bygger på en bedömning av att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas 

i nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Utvecklingen sker i 

princip i samma takt som idag. Först vid ett definitivt beslut om byggandet av 

järnvägen får projektet en allt större inverkan på bostadsefterfrågan. Vid trafikstart 

och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av bostäder som efterfrågan, och 

därmed befolkningsutvecklingen att kulminera. För tidsperioden därefter gör vi 

bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men på en fortsatt hög nivå. 
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4.3.2  Bostadsbyggandets inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är bero-

ende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett motsvarande 

byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt stor för att 

byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål för befolk-

ningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska bedömningar om 

den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter som behövs för 

att uppfylla målsättningen.  

Antalet bostäder som krävs för de nya invånarna i Rävlanda är beroende av främst 

två parametrar: 

- typ av bebyggelse, fördelningen småhus/flerbostadshus 

- antalet boende per lägenhet 

En faktor som har stor betydelse är också 

- fördelningen över tiden 

Typ av bebyggelse 

Inom Härryda kommun är fördelningen mellan bostäder i flerbostadshus och små-

hus i det befintliga beståndet cirka 24 % i flerbostadshus och cirka 76 % i småhus. 

Kommunen har i gällande bostadsförsörjningsprogram bedömt att fördelningen 

mellan lägenheter i flerbostadshus och småhus i nybyggnationen under den kom-

mande femårsperioden ska vara cirka 73 % lägenheter i flerbostadshus och cirka 

27 % i småhus.  

Vid utbyggnad och förtätning i Rävlanda är det rimligt att utgå från att majoriteten 

av bebyggelsen kommer att utföras i form av lägenheter i form av småhusbebygg-

else. Vår bedömning är att i det närmaste 100 % av de tillkommande bostäderna 

kommer att uppföras i forma av småhus. Av dessa är det rimligt att tro att cirka 

2/3-delar kommer att utföras i form av tätare småhusbebyggelse i rad- och kedje-

huskaraktär. Resterande del, cirka 1/3-del, utgörs av friliggande småhusbebygg-

else. 

Antalet boende per lägenhet 

Den andra parametern som har stor betydelse för att bedöma antalet nya bostäder 

är antalet boende per lägenhet. I det befintliga bostadsbeståndet är antalet boende 

per hushåll i Härryda kommun 2,68 personer. Sett som ett riksgenomsnitt är detta 

en hög siffra vilket främst förklaras av den höga andelen småhus i beståndet (76 

% småhus). I en tävling anordnad för skolklasser i Härryda kommun som innebär 

att de ska skapa ett nytt samhälle (Landvetter Stad) så är en given förutsättning 

från kommunen antal boende per lägenhet. De siffror som kommunen anger är 2,4 

boende per lägenhet i flerbostadshus och 3,5 i småhus. Dessa siffror torde spegla 

förhållandet i ett helt nybyggt bestånd. 

För riket som helhet är genomsnittet boende per hushåll 2,2 personer. Siffran för 

småhus är 2,5 - 2,6 personer och för lägenheter i flerbostadshus 1,9 personer. 

Vår bedömning utgår från siffrorna ovan men vi anpassar dessa efter de förutsätt-

ningar som gäller i det specifika fallet – utvecklingen av ett helt nytt samhälle på 

grund av tillkomsten av en ny tågstation med pendlingsmöjligheter. De siffror 
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som redovisats ovan beskriver dels genomsnittet i ett helt bestånd, dels i ett helt 

nybyggt. Sett som genomsnittet för ett nybyggt bostadsbestånd över en längre 

tidsperiod, i detta fall 20 - 25 år, så torde siffrorna för antalet boende per hushåll 

ligga någonstans mellan de ovan redovisade siffrorna. Vår bedömning är utifrån 

detta att siffran för antalet boende per hushåll i lägenheter i flerbostadshus är 2,2 

och motsvarande siffra för lägenheter i småhus är 3,0. 

Bostadsbyggande - Totalt och fördelat på lägenhetstyp 

Utifrån bedömning av befolkningstillväxt, boende per hushåll/lägenhet och för-

delningen mellan olika hustyper ger det en total siffra på antalet nytillkommande 

lägenheter i småhus respektive flerbostadshus inom den del av Rävlanda tätort 

som ligger inom influensområdet för stationen i Kråketorp på cirka 400 bostäder i 

småhus under perioden fram till 2046. 

Bostadsbyggande - Nedbrutet på tidsperioder 

Utifrån förutsättningen att tillväxten beror av tillkomsten av station med pend-

lingsmöjligheter kommer tillväxten att fördelas olika under perioden. Utifrån 

tabellen ovan med fördelning mellan olika tidsperioder sker utbyggnaden inom 

Rävlanda enligt följande. 

Tidsperiod Flerbostadshus Småhus 

Antal lägenhe-

ter totalt under 

perioden 

Antal lägen-

heter per år 

Antal småhus 

totalt under 

perioden 

Antal små-

hus per år 

2017 - 2021   25 5 

2022 - 2026   50 10 

2027 - 2031   100 20 

2032 - 2046   225 15 

 

4.3.3  Kommersiell service och näringsverksamhet - lokalbehov 

Utbyggnad av ca 400 bostäder i småhusbebyggelses innebär ett ökat kundunderlag 

för den befintliga kommersiella service som finns i Rävlanda idag. I första hand 

kommer den befintliga servicen att stärkas och i andra hand ge underlag för ny 

service.  

Lokalarean för kommersiell service och näringsverksamhet bedöms utifrån ett 

nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom olika branscher. Bedömning av 

antalet förvärvsarbetande inom olika branscher behandlas mera ingående i avsnitt 

7 nedan. Uppgifterna om antalet anställda är hämtade från avsnitt 7. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 20 m
2
 per anställd inom mindre 

butiker. Med cirka 25 arbetande personer denna sektor ger det en efterfrågan på 

cirka 500 m
2
 LOA. 

För anställda inom restaurangsektorn används siffran 15 m
2
 per anställd. Med 

cirka 10 personer inom restaurangsektorn innebär de en efterfrågan på cirka 150 

m
2
 LOA. 
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För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Med cirka 15 personer inom sektorn innebär det en total area på cirka 300 

m
2
 LOA. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd och cirka 20 personer innebär det 

cirka 200 m
2
 LOA. 

 

4.3.4  Generalplaneanläggningar 

Med generalplaneanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål 

som på grund av planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det 

enskilda områdets behov.  

Några anläggningar av denna typ bedöms inte krävas vid utbyggnad av småhus-

bebyggelsen inom Rävlanda. 

 

4.3.5  Kommunala följdinvesteringar - lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Landvetter Stad 

kräver utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning 

per sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad 

av bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboen-

den, fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in 

i två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturella anläggningar. 

Förskolor 

Statistikuppgifter från bland annat Malmö stad anger ett platsbehov på 0,25 barn 

per småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus 5-10 år efter etablering av 

ett nytt bostadsområde. Vår bedömning är att det i förortskommuner så som 

Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och bo barnfamiljer i något större 

utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 förskolebarn per småhus och 

0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför det av oss bedömda bostads-

byggandet ett behov inom Rävlanda vid planeringsperiodens slut på totalt cirka 

100 elevplatser. 

Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 kvm LOA (11,5 kvm BTA). Detta inklu-

derar personalutrymmen m.m. Med ett tillskott på cirka 100 barn ger det ett totalt 

areabehovet som uppgår till cirka 1 000 kvm LOA. Med 15 barn per avdelning 

och 5 – 6 avdelningar per förskola ger det 75 – 90 barn per förskola. Det innebär 

att en ny förskola behöver byggas under planeringsperioden. Eventuell kapacitet i 

befintliga förskolor i Rävlanda utnyttjas innan ny förskola byggs. 
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Grundskolor 

I Rävlanda finns idag en grundskola för klasserna F-9 med cirka 340 elever. Med 

de nyckeltal som vi använder innebär tillkomsten av ca 400 småhus ett tillkom-

mande elevantal på ca 150 elever vid planeringsperiodens slut. Vår bedömning är 

att dessa elever kan erbjudas plats inom den befintliga skolan och att skolan kan 

kompletteras efter hand med nya lokalareor när behov uppstår. Vår bedömning är 

att behovet av skollokaleruppgår till cirka 8 m
2
 LOA (matsal, gymnastiksal etc. 

finns redan i befintlig skola). Totalt innebär det ett behov av cirka 1 200 m
2
 LOA. 

Gymnasieskolor 

Inom kommunen finns idag en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, med totalt ca 

1 750 elever. Elever från Härryda kommun utifrån det samverksavavtal som finns 

mellan kommunerna inom Göteborgskommunen fritt välja bland de gymnasie-

skolor som finns inom regionen. Det innebär att en utbyggnad av bostäder inom 

Rävlanda tätort inte nödvändigtvis innebär ett behov av att bygga nya lokaler för 

det tillskott av gymnasieelever som en utbyggand av ca 400 lägenheter medför. 

Vård- och omsorgsboenden 

Med de nyckeltal om behovet av lägenheter för äldre, cirka 1 % av en totalbefolk-

ning har behov av gruppboenden och cirka 0,5 % har behov av servicebostäder, så 

innebär en utbyggnad med cirka 400 småhus under planeringsperioden ett totalt 

behov av ca 15 - 20 lägenheter, varav 2/3-delar avser gruppbostäder. Med de för-

utsättningar om area per lägenhet som använts vid analyserna inom Landvetter 

Stad och Mölnlycke innebär det ett totalt behov som översatt i kvadratmeter 

lägenhetsarea ger cirka 600 m
2
.  

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende utvecklas i takt med bostads-

byggandet. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Inom Rävlanda finns idag en idrottshall och utomhusplaner vid Rävlandaskolan 

samt fotbollsplaner vid Bråtaredsvallen. Behovet av ytterligare anläggningar 

beroende på tillkomsten av småhusbebyggelsen bedöms som små. 

Till denna kategori räknas anläggningar som i första hand inte avser byggande av 

olika typer av anläggningar utan mera är att betrakta som iordningsställande av 

mark för t.ex. lekplatser, bad, spår och liknande. Behovet av denna typ av anlägg-

ningar bedöms också som litet inom Rävlanda tätort. 

Kulturanläggningar 

Inom tätorten Rävlanda finns idag ett bibliotek. Ett tillskott av drygt 1 000 nya 

invånare under planeringsperioden innebär att besöksunderlaget till bibliotekte 

höjs men att det inte innebär behov av utökade lokaler. 

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Något behov av nya lokaler utöver redan befintliga finns inte med den befolk-

ningsökning som byggandet av cirka 400 småhus innebär. 
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4.3.6  Statliga/regionala följdinvesteringar – anläggningar/lokaler  

Vård-/hälsocentral 

Något behov av nya lokaler utöver befintliga finns inte. Den ökning av folk-

mängden som den nya bebyggelsen ger upphov till kan erbjudas vård inom 

befintliga lokaler. 

 

4.3.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Jämfört med den nya småstaden Landvetter Stad och kommuncentrat Mölnlycke 

stad så kommer de boende med arbete i de tillkommande delarna av Rävlanda i 

stor utsträckning att ha sin arbetsplats inom andra kommuner och inom andra 

delar av Härryda kommun, i första hand inom Landvetter flygplats. 

Den sektor som har betydelse för utvecklingen av bebyggelse och markanvänd-

ning inom Rävlanda och som särskilt behandlas här är arbetstillfällen inom kom-

mersiell serviceverksamhet. Bedömning av antalet arbetande inom olika sektorer 

utgår från att det vid planeringsperiodens slut finns cirka 630 arbetande personer 

boende i de under perioden uppförda bostäderna inom Rävlanda. 

Inom sektorn kommunal serviceverksamhet kommer ett mindre antal arbetstill-

fällen att skapas. En grov uppskattning är att ett 10-tal arbetstillfällen kommer 

attgenereras vid en utbyggnad inom Rävlanda. 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Härryda kommun 

inom handelsverksamhet. Det innebär för Rävlanda att cirka 25 personer arbetar i 

mindre butiker inom denna sektor. 

Inom hotell och restaurangsektorn är genomsnittssiffran för anställda inom Härry-

da kommun cirka 1,5 %. Om vi utgår från att det inte tillkommer någon hotell-

verksamhet utan enbart restauranger och matställen så innebär det cirka 10 

personer denna sektor.  

Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data och telekomföretag. Antalet anställda 

inom kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär cirka 15 personer 

inom Rävlanda. 

Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 20 arbetsplatser inom Rävlanda. 

Inom kommunal och kommersiell serviceverksamhet genereras således 

sammantaget cirka 70 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

Med bibehållen pendlingsstruktur kommer en stor andel av de nya innevånarna i 

Rävlanda pendla till andra kommuner eller till andra arbetsplatser inom Härryda 

kommun. Av de cirka 630 arbetande personer som tillkommer kommer cirka 80 

att arbeta med olika former av serviceverksamhet inom kommunen. Av övriga ca 

550 personer väntas större delen pendla till arbeten i annan kommun eller till 

Landvetter flygplats. 
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4.4   Rävlanda - den ekonomiska genomförbarheten 

4.4.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av utbyggand av Rävlanda påverkas av ett antal faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi 

bedömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha 

en positiv realvärdeutveckling med 1,0 % utöver det som är en följd av 

stationsetableringen. 

 

4.4.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första observationer på marknaden av försäljningar av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för såväl gruppbyggda småhus som flerbostadshus.  

För det andra observationer av försäljningar av bebyggda enheter där värdet på 

dessa kan kopplas till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från 

kända samband mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomt-

mark. Denna metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på bygg-

rätter för flerbostadshus och då primärt vid upplåtelser av bostadsrättslägenheter. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där utgångspunkten är observationer 

av överlåtelsepriser (konsumentpriser) på relativt nya bostadsrättslägenheter.  de 

ingående parametrarna är slutligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset Till 

dessa noteringar läggs det kapitaliserade värdet av lägenhetens andel av de i 

bostadsrättsföreningen befintliga gemensamma lånen.  Summan av dessa värden 

minskas med lägenhetens produktionskostnad och byggherrens vinstmarginal. Ett 

exempel visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser inklusive värdet av gemensamma lån inom ett 

område visar att det sammantagna värdet uppgår till storleksordningen 45 000 

kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 
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I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark för friliggande småhusbebyggelse 

Värdet på välbelägna tomter för friliggande småhusbebyggelse har stigit rejält 

under de senaste åren. Inom t.ex. Landvetter har priserna stiget med över en halv 

miljon kronor för en normalstor tomt under de senaste två åren. Priset idag ligger 

över två miljoner kronor för en tomt inom Landvetter tätort. Inom Mölnlycke är 

prisnivån närmare tre miljoner kronor för centralt belägna tomter.  

Det som kännetecknar marknaden för friliggande småhusbebyggelse är att det är 

få försäljningar och att det är mycket få centralt belägna tomter. De prisnoteringar 

som kan observeras tyder på att prisnivån inom Landvetter tätorts perifera delar 

ligger runt två miljoner kronor. Samma nivå kan observeras inom Mölnlyckes 

randområden medan några få centralt belägna tomter inom Mölnlycke sålts för 

högre belopp. 

Inom Rävlanda är vår bedömning att värdenivån ligger i paritet med motsvarande 

områden inom Bollebygds kommun vad avser avstånd till den nya stationen i 

Kråketorp/Bollebygd. Vår bedömning av värden på tomter för friliggande småhus 

inom Rävlanda utgår från följande sammanställning: 

Period Friliggande småhus 

    --  - 2021 600 000 

2022 - 2026 600 000 

2027 - 2031 650 000 – 700 000 

2032 - 2036 750 000 

2037 - 2041 850 000 

2042 -  -- 900 000 

 

Värdet på tomtmark för gruppbyggd småhusbebyggelse 

Eftersom ortsprismaterialet avseende tomter för gruppbyggda småhus i princip är 

obefintligt utgår värderingen av tomter för gruppbyggda småhus från en erfaren-

hetsmässigt känd relation mellan värdet på dessa och värdet på tomter för friligg-

ande småhusbebyggelse. Erfarenhetsmässigt är denna relation i storleksordningen 

0,4 - 0,8 beroende på typ av grupphusbebyggelse och storleken på tomterna.  I vår 

analys utgår vi från en kombination av olika typer av gruppbuggda småhus varför 

en faktor 0,5 - 0,6 torde ge ett värde som motsvarar värdet på de gruppbyggda 

småhusen.  
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Period Gruppbyggda småhus 

    --  - 2021 350 000 

2022 - 2026 350 000 

2027 - 2031 350 000 – 400 000 

2032 - 2036 400 000 

2037 - 2041 450 000 

2042 -  -- 500 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för handel och kontor 

Vår bedömning av byggrätt för handel och kontor utgår från följande: 

Period Handel Kontor 

 Mindre 

butiker 

Detalj-

handel 

Restau-

rang 

Hotell  

    --  - 2021 - - - - - 

2022 - 2026 - - - - - 

2027 - 2031 1 200 - - - 1 200 

2032 -  -- 1 500 - 1 500 - 1 500 

 

4.4.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA respektive kr/tomt för småhus): 

- Lokaler, kontor och mindre butiker   1 100 kr 

- Friliggande småhus   275 000 kr 

- Gruppbyggda småhus   125 000 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken 

utifrån pågående användning, i regel skogsmark. 

 

4.4.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Några generalplaneanläggningar är inte aktuella vid utbyggnaden av Rävlanda 

samhälle. 

 

4.4.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Förskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 27 500 kr/m
2
 LOA. 

Storleken på en förskola utgår från att varje förskola innehåller 6 avdelningar med 

totalt cirka 90 barn. Ytbehovet per barn är cirka 10 m
2
 LOA vilket ger en kostnad 
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av totalt cirka 25 Mkr per förskola. Utbyggnaden i Rävlanda innebär efterfrågan 

på en förskola. 

Grundskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Utbyggnaden av 400 småhus i Rävlanda innebär en efterfrågan på skollokaler på 

cirka 1 200 m
2
 BOA till en kostnad av cirka 30 Mkr. 

Vård- och omsorgsboende 

Gruppboende cirka 600 m
2
. Kostnad per m

2
 är bedömd till cirka 30 000 kr/m

2
 

vilket ger en totalkostnad på cirka 18 Mkr. 

Vård-/hälsocentraler 

Det krävs inga investeringar i statliga/regionala anläggningar vid en utbyggnad av 

Rävlanda samhälle. Denna kostnad belastar den regionala nivån. 

 

4.4.6  Analysresultat 

Den genomförda analysen visar ett exploateringsnetto på totalt cirka 100 Mkr som 

ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader för 

exploatering av bostäder. Några lokalfastigheter är inte aktuellt att uppföra inom 

Rävlanda  

Efter avdrag för följdinvesteringar, i första hand i form av förskole- och skolloka-

ler, med cirka 40 Mkr återstår ett stadsbyggnadsnetto på storleksordningen 60 

Mkr. 

Resultatet, 60 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen uppgår 

till cirka 100 Mkr räknat som ett nuvärde. Nettot är relativt stort och uppgår till 

mer än hälften av den totala investeringskostnaden. Orsaken till detta är främst att 

exploateringen inom Rävlanda utnyttjar redan befintliga investeringar i infrastruk-

tur inom samhället. 

Den tillförda bebyggelsen inom Rävlanda kommer att leda till ny sysselsättning. 

Utifrån kända inpendlings- och utpendlingsmönster i Bollebygds kommun gör 

HLM följande, spekulativa, bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och om-

sorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala myndighets-

uppgifter) samt lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten), 

cirka 70 sysselsatta.  

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att fortsätta utveckla samhället 

Rävlanda. Resultaten av analyserna, i form av exploateringsnetto och stadsbygg-

nadsnetto, visar båda positiva siffror. 

Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Härryda kommun innebär det att det positiva exploateringsnettot endast 

kan tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för följdinvesteringar är 

av mindre omfattning eftersom det större vägnätet är utbyggt och förskolor och 

skolor är etablerade inom Rävlanda. På sikt kommer en ökad folkmängd att leda 

till ökade skatteintäkter. 
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Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i ana-

lysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med intäkten 

via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, plus eller 

minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om va-taxan 

total sett ger underfinansiering). 
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5.    Nya småstaden Landvetter Stad 

5.1   Det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

5.1.1  Utgångspunkter 

Befolkningsmål – totalt 

Kommunen har angett ett befolkningsmål för en fullt utbyggd småstad. Det inne-

bär att Landvetter Stad ska innehålla 25 000 innevånare. 

Landvetter Stad - stationsläge 

Mellan Landvetter flygplats och Mölnlycke kan en ny småstad byggas i anslut-

ning till den nya järnvägsträckningen mellan Göteborg och Borås. Tillkomsten av 

småstaden är helt och hållet beroende av att det byggs en station och att denna 

station trafikeras med pendeltågstrafik med viss turtäthet. Benämningen på den 

nya småstaden är Landvetter Stad. Området består idag av skogsmark och upptar 

en areal av mellan 500 – 1 000 hektar.  

Landvetter Stad – stationens influensområde 

Tillkomsten av en station med pendeltågstrafik påverkar all bebyggelse inom ett 

omland kring stationen. Storleken på detta omland beror på flera saker där turtät-

het och restid till målpunkter är viktiga faktorer. I denna utredning beaktas inte 

påverkan på befintlig bebyggelse utan endast stationens effekt på tillkomsten av 

ny bebyggelse.  

Normalt brukar man utgå från att ett normalt gångavstånd till en station av denna 

karaktär torde uppgå till 600 – 800 meter. Motsvarande siffra på cykelavstånd 

torde vara 1,5 – 2 kilometer. På avstånd till stationen över detta avstånd krävs 

någon form av kollektivtrafikförbindles alternativt egen bil. Problemet med egen 

bil är att det krävs parkeringsytor i närheten av stationen vilket innebär att det är 

de mest värdefulla areorna närmast stationen som tas i anspråk. 

Med de mycket goda pendlingsförutsättningar som tillskapas vid tillkomsten av en 

station i Landvetter Stad torde influensområdet/omlandet kring stationen omfatta 

ett område på åtminstone 1,5 km runt stationen. Det innebär ett område på mot-

svarande cirka 700 ha. I Bilaga 1 redovisas en bedömd fördelning av arealen på 

olika typer av markanvändning inom den nya småstaden Landvetter Stad. 

Influensområdet runt stationen delas upp i två huvudområden efter avstånd till 

stationen. Det inre huvudområdet omfattar ett område med radien 700 meter runt 

stationen. Områdets areal är cirka 150 ha. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av 

bostadsbebyggelse i flerbostadshus samt med inslag av kontor och viss handels-

verksamhet. Även vissa förskole- och skollokaler kan lokaliseras inom området. 

Det yttre huvudområdet utgörs av ett område med ett avstånd mellan 700 – 1 500 

meter runt stationen. Områdets areal är cirka 550 ha och bebyggelsen utgörs av 

bostadsbebyggelse i form av friliggande och sammanbyggda småhus. Vissa större 

handelslokaler samt förskolor och skolor finns inom området. 

Det inre huvudområdet (flerbostadshusområdet) delas upp i ett inre och ett yttre 

efter avstånd till stationen. Det inre omfattar ett område med radien 400 meter 

runt stationen. Områdets areal är cirka 50 ha. Det yttre delområdet omfattar ett 

område mellan 400 till 700 meter runt stationen. Området omfattar cirka 100 ha. 
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Det yttre delområdet (småhusområdet) delas också upp i ett inre och ett yttre del-

område. Det inre av dessa omfattar ett område med mellan 700 – 1 200 meter runt 

stationen. Områdets areal är cirka 300 ha. Det yttre delområdet omfattar ett områ-

de mellan 1 200 – cirka 1 500 meter runt stationen. Områdets areal är minst 250 

ha. 

 

5.1.2  Bostadsbyggande – inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är be-

roende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett motsvaran-

de byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt stor för 

att byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål för be-

folkningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska bedömningar 

om den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter som behövs 

för att uppfylla målsättningen.  

Antalet bostäder som krävs för de 25 000 nya invånarna i Landvetter stad är 

beroende av främst två parametrar: 

- typ av bebyggelse, fördelningen småhus/flerbostadshus 

- antalet boende per lägenhet 

En faktor som har stor betydelse är också 

- fördelningen över tiden 

Typ av bebyggelse 

Inom Härryda kommun är fördelningen mellan bostäder i flerbostadshus och små-

hus i det befintliga beståndet cirka 24 % i flerbostadshus och cirka 76 % i småhus. 

Kommunen har i gällande bostadsförsörjningsprogram bedömt att fördelningen 

mellan lägenheter i flerbostadshus och småhus i nybyggnationen under den kom-

mande femårsperioden ska vara cirka 73 % lägenheter i flerbostadshus och cirka 

27 % i småhus.  

Utbyggnaden i Landvetter Stad kommer att ske på helt jungfrulig mark. Bebyg-

gelsemiljöer kan därvid utformas som tar hänsyn till och beaktar de geotekniska, 

topografiska och värdeskapande förutsättningar som finns inom området. Sam-

tidigt ska beaktas den målsättning som finns att skapa ett helt nytt samhälle för 

cirka 25 000 invånare med den unika möjlighet till pendling som den nya järn-

vägen och stationen ger. Med andra ord krävs att bebyggelsen uppförs med hög 

täthet för att minimera det interna transportbehovet inom tätorten. Därför är det 

rimligt att utgå från att majoriteten av bebyggelsen kommer att utföras i form av 

lägenheter i flerbostadshus. En utgångspunkt är att utgå från kommunens ställ-

ningstaganden i bostadsförsörjningsprogrammet vilket innebär att cirka 75 % av 

de tillkommande bostäderna kommer att utföras i form av lägenheter i flerbo-

stadshus. Resterande del utgörs således av småhus, 25 %, där förhållandet mellan 

gruppbyggda småhus och friliggande villor utgår från förhållandet 50 % vardera. 

Antalet boende per lägenhet 

Den andra parametern som har stor betydelse för att bedöma antalet nya bostäder 

är antalet boende per lägenhet. I det befintliga bostadsbeståndet är antalet boende 
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per hushåll i Härryda kommun 2,68 personer. Sett som ett riksgenomsnitt är detta 

en hög siffra vilket främst förklaras av den höga andelen småhus i beståndet (76 

% småhus). I en tävling anordnad för skolklasser i Härryda kommun som innebär 

att de ska skapa ett nytt samhälle (Landvetter Stad) så är en given förutsättning 

från kommunen antal boende per lägenhet. De siffror som kommunen anger är 2,4 

boende per lägenhet i flerbostadshus och 3,5 i småhus. Dessa siffror torde spegla 

förhållandet i ett helt nybyggt bestånd. 

För riket som helhet är genomsnittet boende per hushåll 2,2 personer. Siffran för 

småhus är 2,5 - 2,6 personer och för lägenheter i flerbostadshus 1,9 personer.   

Vår bedömning utgår från siffrorna ovan men vi anpassar dessa efter de förutsätt-

ningar som gäller i det specifika fallet – utvecklingen av ett helt nytt samhälle på 

grund av tillkomsten av en ny tågstation med pendlingsmöjligheter. De siffror 

som redovisats ovan beskriver dels genomsnittet i ett helt bestånd, dels i ett helt 

nybyggt. Sett som genomsnittet för ett nybyggt bostadsbestånd över en längre 

tidsperiod, i detta fall 20-25 år, så torde siffrorna för antalet boende per hushåll 

ligga någonstans mellan de ovan redovisade siffrorna. Vår bedömning är utifrån 

detta att siffran för antalet boende per hushåll i lägenheter i flerbostadshus är 2,2 

och motsvarande siffra för lägenheter i småhus är 3,0. 

Fördelning över tiden 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Det innebär att åtgärder 

som påbörjas och slutförs under åren 2017 – 2046 beaktas. 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen årsskiftet 

2026/2027. Det innebär att banan mellan Mölnlycke och Bollebygd är utbyggd, 

stationerna är färdigställda och att banan trafikeras med pendeltåg. Utifrån detta 

delar vi in analysperioden i ett antal faser enligt nedanstående:  

2017-2021 Inga åtgärder utförs. 

2022-2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och 

byggandet påbörjas. Bostadsbyggandet inom stationens 

närområde inleds. 

2027-2031 Trafikstart och omfattande bostadsbyggande i anslutning till 

den nya stationen. 

2032-2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

Bostadsbyggande - totalt och fördelat på lägenhetstyp 

Utifrån bedömning av befolkningstillväxt, boende per hushåll/lägenhet och för-

delningen mellan olika hustyper ger det en total siffra på antalet nytillkommande 

lägenheter i småhus respektive flerbostadshus inom Landvetter Stad på cirka 

2 600 lägenheter i småhus och cirka 7 800 lägenheter i flerbostadshus när små-

staden är fullt utbyggd. 

Bostadsbyggande - fördelat på upplåtelseform 

Andelen lägenheter upplåtna med hyresrätt i förhållande till lägenheter upplåtna 

med bostadsrätt är cirka 2 mot 1, dvs. cirka två tredjedelar av lägenheterna i 

flerbostadshusbeståndet inom Härryda kommun är upplåtna med hyresrätt. Under 

de senaste åren har andelen lägenheter upplåtna med bostadsrätt ökat och vår 
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bedömning är att denna utveckling kommer att fortsätta. Vår sammantagna 

bedömning är att andelen lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt är 

40 % och med bostadsrätt 60 % under den kommande planeringsperioden.  

Bostadsbyggande - nedbrutet på tidsperioder 

Utifrån förutsättningen att tillväxten beror av tillkomsten av station med pend-

lingsmöjligheter kommer tillväxten att fördelas olika under perioden. För Land-

vetter Stad innebär tidsschemat att första försäljningstidpunkt av lägenheter och 

småhus sammanfåller med trafikeringsstart på banan, dvs. 2026. Det är inte san-

nolikt att samhället kan utvecklas innan stationen och trafiken öppnar eftersom 

utbyggnaden av samhället är starkt knutet till tillkomsten av banan. Vidare inne-

bär det att utvecklingen av stationssamhället är starkast i nära anslutning till 

öppnandet av banan. Inom en 4-5 årsperiod efter 2026 sker en relativt stor del av 

produktionen av de nya bostäderna varefter den fortsatta utbyggnaden sker med 

relativt jämn fördelning över åren.  

Tidsperiod Flerbostadshus Småhus 

Antal lägenhe-

ter totalt under 

perioden 

Antal lägen-

heter per år 

Antal småhus 

totalt under 

perioden 

Antal små-

hus per år 

2017 - 2021 0 0 0 0 

2022 - 2026 0 0 0 0 

2027 - 2031 3 100 620 1 050 210 

2032 - 2046 4 725 315 1 575 105 

TOTALT 7 825  2 625  

 

Bostadsbyggandet - nedbrutet på delområden 

Inom zonen 700 meter från den nya stationen är vår bedömning att merparten av 

de 7 800 lägenheterna i flerbostadshus kommer att lokaliseras. Det innebär att 

majoriteten av lägenheterna ligger inom bekvämt gångavstånd till stationen.  

Inom en zon med radien 400 meter från stationen kommer cirka 1/3-del av bo-

städerna att lokaliseras. Det innebär att resterande del, cirka 2/3-delar, lokaliseras i 

en zon med avståndet 400 – 700 meter från stationen. 

Förutom bostäder så kommer ett antal förskolor och grundskolor att lokaliseras 

inom zonen 700 meter från stationen. Även vissa handelslokaler och kontors-

lokaler är belägna inom zonen.  

Inom zonen 700 – 1 500 meter är vår bedömning att merparten av de cirka 2 600 

småhusen kommer att lokaliseras.  

Inom en zon med avståndet 700 – 1 200 meter från stationen kommer cirka hälf-

ten av småhusbebyggelsen att lokaliseras. Inom en zon med avståndet 1 200 meter 

och längre från stationen kommer resterande del, cirka hälften, att lokaliseras. 

Förutom bostäder kommer större handelslokaler, skolor, idrottsanläggningar, etc. 

att lokaliseras inom denna zon. 
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5.1.3  Kommersiell service och näringsverksamhet - lokalbehov 

Lokalarean för kommersiell service och näringsverksamhet bedöms utifrån ett 

nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom olika branscher. Bedömning av 

antalet förvärvsarbetande inom olika branscher behandlas mera ingående i avsnitt 

7 nedan. Uppgifterna om antalet anställda är hämtade från avsnitt 7. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 80 m
2
 per anställda inom större 

detaljhandelsbutiker och siffran 20 m
2
 per anställd inom mindre butiker. Med 

cirka 150 arbetande personer inom sektorn större detaljhandelsbutiker innebär det 

cirka 12 000 m
2
 LOA och med cirka 500 arbetande personer inom sektorn minde 

butiker cirka 10 000 m
2
 LOA. 

För anställda inom hotellsektorn används siffran 50 m
2
 per anställd och för an-

ställda inom restauranger siffran 15 m
2
 per anställd. Med cirka 50 personer inom 

hotellsektorn och 150 inom restaurangsektorn innebär dessa siffror en efterfrågan 

på cirka 2 500 m
2
 LOA för hotell respektive 2 500 m

2
 LOA för restauranger. 

För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Med cirka 250 personer inom sektorn innebär det en total area på cirka 

5 000 m
2
 LOA. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd och cirka 400 personer innebär det 

cirka 4 000 m
2
 LOA. 

 

5.1.4  Generalplaneanläggningar 

Utbyggnaden av Landvetter Stad innebär att anlägga ett helt nytt samhälle från 

grunden. Det innebär allt från gator och ledningar på lägsta nivå till anläggningar 

som binder ihop samhället med övriga delar av Härryda kommun. Med general-

planeanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål som på grund 

av planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det enskilda 

områdets behov.  

Kommunala trafikanläggningar 

De anläggningar av karaktären kommunala trafikanläggningar som kan identifie-

ras är ombyggnaden av trafikplatsen vid Björrödsmotet, utbyggnaden av större 

vägar inom området samt utbyggnad av ett resecentrum vid tågstationen.  

Ombyggnaden av Björrödsmotet avser en förbättring av den befintliga trafik-

platsen på riksväg 40. Riksvägen är en statlig anläggning men eftersom behovet 

av ombyggnad av trafikanläggningen är att hänföra till utbyggnaden av Landvetter 

Stad betraktas ombyggnaden av trafikplatsen som en kommunal angelägenhet. 

Kostnaden för ombyggnaden har tidigare uppskattats av kommunen till cirka 200 

Mkr. 

Utbyggnaden av Landvetter Stad innebär att ett nytt väg och gatusystem till-

skapas. Inom det nya gatusystemet kan de vägar och gator som utgörs av tillfarts-

gator och gator som binder samman de olika delområdena inom Landvetter Stad 

betraktas som kommunövergripande gator som är till nytta inte enbart för de 

boende inom Landvetter Stad utan är till nytta även övriga kommuninnevånare.  
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Nytt resecentrum ska tillskapas vid den nya tågstationen. Kostnaden för detta har 

tidigare uppskattats av kommunen till cirka 60 Mkr. 

Kommunala parkanläggningar 

Behovet av kommunala större parkanläggningar/grönområden växer fram succes-

sivt vid utvecklingen av den nya småstaden. Inom Landvetter Stad kommer flera 

grönområden/ parker att etableras. En del av dessa har karaktären av anläggningar 

som är till nytta inte enbart för de boende inom den nya småstaden utan även för 

personer boende inom andra delar av Härryda kommun. Den exakta lokalise-

ringen och storleken av dessa områden är inte identifierad. Arealen bedömer vi till 

cirka 50 ha. Kostnaden för iordningställande av dess bedömer vi uppgår till cirka 

10 kr/m
2
. 

 

5.1.5  Kommunala följdinvesteringar - lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Landvetter Stad 

kräver utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning 

per sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad 

av bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboen-

den, fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in 

i två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturella anläggningar. 

Förskolor 

Statistikuppgifter från bland annat Malmö stad anger ett platsbehov på 0,25 barn 

per småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus 5-10 år efter etablering av 

ett nytt bostadsområde. Vår bedömning är att det i förortskommuner så som 

Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och bo barnfamiljer i något större 

utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 förskolebarn per småhus och 

0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför det av oss bedömda bostads-

byggandet ett behov inom Landvetter Stad vid planeringsperiodens slut på totalt 

cirka 1 850 elevplatser.  

Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 kvm LOA (11,5 kvm BTA). Detta inklu-

derar personalutrymmen m.m. Med ett tillskott på cirka 1 850 barn ger det ett 

totalt areabehov som uppgår till cirka 18 500 kvm LOA. Med 15 barn per avdel-

ning och 5 – 6 avdelningar per förskola ger det 75 – 90 barn per förskola. Totalt 

innebär det en efterfrågan på 20 - 25 förskolor. 

Behovet av förskolor utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras van-

ligen nära bostäderna.  

Grundskolor 

Antalet elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig befolkningsstatistik 

för såväl kommunen som riket till ca 12 % av hela befolkningen. Ett tillskott med 

cirka 25 000 innevånare vid planeringsperiodens slut innebär cirka 3 000 nya 

grundskoleelever. 
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Ytbehovet per elev uppskattar vi till 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). I detta ingår gym-

nastiksal, matsal/kök, administrationslokaler m.m. För 3 000 tillkommande elever 

ger detta ett areabehov som uppgår till cirka 36 000 m
2
 LOA. Med ett elevantal på 

cirka 500 elever per skola innebär det 6 skolbyggnader med en area per skolenhet 

på cirka 6 000 m
2
 LOA. 

Behovet av skollokaler utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras i 

anslutning till bostäderna.  

Gymnasieskolor 

Inom kommunen finns idag en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, med totalt ca 

1 750 elever. Elever från Härryda kommun utifrån det samverksavavtal som finns 

mellan kommunerna inom Göteborgskommunen fritt välja bland de gymnasie-

skolor som finns inom regionen. Det innebär att en utbyggnad av bostäder inom 

Landvetter Stad inte nödvändigtvis innebär ett behov av att bygga nya lokaler för 

det tillskott av gymnasieelever som en utbyggand av drygt 10 000 lägenheter 

medför. Antalet barn i åldern 16-18 år (gymnasieåldern) uppgår till ca 2,75 %. Det 

innebär att OM alla inom åldersgruppen ska beredas plats i gymnasieklasser inom 

Härryda så innebär det cirka 700 elever. 

Ytbehovet per elev uppskattar vi till likvärdigt med behovet för grundskolebarn, 

dvs. 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). Det innebär totalt en area på cirka 8 400 m

2
 LOA. 

Utbyggnaden av areorna sker inom befintlig gymnasieskola i Mölnlycke. 

Utbyggnaden bedömer vi kommer att ske i två etapper med ca 4 200 m
2
 LOA per 

etapp. 

Vård- och omsorgsboenden 

Vård- och omsorgsboende delas upp på grupperna äldre respekt personer med 

särskilt behov av vård och omsorg. För gruppen äldre beräknas behovet av lägen-

heter utifrån andelen personer över viss ålder samt hur stor andel av dessa som har 

behov av särskilt boende. Av befolkningen i riket och inom kommunen är cirka 

5 % i åldern 80 år eller äldre. Av dessa är cirka 20 % i behov av särskilt boende i 

form av gruppboenden (erfarenhetstal från andra kommuner). Det innebär att 

behovet av lägenheter i form av äldreboenden uppgår till cirka 1 % av totalbe-

folkningen. För gruppen med personer med särskilt behov av vård och omsorg är 

erfarenhetstalet att antalet personer med sådana behov uppgår till en person per 

150 – 200 invånare. Översatt i procent innebär detta cirka 0,5 % räknat utifrån en 

totalbefolkning. Sammantaget innebär det att antalet för vård- och omsorgsboende 

uppgår till cirka 1,5 % av befolkningen inom ett bebyggelseområde
18

.  

Med de förutsättningar som gäller för Landvetter Stad innebär detta att behovet av 

vård- och omsorgsboenden vid planeringsperiodens utgång uppgår till cirka 375 

lägenheter fördelat på cirka 250 i form av grupphusboende och cirka 125 i form 

av servicebostäder. 

Areabehovet per lägenhet i grupphusboenden uppgår totalt till cirka 70 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet. Denna area kan delas upp på den egentliga lägenhetsarean 

                                                 
18

 Inom Härryda kommun idag finns ca 260 lägenheter för äldreboenden inklusive demensboende 

och korttidsboende, ca 60 lägenheter för anpassat boende och ca 90 lägenheter för personer med 

behov av särskilt stöd. Dessa siffror innebär i procent av befolkningen 0,72 %, 0,17 % resp 0,25 

%.   
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och areor för samlingsrum, kök, personalutrymmen och kommunikation. Cirka 35 

m
2
 LOA utgörs av lägenhetsarea och resterande del av övriga areor. Vid bedöm-

ning av kostnader för kommunen utgår vi från att den area som utgörs av den 

boendes lägenhet samt en mindre dela av den gemensamma arean täcks av hyres-

intäkter från de boende. Det innebär att resterande del av arean, cirka 30 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet, ska ligga som underlag för bedömningar av kommunens 

kostnader för denna typ av boenden. Beträffande servicebostäder utgörs dessa av 

ofta av lägenheter i det ordinarie flerbostadshusbeståndet. Den gemensamma 

arean är mindre i denna typ av boenden och består vanligtvis av en lägenhet som 

disponeras av vårdpersonalen. Den area som ska ligga som underlag för bedöm-

ningar av kommunens kostnader för denna typ av boenden uppskattar vi till cirka 

10 m
2
 per lägenhet. Ovanstående leder till följande byggnadsvolymer 

BOA (35 m
2
 per lägenhet)    13 125 m

2
  

LOA som finansieras via hyran (5 m
2 

per lgh i gruppboende)   1 250 m
2 

LOA som finansieras av kommunen  

(30 m
2 

per lgh i gruppboende + 10 m
2
 per lgh i serviceboende)   8 750 m

2 

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende tillkommer successivt i takt 

med utvecklingen av det nya samhället. Boendena kommer att lokaliseras 

integrerat i de nya områdena. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Exempel på denna typ är anläggningar för olika typer av idrotter, t.ex. inomhus-

idrottshallar, fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, ishallar/isbanor, ridanlägg-

ningar och sim/badanläggningar. Även fritids- och ungdomskulturhus etc. kan 

räknas in i denna kategori. Idag finns ett antal sådana anläggningar inom Härryda 

kommun
19

. 

En utbyggnad i Landvetter Stad enligt ovan innebär att det finns efterfrågan av ett 

antal olika typer av anläggningar. De anläggningar som i första hand krävs är flera 

idrottshallar, separata eller i anslutning till skolor, fem-sju fotbollsplaner och tre-

fem näridrottsplatser.   

På sikt kommer det att finnas behov av anläggningar för tennis, ridning och even-

tuellt en ishall. Eftersom det idag finns en ishall i Landvetter så kan lokaliseringen 

av en ny sådan hall bli antingen i Mölnlycke eller i Landvetter Stad. 

På längre sikt finns också behov av en bad- och simanläggning inomhus i Härryda 

kommun. Lokaliseringen av en sådan anläggning bör ske i anslutning till goda 

kommunikationslägen.  

Fullt utbyggt kommer Landvetter Stad att innehåll flera anlagda kommunala 

”gröna anläggningar”. Till denna kategori räknas anläggningar som i första hand 

                                                 
19 

Simhall finns inte 

En ishall i Landvetter 

Sex idrottshallar varav tre är idrottshallar vid skolor. Den största är Mölnlyckehallen, 3 000 m
2
 

Tre tennishallar i Landvetter, Hindås och Mölnlycke  

Tre ridanläggningar 

Sex näridrottsplatser  

Ett tiotal fotbollsplaner  
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inte avser tillkomsten av olika typer av byggnader utan mera är att betrakta som 

iordningsställande av mark för t.ex. lekplatser, bad, spår och liknande. Idag finns 

ett antal sådana anläggningar inom Härryda kommun
20

.  

På sikt kommer det dessutom att finnas efterfrågan på en ridanläggning med 

stallar, beteshagar och ridspår. 

Kulturanläggningar 

Utvecklingen av ett samhälle med nya bostäder innebär även behov av kommu-

nala lokaler för t.ex. bibliotek, samlingslokaler för teaterevenemang, kulturhus 

etc. Areabehovet för denna typ av verksamheter uppgår till 3 000 m
2
 LOA.  

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Kommunal administrativ serviceverksamhet, kommundelskontor, cirka 1 000 m
2
 

LOA. 

Utvecklingen av ett samhälle av Landvetter Stads storlek kräver tillkomsten av en 

egen brandstation. Areabehovet för denna typ av anläggning bedöms uppgå till 

cirka 300 m
2
 LOA. 

 

5.1.6  Statliga/regionala följdinvesteringar – anläggningar/lokaler  

Vård-/hälsocentral 

När Landvetter Stad är fullt utbyggt och samhället innehåller cirka 25 000 inne-

vånare finns det behov två vård-/hälsocentraler. Den ena av dessa innehåller flera 

vårdfunktioner såsom distriktsläkare, distriktssköterska, barnavårdscentral och 

folktandvård. Den andra enheten innehåller enbart vissa av funktionerna. Areorna 

på lokalerna uppgår till cirka 3 000 m
2
 LOA respektive cirka 2 000 m

2
 LOA. 

Utbyggnaden sker efterhand som området utvecklas. Den första vård-/hälsocentra-

len byggs i början av etableringen av Landvetter Stad och den andra i slutet av 

perioden. 

 

5.1.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Basuppgifter om arbetstillfällen och pendling 

Utbygganden av en småstad liknande Landvetter Stad innebär tillkomsten av en 

attraktiv boendemiljö som bland annat inkluderar förekomsten av olika typer av 

serviceverksamheter, såväl kommunal som kommersiell.   

Som underlag för bedömning av efterfrågan på lokaler för olika behov använder 

vi befolkningsstatistik och statistik om sysselsättning och pendling inom 

kommunen. Följande basuppgifter finns: 

- Befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) är idag i landet som helhet cirka 64 %. 

På sikt är bedömningen att denna andel kommer att minska till under 60 % år 

2030. Samtidigt är det rimligt att utgå från att befolkningen inom arbetsför 

                                                 
20

 Ett 20-tal lekplatser varav merparten i Mölnlycke 

Fyra-fem motionscentraler med spår 

Ett tiotal badplatser 
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ålder inom den typ av bebyggelsestruktur som det här är frågan om, är högre 

än genomsnittssiffran för riket. Slutsatsen är att andelen av befolkningen inom 

arbetsför ålder inom Landvetter Stad är cirka 62 %. 
 

- Förvärvsgraden inom landet som helhet ligger inom intervallet 0,75 - 0,80.  

Det är dock rimligt att anta att förvärvsgraden inom den typ av samhälle som 

Landvetter Stad representerar är något högre än genomsnittssiffran för riket. 

Den samlade bedömningen är att den uppgår till cirka 85 %. 
 

- Utpendlingen idag från Härryda kommun till andra kommuner är cirka 69 % 

räknat som andel av boende förvärvsarbetande i kommunen. Samtidigt uppgår 

inpendlingen till cirka 61 % räknat som andel av de arbetsplatser som finns 

inom kommunen. Uttryckt som antalet personer som pendlar över kommun-

gränsen så antalet utpendlare nästan 13 000 personer och antalet inpendlare 

cirka 9 000 personer. 
 

- Totalt innebär detta att det finns cirka 13 000 arbetsplatser inom kommunen. 
 

- Inom Landvetter flygplats kommer det att etableras en stor mängd arbetsplats-

er. Enligt planer som Svedavia presenteras kan upp till 10 000 nya arbets-

platser komma att etableras inom området. 

Bedömning av antalet tillkommande arbetsplatser och därmed efterfrågan på loka-

ler inom Landvetter Stad utgår från dessa förutsättningar. Följande beräkning be-

lyser detta där utgångspunkten är att befolkningen inom tätorten ökar med cirka 

25 000 personer under de kommande 30 åren: 

- 25 000 tillkommande personer * 0,62 (20 - 64 år) = 15 500 i arbetsför ålder  

- 15 500 personer i arbetsför ålder * 0,85= 13 200 arbetande personer  

- 13 200 arbetande personer * 0,69 (utpendling) = 9 100 tillkommande personer 

som har sin arbetsplats i annan kommun eller på Landvetter flygplats 

- 13 200 arbetande personer * 0,31 (arbetande personer – utpendlare) = 4 100 

tillkommande personer som både bor och arbetar inom Landvetter Stad eller 

annan ort inom Härryda kommun 

- Idag besätts 61 % av alla arbetsplatser i kommunen av inpendlare från annan 

kommun. Denna relation är dock inte realistisk att använda inom Landvetter 

Stad. Vid en försiktig bedömning att cirka 40 % av de tillkommande arbets-

platserna tillsätts av inpendlare innebär det att cirka 2 900 arbetstillfällen 

besätts av inpendlare. 

Totalt innebär ovanstående att 4 100 + 2 900 = 7 000 nya arbetstillfällen kommer 

att tillskapas inom kommunen till följd av den ökade folkmängden. 

Den karaktär som småstaden Landvetter Stad kommer att ha är i första hand en 

plats att bo och leva på och inte i första hand att arbeta inom. De arbetstillfällen 

som kommer att etableras inom Landvetter Stad är till sin natur knutna till den 

offentliga och kommersiella service som de boende i samhället efterfrågar, t.ex. 

arbetande inom förskolor, skolor, vård- och omsorg, handel och restauranger. 

Arbetstillfällen i kommunal serviceverksamhet inom Landvetter Stad 

Antalet förskolebarn vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts till cirka 

1 850. Med 5,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 350 arbetstillfällen 

inom förkolan. 
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Antalet barn inom klasserna F-9 vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts 

till cirka 3 000. Med 12,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta en efter-

frågan på cirka 240 anställda inom grundskolan i Landvetter Stad. Inom fritids-

hemsverksamheten finns dessutom efterfrågan på cirka 110 anställda (1 500 barn 

som utnyttjar fritidshemsverksamheten med 12,9 barn per anställd). Totalt innebär 

detta 350 arbetstillfällen inom grundskolan. 

Antalet anställda inom vård och omsorg, innefattande äldreboenden, LSS-boen-

den, hemtjänst, dagverksamhet samt administration uppskattas motsvara ca 2 % 

av antalet boende i Landvetter Stad. Ett tillskott med cirka 25 000 invånare 

bedöms därför generera cirka 500 arbetstillfällen. 

Inom övrig kommunal serviceverksamhet såsom bibliotek, kommundelskontor 

kommer cirka 100 personer att arbeta. 

Inom kommunala offentlig verksamhet genereras således sammantaget cirka 

1 300 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen i statlig/regional serviceverksamhet inom Landvetter Stad 

Utbyggnaden av den nya småstaden innebär att två vårdcentraler tillkommer. Det 

innebär ett tillskott på cirka 100 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen i kommersiell serviceverksamhet inom Landvetter Stad 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Härryda kommun 

inom handelsverksamhet. Det innebär för Landvetter Stad att cirka 650 personer 

arbetar inom denna sektor, varav cirka 150 inom större detaljhandelsbutiker och 

cirka 500 inom mindre butiker. 

Inom hotell och restaurangsektorn är genomsnittssiffran för anställda inom Härry-

da kommun cirka 1,5 %. Det innebär cirka 200 personer varav cirka 50 inom 

hotellsektorn och 150 inom restaurangsektorn.  

Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data och telekomföretag. Antalet anställda 

inom kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär cirka 250 personer 

inom Landvetter Stad. 

Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 400 arbetsplatser inom Landvetter 

Stad. 

Inom privat verksamhet genereras således sammantaget cirka 1 500 arbetstill-

fällen. 

Arbetstillfällen i serviceverksamhet inom Landvetter Stad – sammanfattning 

Som framgår ovan förväntas den ökade folkmängden direkt generera en efter-

frågan på cirka 2 900 arbetstillfällen inom offentlig och kommersiell serviceverk-

samhet inom Landvetter Stad. Med en bibehållen pendlingsfrekvens kommer 

cirka 40 % eller 1 150 av dessa att bemannas av kommuninnevånare boende inom 

Landvetter Stad och cirka 60 % eller 1 750 med inpendlare från annan kommun 

eller från annan del av Härryda kommun. 
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Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

Med bibehållen pendlingsstruktur kommer en stor dela av de boende inom Land-

vetter Stad att pendla till andra kommuner och till andra områden inom Härryda 

kommun. Av de cirka 13 200 arbetande personerna inom Landvetter Stad kommer 

cirka 1 150 att arbeta med olika former av serviceverksamhet inom Landvetter 

Stad. Övriga, cirka 12 000 personer, kommer att pendla till arbetsplatser inom 

andra kommuner och till arbetsplatser inom andra delar av Härryda kommun. 

Eftersom det kommer att skapas ett stort antal arbetstillfällen på och i anslutning 

till Landvetter flygplats är vår bedömning att ett stort antal av de boende inom 

Landvetter Stad kommer att ha sin arbetsplats inom flygplatsområdet. Av de 

12 000 personerna är vår bedömning att cirka 5 000 personer kommer att pendla 

till annan kommun och cirka 7 000 personer att pendla till Landvetter flygplats 

eller till annan ort inom Härryda kommun. Större delen av dessa torde komma att 

ha sin arbetsplats inom Landvetter flygplats. 

 

5.2   Den ekonomiska genomförbarheten 

5.2.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av tillskapandet av den nya småstaden Landvetter Stad 

påverkas av ett antal faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi 

bedömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha 

en positiv realvärdeutveckling med 1 – 1,1 % utöver det som är en följd av 

stationsetableringen. 

 

5.2.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första observationer på marknaden av försäljningar av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för såväl gruppbyggda småhus som flerbostadshus.  

För det andra observationer av försäljningar av bebyggda enheter där värdet på 

dessa kan kopplas till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från 

kända samband mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomt-
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mark. Denna metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på bygg-

rätter för flerbostadshus och då primärt vid upplåtelser av bostadsrättslägenheter. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där utgångspunkten är observationer 

av överlåtelsepriser (konsumentpriser) på relativt nya bostadsrättslägenheter.  de 

ingående parametrarna är slutligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset Till 

dessa noteringar läggs det kapitaliserade värdet av lägenhetens andel av de i 

bostadsrättsföreningen befintliga gemensamma lånen.  Summan av dessa värden 

minskas med lägenhetens produktionskostnad och byggherrens vinstmarginal. Ett 

exempel visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser inklusive värdet av gemensamma lån inom ett 

område visar att det sammantagna värdet uppgår till storleksordningen 45 000 

kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 

I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark för friliggande småhusbebyggelse 

Värdet på välbelägna tomter för friliggande småhusbebyggelse har stigit rejält 

under de senaste åren. Inom t.ex. Landvetter har priserna stiget med över en halv 

miljon kronor för en normalstor tomt under de senaste två åren. Priset idag ligger 

runt två miljoner kronor för en tomt inom Landvetter tätort. Inom Mölnlycke är 

prisnivån högre för centralt belägna tomter.  

Det som kännetecknar marknaden för friliggande småhusbebyggelse är att det är 

få försäljningar och att det är mycket få centralt belägna tomter. De prisnoteringar 

som kan observeras tyder på att prisnivån inom Landvetter tätorts ytterområden 

delar ligger runt två miljoner kronor. Samma nivå kan observeras inom 

Mölnlyckes randområden medan några få centralt belägna tomter inom Mölnlycke 

sålts för högre belopp. 

Vid bedömning av värdenivåer på småhustomter inom Landvetter Stad och Möln-

lycke är en viktig förutsättning att volymen tomter är betydligt större än det utbud 

av tomter som finns idag. Det är därför inte möjligt att direkt utgå från dagens 

prisnivåer i Mölnlycke och Landvetter och applicera dessa i de nya småstäderna 

runt de nya stationslägena. Utbudet av tomter blir betydligt större. Inom Landvet-

ter Stad ska dessutom beaktas att den nya prisnivån troligen inte kan etableras 

förrän den nya småstaden fått några år på nacken. 

Vår bedömning av värden på tomter för friliggande småhus inom Landvetter Stad 

utgår från följande sammanställning: 
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Period Friliggande småhus 

 Inre småhus-

området 

Yttre småhus-

området 

    --  - 2021 - - 

2022 - 2026 - - 

2027 - 2031 1 200 000 – 

1 250 000 

1 100 000 – 

1 150 000 

2032 - 2036 1 350 000 1 250 000 

2037 -  -- 1 500 000 1 400 000 

 

Värdet på tomtmark för gruppbyggd småhusbebyggelse 

Eftersom ortsprismaterialet avseende tomter för gruppbyggda småhus i princip är 

obefintligt utgår värderingen av tomter för gruppbyggda småhus från en erfaren-

hetsmässigt känd relation mellan värdet på dessa och värdet på tomter för friligg-

ande småhusbebyggelse. Erfarenhetsmässigt är denna relation i storleksordningen 

0,4 - 0,8 beroende på typ av grupphusbebyggelse och storleken på tomterna.  I vår 

analys utgår vi från en kombination av olika typer av gruppbuggda småhus varför 

faktor 0,5 - 0,6 torde ge ett värde som motsvarar värdet på de gruppbyggda 

småhusen.  

Period Gruppbyggda småhus 

 Inre småhus-

området 

Yttre småhus-

området 

    --  - 2021 - - 

2022 - 2026 - - 

2027 - 2031 650 000 –  

700 000 

550 000 –  

650 000 

2032 - 2036 775 000 725 000 

2037 -  -- 850 000 775 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt 

Dagens observationer i Mölnlycke centrala delar visar på nivån 50 000 – 55 000 

kr i konsumentpris (insats + gemensamma lån). Denna nivå utgår från ett relativt 

begränsat utbud samtidigt som nyttan av det nya stationsläget inte etablerats. Vår 

samlade bedömning är dock att vid trafikstart på den nya banan så är nivån 52 000 

- 53 000 kr/m
2
 BOA realistisk att utgå från inom den centrala zonen närmast 

stationen. Detta motsvarar ett byggrättsvärde på cirka 8 000 kr/
2
 BTA. För de 

lägenheter som byggs i direkt anslutning till det överbyggda spårområdet torde 

nivån vara något högre. 

Inom zon två och tre är byggrättsvärdet lägre. Observationer av konsumentpriser 

visar att på att inom ett avstånd på 1 000 – 1 500 meter från nuvarande Mölnlycke 
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centrum är värdenivån cirka 7 000 – 10 000 kr/m
2
 BOA lägre än i de centrala 

delarna. Det innebär att byggrättsvärde på mellan 5 000 – 6 000 kr/m
2
 BTA inom 

denna zon. På längre avstånd är observationerna färre men torde indikera en 

värdenivå på 4 000 – 5 000 kr/m
2
 BTA byggrätt.  

Bedömningen av värdenivåer inom Landvetter Stad utgår från erfarenheter om 

värdenivåer inom Mölnlycke, Landvetter och Bollebygds tätorter. Det innebär att 

vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna 

med bostadsrätt inom Landvetter Stad utgår från följande sammanställning. 

Period Flerbostadshus, bostadsrätt 

 Inre flerbostads-

husområdet 

Yttre flerbostads-

husområdet 

    --  - 2021 - - 

2022 - 2026 - - 

2027 - 2031 4 500 – 5 000 4 000 – 5 000 

2032 - 2036 5 500 5 000 

2037 -  -- 6 500 6 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med hyresätt 

Överlåtelser av mark med byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt är 

mycket sällsynta varför bedömning av värdet på denna typ av byggrätt utgår från 

erfarenhetstal.  

Vår bedömning är att värdet på byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt i 

Mölnlycke centrala delar vid tidpunkten för trafikstart på banan uppgår till 1 800 

– 2 000 kr/m
2
 BTA. Värdenivån avser ett område som ligger inom bekvämt gång-

avstånd från stationsområdet. Värdet avtar ju längre från stationen en lägenhet är 

belägen. På cykelavstånd, 1 000 – 1 500 meter, bedömer vi värdenivån till 1 600 – 

1 800 kr/m
2
 BTA. Vid längre avstånd från stationsläget bedömer vi värdet till 

cirka 1 500 kr/m
2
 BTA. 

Motsvarande värdenivå för centralt belägna hyresrätter inom Landvetter Stad be-

dömer vi uppgår till motsvarande nivåer som inom Mölnlycke. Denna nivå torde 

dock uppnås först efter ett antal år när den nya småstaden etablerats och fått en 

egen identitet. Inom Landvetter Stad är vår bedömning att lägenheter i flerbo-

stadshus i första hand kommer att uppföras inom de inre zonerna runt den nya 

stationen. Vår bedömning utgår från följande sammanställning: 
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Period Flerbostadshus, hyresrätt 

 Inre flerbostads-

husområde 

Yttre flerbostads-

husområde 

    --  - 2021 - - 

2022 - 2026 - - 

2027 - 2031 1 600 – 2 000 1 500 – 1 800 

2032 - 2036 2 000 2 000 

2037 -  -- 2 000 2 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för handel och kontor 

Vår bedömning av byggrätt för handel och kontor utgår från följande: 

Period Handel Kontor 

 Mindre 

butiker 

Detalj-

handel 

Restau-

rang 

Hotell  

    --  - 2021 - - - - - 

2022 - 2026 - - - - - 

2027 - 2031 1 350 - 1 800 - 1 350 

2032 -  -- 1 600 2 000 2 200 2 000 1 600 

 

5.2.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA respektive kr/tomt för småhus): 

- Bostäder i flerbostadshus  1 500 kr 

- Lokaler, kontor och mindre butiker  1 200 kr 

- Lokaler, större detaljhandelsbutiker  1 500 kr 

- Friliggande småhus   350 000 kr 

- Gruppbyggda småhus   150 000 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken uti-

från pågående användning. I de fall befintlig bebyggelse ska rivas beaktas detta i 

exploateringskostnaderna. 

 

5.2.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Kostnaden för generalplaneanläggningar uppskattas totalt till 550 - 600 Mkr i 

dagens penningvärde. 

Kostnaden för ombyggnaden av Björrödsmotet har tidigare uppskattats av kom-

munen till cirka 200 Mkr. Kostnaden för en ny bro som förbinder Landvetter Stad 

med nuvarande Landvetter samhälle uppskattas till cirka 130 Mkr. 
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Utbyggnaden av Landvetter Stad innebär att ett nytt väg och gatusystem tillska-

pas. Kostnaderna för detta delas upp på de tre huvudgatusystemen och uppskattas 

sammantaget uppgå till närmaer 200 Mkr.   

Det nya resecentrum som tillskapas vid den nya tågstationen har tidigare kost-

nadsuppskattats av kommunen till cirka 60 Mkr. 

Kostnaden för iordningställande av övergripande park- och grönområden bedömer 

vi utifrån en kostnad per kvadratmeter iordningsställd areal till cirka 10 Mkr. 

Anläggningarna utförs huvudsakligen under den första halvan av tidsperioden. 

Vissa anläggningar berör statliga vägar. I analysen har vi inte beaktat någon 

eventull statlig finansiering. 

 

5.2.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Förskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 27 500 kr/m
2
 LOA. 

Storleken på en förskola utgår från att varje förskola innehåller 6 avdelningar med 

totalt ca 90 barn. Ytbehovet per barn är cirka 10 m
2
 LOA vilket ger en kostnad av 

totalt cirka 25 Mkr per förskola. 

Grundskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Storleken per skolenhet utgår från att varje skola har ett elevantal på 500 elever. 

Med ett ytbehovet per skolenhet på cirka 6 000 m
2
 LOA ger det en totalkostnad på 

cirka 150 Mkr per skolenhet. 

Gymnasieskola 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Utbyggnader av gymnasieskolan sker i två etapper om vardera cirka 4 200 m
2
 

LOA. Det ger en totalkostnad per etapp på cirka 105 Mkr per skolenhet. 

Vård- och omsorgsboende 

Gruppboende 250 lägenheter * 30 m
2
 * 30 000 kr/m

2
 ger en totalkostnad på cirka 

225 Mkr. Gruppbostäderna utförs i enheter om cirka 25 lägenheter per enhet 

vilket ger en kostnad på enhet för kommunen på cirka 22,5 Mkr. 

Kommunens kostnader för servicebostäder uppgår till cirka 125 lägenheter * 10 

m
2
 * 30 000 kr/m

2
 vilket ger en totalkostnad på cirka 37,5 Mkr. Med 25 lägen-

heter per enhet ger det en kostnad på cirka 7,5 Mkr per enhet. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Simhall   100 Mkr 

Ishall   50 Mkr 

Större idrottshall  75 Mkr 

Idrottsanläggningar, utomhus 

- fotbollsplaner, näridrottsplatser 75 Mkr 

Ungdomsgårdar  25 Mkr 
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”Gröna anläggningar” 

- spår, bad, lekplatser, mötesplatser etc. 75 Mkr 

Kulturanläggningar 

Efterfrågan på denna typ av lokaler är cirka 3 000 m
2 

LOA. Med en bedömd kost-

nad på cirka 30 0000 kr/m
2
 LOA ger det en totalkostnad på cirka 90 Mkr. Av 

detta svarar ett kommundelsbibliotek för cirka 15 Mkr. 

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Förvaltningslokaler för kommundelskontor med administrativa arbetsplatser för 

cirka 100 personer innebär en total kostnad på cirka 25 Mkr. 

Kostnaden för räddningstjänstens lokaler bedömer vi till cirka 25 000 kr/m
2
 LOA 

vilket ger en totalkostnad på cirka 7,5 Mkr.  

Vård-/hälsocentraler 

En ny vård-/hälsocentral för cirka 80 Mkr behöver byggas omkring år 2030. En 

andra vård-/hälsocentral byggs omkring 2045 till en kostnad av cirka 55 Mkr. 

Bedömningarna grundas på en area på 3 000 m
2
 LOA respektive 2 000 m

2
 LOA á 

27 500 kr/m
2
 LOA. Denna kostnad belastar den regionala nivån. 

 

5.2.6  Analysresultat 

Analysen av exploateringsnettot visar på ett totalt netto på cirka 2 420 Mkr räknat 

som ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader 

för bostäder och lokaler. Överskottet kommer i allt väsentligt från exploateringen 

av bostäder. 

Efter avdrag för generalplanekostnader med cirka 420 Mkr och följdinvesteringar 

med cirka 1 330 Mkr (varav kommunen cirka 1 250 Mkr) återstår ett netto 

(stadsbyggnadsnetto) på 670 Mkr. 

Resultatet, 670 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen uppgår 

till cirka 3 Mdr kr räknat som ett nuvärde. Nettot uppgår därmed till drygt 20 % 

av den totala investeringskostnaden.  

Den nya småstaden kommer att leda till ny sysselsättning. Utifrån kända inpend-

lings- och utpendlingsmönster i Härryda kommun gör HLM följande, spekulativa, 

bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och 

omsorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala 

myndighetsuppgifter), cirka 1 400 sysselsatta.  

- Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) cirka 1 500 

sysselsatta.  

- Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Landvetter Stads småstad), 

cirka 10 000 sysselsatta. 

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att utveckla den nya småstaden 

Landvetter Stad. Resultaten av analyserna, i form av exploateringsnetto och 

stadsbyggnadsnetto, visar båda stora positiva siffror. 
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Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Härryda kommun innebär det att ett positivt exploateringsnetto endast 

kan tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för generalplaneanlägg-

ningar och följdinvesteringar åligger däremot alltid kommunen oavsett markägan-

det. Initialt medför investeringsbehovet en betydande belastning om kommunen 

inte äger en betydande andel av den exploateringsbara marken. På sikt kommer en 

ökad folkmängd att leda till ökade skatteintäkter och därmed vidgat ekonomiskt 

utrymme. Det stora investeringsbehovet kan trots detta vara problematiskt för 

kommunen. 

Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i 

analysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med 

intäkten via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, 

plus eller minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om 

va-taxan total sett ger underfinansiering).  
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6.    Nya staden Mölnlycke 

6.1   Det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

6.1.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling – övergripande för kommunen som helhet 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 2,25 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet exklusive den nya 

småstaden Landvetter Stad.  

Mölnlycke - stationsläge 

Nuvarande stationsläge på KTK-banan utvecklas till ett nytt modernt resecentrum. 

Stationen ligger centralt mitt i Mölnlycke samhälle. Stor del av befintlig bostads-

bebyggelse i Mölnlycke tätort ligger inom 2 km från stationen. 

Mölnlycke – stationens influensområde 

Tillkomsten av en stationsbyggnad med pendeltågstrafik påverkar all bebyggelse 

inom ett omland kring stationen. Storleken på detta omland beror på flera saker 

där turtäthet och restid till målpunkter är viktiga faktorer. I denna utredning 

beaktas inte påverkan på befintlig bebyggelse utan endast stationens effekt på 

tillkomsten av ny bebyggelse.  

Normalt brukar man utgå från att ett normalt gångavstånd till en station av denna 

karaktär torde uppgå till 600 – 800 meter. Motsvarande siffra på cykelavstånd 

torde vara 1,5 – 2 kilometer. På avstånd till stationen över detta avstånd krävs 

någon form av kollektivtrafikförbindles alternativt egen bil. Problemet med egen 

bil är att det krävs parkeringsytor i närheten av stationen vilket innebär att det är 

de mest värdefulla areorna närmast stationen som tas i anspråk. 

Med de mycket goda pendlingsförutsättningar som tillskapas vid tillkomsten av en 

station vid Mölnlycke centrum torde influensområdet/omlandet kring Mölnlycke 

station omfatta i stort sett den idag bebyggda arean söder om riksväg 40. Vid en 

fortsatt framtida utbyggnad av Mölnlycke samhälle norr om Rv 40 kommer även 

dessa områdena att  tillgodogöra sig nyttan av en station i Mölnlycke centrum. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på Mölnlycke tätort 

För att bedöma en utveckling inom Mölnlycke tätort utgår vi från kommunens 

gällande bostadsförsörjningsprogram från 2015 och de förutsättningar om 

befolkningstillväxt som kommunen gett som förutsättning för denna utredning 

I bostadsförsörjningsprogramet har kommunen utgått från att befolkningen inom 

kommunen som helhet kommer att växa med 1,5 % under planeringsperioden. I 

programmet är utvecklingen inom olika tätorter i kommunen beskriven och redo-

visat som antalet tillkommande bostäder i småhus och flerbostadshus. Översatt i 

befolkningstillväxt innebär dessa siffror att 0,80 - 0,85 % räknat i procent av hela 

kommunens befolkningstillväxt kommer att ske i Mölnlycke. Motsvarande siffror 

för tätorterna Landvetter, Härryda, Hindås och Hällingsjö med tillhörande 

landsbygdsområden är 0,60 - 0,65 % och för Rävlanda är siffran ca 0,05 %.  

I den överenskommelse som ligger till grund för denna utredning har kommunen 

bedömt att befolkningstillväxten inom kommunen, vid tillkomst av ny järnväg 

med tillhörande stationslägen, kommer att öka till 2 – 2,5 % (förutom den befolk-
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ningsutveckling som kommer att ske i Landvetter södra). I det fortsatta arbetet 

utgår vi från genomsnittet av intervallet, dvs. 2,25 % befolkningstillväxt. Vi gör 

bedömningen att hela skillnaden i befolkningsökning mellan 1,5 % och 2,25 % 

kommer att ske inom de tätorter som kommer att få en station med pendeltågsför-

bindelse. Förutom Mölnlycke så ligger tätorten Rävlanda inom influensområdet 

för stationen i Kråketorp. Sammantaget innebär detta att av den totala befolk-

ningstillväxten för hela kommunen på 2,25 % så kommer cirka 70 % av denna, 

dvs. cirka 1,55 %, att ske i Mölnlycke. Motsvarande siffra för Rävlanda är 0,1 % 

(dvs. cirka 5 % av 2,25 %) och för tätorterna Landvetter, Härryda, Hindås och 

Hällingsjö med tillhörande landsbygdsområden 0,6 % (dvs. cirka 25 % av 

2,25 %). 

Relaterat till befolkningsmängden inom varje tätort innebär dessa siffror att be-

folkningen inom Mölnlycke tätort ökar med cirka 3,4 % och i Rävlanda med ca 

2,3 % i snitt under perioden 2017-2046.  

Totalt innebär det för Mölnlycke tätort en befolkningsökning med ca 24 000 

personer under perioden fram till 2046. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år.  Det innebär att åtgärder 

som påbörjas och slutförs under åren 2017 – 2046 beaktas. 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen årsskiftet 

2026/2027. Det innebär att banan mellan Mölnlycke och Bollebygd är utbyggd, 

stationerna är färdigställda och att banan trafikeras med pendeltåg. Utifrån detta 

delar vi in analysperioden i ett antal faser enligt nedanstående: 

2017 - 2021 Den kommande stationen har ingen eller ringa påverkan på 

efterfrågan på nya bostäder. 

2022 - 2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och 

byggandet påbörjas. Bostadsbyggandet inom stationens 

närområde inleds. 

2027 - 2031 Trafikstart och omfattande bostadsbyggande i anslutning till 

den nya stationen. 

2032 - 2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

Befolkningsutveckling per tidsperiod 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling inom Mölnlycke tätort.  
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Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

inom Mölnlycke tätort 

räknat i procent av total 

befolkning i kommunen 

Årlig befolkningsutveckling 

inom Mölnlycke tätort räknat 

i procent av total befolkning i 

Mölnlycke 

2017 - 2021 0,7 % 1,5 % 

2022 - 2026 1,0 % 2,2 % 

2027 - 2031 2,25 % 4,9 % 

2032 - 2046 1,55 % 3,4 % 

 

Prognosen bygger på en bedömning av att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas 

i nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Utvecklingen sker i 

princip i samma takt som idag. Först vid ett definitivt beslut om byggandet av 

järnvägen får projektet en allt större inverkan på bostadsefterfrågan. Vid trafikstart 

och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av bostäder som efterfrågan, och 

därmed befolkningsutvecklingen att kulminera. För tidsperioden därefter gör vi 

bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

6.1.2  Bostadsbyggande – inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är be-

roende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett motsvaran-

de byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt stor för 

att byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål för be-

folkningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska bedömningar 

om den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter som behövs 

för att uppfylla målsättningen.  

Efterfrågan på byggande av bostäder som genereras av ovanstående befolknings-

utveckling beror främst av två parametrar: 

- typ av bebyggelse, fördelningen småhus/flerbostadshus 

- antalet boende per lägenhet 

En faktor som också har stor betydelse är också 

- fördelningen över tiden 

Typ av bebyggelse 

Inom Härryda kommun är fördelningen mellan bostäder i flerbostadshus och små-

hus i det befintliga beståndet cirka 24 % i flerbostadshus och cirka 76 % i småhus. 

Kommunen har i gällande bostadsförsörjningsprogram bedömt att fördelningen 

mellan lägenheter i flerbostadshus och småhus i nybyggnationen under den kom-

mande femårsperioden ska vara cirka 73 % lägenheter i flerbostadshus och cirka 

27 % i småhus.  

Vid utbyggnad och förtätning i en befintlig bebyggelsemiljö av Mölnlyckes karak-

tär är det rimligt att utgå från att majoriteten av bebyggelsen kommer att utföras i 

form av lägenheter i flerbostadshus. En viktig bidragande orsak är den befintliga 
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bebyggelsestrukturen med få möjliga lägen för ny bebyggelse. Samtidigt är det 

viktigt att utnyttja den nya stationen med dess pendeltågsförbindelser på ett opti-

malt sätt genom att bygga nära stationen. Vår bedömning är att cirka 80 % av de 

tillkommande bostäderna kommer att uppföras i form av lägenheter i flerbostads-

hus. Resterande del utgörs således av småhus där förhållandet mellan grupp-

byggda småhus och friliggande villor är ungefär 50 % vardera. 

Antalet boende per lägenhet 

Den andra parametern som har stor betydelse för att bedöma antalet nya bostäder 

är antalet boende per lägenhet. I det befintliga bostadsbeståndet är antalet boende 

per hushåll i Härryda kommun 2,68 personer. Sett som ett riksgenomsnitt är detta 

en hög siffra vilket främst förklaras av den höga andelen småhus i beståndet 

(76 % småhus). I en tävling anordnad för skolklasser i Härryda kommun som 

innebär att de ska skapa ett nytt samhälle (Landvetter Södra) så är en given för-

utsättning från kommunen antal boende per lägenhet. De siffror som kommunen 

anger är 2,4 boende per lägenhet i flerbostadshus och 3,5 i småhus. Dessa siffror 

torde spegla förhållandet i ett helt nybyggt bestånd. 

För riket som helhet är genomsnittet boende per hushåll 2,2 personer. Siffran för 

småhus är 2,5 - 2,6 personer och för lägenheter i flerbostadshus 1,9 personer.   

Vår bedömning utgår från siffrorna ovan men vi anpassar dessa efter de förutsätt-

ningar som gäller i det specifika fallet – utvecklingen i ett befintligt samhälle på 

grund av tillkomsten av en ny tågstation med pendlingsmöjligheter. De siffror 

som redovisats ovan beskriver dels genomsnittet i ett helt bestånd, dels i ett helt 

nybyggt. Sett som genomsnittet för ett nybyggt bostadsbestånd över en längre 

tidsperiod, i detta fall 20-25 år, så torde siffrorna för antalet boende per hushåll 

ligga någonstans mellan de ovan redovisade siffrorna. Vår bedömning är utifrån 

detta att siffran för antalet boende per hushåll i lägenheter i flerbostadshus är 2,2 

och motsvarande siffra för lägenheter i småhus är 3,0. 

Bostadsbyggande - totalt och fördelat på lägenhetstyp 

Utifrån bedömning av befolkningstillväxt, boende per hushåll/lägenhet och för-

delningen mellan olika hustyper ger det en total siffra på antalet nytillkommande 

lägenheter i småhus respektive flerbostadshus inom Mölnlycke tätort på 2 500 

lägenheter i småhus och 7 500 lägenheter i flerbostadshus under perioden fram till 

2046. 

Bostadsbyggande - fördelat på upplåtelseform 

Andelen lägenheter upplåtna med hyresrätt i förhållande till lägenheter upplåtna 

med bostadsrätt är cirka 2 mot 1, dvs. cirka två tredjedelar av lägenheterna i fler-

bostadshusbeståndet inom Härryda kommun är upplåtna med hyresrätt. Under de 

senaste åren har andelen lägenheter upplåtna med bostadsrätt ökat och vår bedöm-

ning är att denna utveckling kommer att fortsätta. Vår sammantagna bedömning är 

att andelen lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt är 40 % och med 

bostadsrätt 60 % under den kommande planeringsperioden.  

Bostadsbyggande - nedbrutet på tidsperioder 

Utifrån förutsättningen att tillväxten beror av tillkomsten av station med pend-

lingsmöjligheter kommer tillväxten att fördelas olika under perioden. Utifrån 

tabellen ovan med fördelning mellan olika tidsperioder sker utbyggnaden inom 

Mölnlycke samhälle enligt följande. 
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Tidsperiod Flerbostadshus Småhus 

Antal lägenhe-

ter totalt under 

perioden 

Antal lägen-

heter per år 

Antal småhus 

totalt under 

perioden 

Antal små-

hus per år 

2017 - 2021 600 120 200 40 

2022 - 2026 875 175 300 60 

2027 - 2031 1 950 390 650 130 

2032 - 2046 4 050 270 1 350 90 

TOTALT 7 475  2 500  

 

Bostadsbyggandet nedbruten på delområden 

Inom zonen 700 meter från den nya stationen utgörs den befintliga bebyggelsen 

av en blandning av olika bebyggelsetyper. Inslaget av småhusbebyggelse är stort 

och de arealer som har förutsättning av utvecklas med ny bebyggelse är begrän-

sade. Vår bedömning är att inom denna zon kan cirka 4 000 lägenheter i form av 

flerbostadshus tillkomma. 

Inom zonen 700 – 1 500 meter från stationen kan cirka 1 700 lägenheter i fler-

bostadshus och cirka 300 i småhusbebyggelse tillkomma. 

Inom zonen 1 500 - 3 000 meter från stationen kan cirka 1 800 lägenheter i fler-

bostadshus och cirka 2 200 i småhusbebyggelse tillkomma. 

 

6.1.3  Kommersiell service och näringsverksamhet - lokalbehov 

Lokalarean för kommersiell service och näringsverksamhet bedöms utifrån ett 

nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom olika branscher. Bedömning av 

antalet förvärvsarbetande inom olika branscher behandlas mera ingående i avsnitt 

7 nedan. Uppgifterna om antalet anställda är hämtade från avsnitt 7. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 80 m
2
 per anställda inom större 

detaljhandelsbutiker och siffran 20 m
2
 per anställd inom mindre butiker. Med 

cirka 130 arbetande personer inom sektorn större detaljhandelsbutiker innebär det 

cirka 10 400 m
2
 LOA och med cirka 500 arbetande personer inom sektorn minde 

butiker cirka 10 000 m
2
 LOA. 

För anställda inom hotellsektorn används siffran 50 m
2
 per anställd och för an-

ställda inom restauranger siffran 15 m
2
 per anställd. Med cirka 50 personer inom 

hotellsektorn och 150 inom restaurangsektorn innebär dessa siffror en efterfrågan 

på cirka 2 500 m
2
 LOA för hotell respektive 2 500 m

2
 LOA för restauranger. 

För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Med cirka 250 personer inom sektorn innebär det en total area på cirka 

5 000 m
2
 LOA. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd och cirka 400 personer innebär det 

cirka 4 000 m
2
 LOA. 
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6.1.4  Generalplaneanläggningar 

Med generalplaneanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål 

som på grund av planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det 

enskilda områdets behov. Utbyggnaden i Mölnlycke görs utifrån en befintligt 

fungerade bebyggelsestruktur. Det innebär att den befintliga infrastrukturen i stort 

klarar den utökade trafik som en utbyggnad med cirka 24 000 nya innevånare 

innebär. Det kommer dock att på sikt uppstå behov av förbättringar av trafikplat-

ser och breddning av befintliga gator.  

Kommunala trafikanläggningar 

De anläggningar av karaktären trafikanläggningar som kan karaktäriseras som 

generalplaneanläggningar är förbättringar av befintliga trafikplatser och utbygg-

nad av ett resecentrum vid tågstationen. 

Nytt resecentrum ska tillskapas vid den nya tågstationen. 

Kommunala parkanläggningar 

Det finns inom Mölnlycke tätort inte något större behov av att tillskapa nya större 

kommunala parkanläggningar/grönområden utöver redan befintliga enheter.  

 

6.1.5  Kommunala följdinvesteringar - lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Mölnlycke 

kräver utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning 

per sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad 

av bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboen-

den, fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in 

i två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturella anläggningar. 

Förskolor 

Statistikuppgifter från bland annat Malmö stad anger ett platsbehov på 0,25 barn 

per småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus 5-10 år efter etablering av 

ett nytt bostadsområde. Vår bedömning är att det i förortskommuner så som 

Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och bo barnfamiljer i något större 

utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 förskolebarn per småhus och 

0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför det av oss bedömda bostads-

byggandet ett behov inom Mölnlycke tätort vid planeringsperioden slut på totalt 

cirka 1 750 elevplatser. Med 80 barn per avdelning/förskola innebär det ett behov 

av cirka 20 förskolor.  

Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 m
2
 LOA (11,5 m

2
 BTA). Detta inkluderar 

personalutrymmen m.m. Med ett tillskott på cirka 1 750 barn ger det ett totalt 

areabehov som uppgår till cirka 17 500 kvm LOA. Med 15 barn per avdelning och 

5 – 6 avdelningar per förskola ger det 75 – 90 barn per förskola. Totalt innebär det 

en efterfrågan på 20 förskolor. 
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Behovet av förskolor utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras van-

ligen nära bostäderna. 

Grundskolor 

Antalet elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig befolkningsstatistik 

för såväl kommunen som riket till ca 12 % av hela befolkningen. Ett tillskott med 

cirka 24 000 innevånare vid planeringsperiodens slut innebär ca 2 900 nya grund-

skoleelever.  

Ytbehovet per elev uppskattar vi till 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). I detta ingår gym-

nastiksal, matsal/kök, administrationslokaler m.m. För 2 900 tillkommande elever 

ger detta ett areabehov på cirka 34 800 m
2
 LOA. Med ett elevantal på cirka 500 

elever per skola innebär det cirka 6 skolbyggnader med en area per skolenhet på 

cirka 6 000 m
2
 LOA. 

Behovet av skollokaler utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras i 

anslutning till bostäderna.  

Gymnasieskolor 

Inom kommunen finns idag en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, med totalt ca 

1 750 elever. Elever från Härryda kommun utifrån det samverksavavtal som finns 

mellan kommunerna inom Göteborgskommunen fritt välja bland de gymnasie-

skolor som finns inom regionen. Det innebär att en utbyggnad av bostäder inom 

Mölnlycke tätort inte nödvändigtvis innebär ett behov av att bygga nya lokaler för 

det tillskott av gymnasieelever som en utbyggand av cirka 10 000 lägenheter 

medför. Antalet barn i åldern 16-18 år (gymnasieåldern) uppgår till ca 2,75 %. Det 

innebär att OM alla inom åldersgruppen ska beredas plats i gymnasieklasser inom 

Härryda så innebär det cirka 650 elever.  

Ytbehovet per elev uppskattar vi till likvärdigt med behovet för grundskolebarn, 

dvs. 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). Med 650 tillkommande elever innebär det en total 

area på cirka 7 800 m
2
 LOA. Utbyggnaden av areorna sker inom och i anslutning 

till befintlig gymnasieskola i Mölnlycke. 

Vård- och omsorgsboenden 

Vård- och omsorgsboende delas upp på grupperna äldre respekt personer med 

särskilt behov av vård och omsorg. För gruppen äldre beräknas behovet av lägen-

heter utifrån andelen personer över viss ålder samt hur stor andel av dessa som har 

behov av särskilt boende. Av befolkningen i riket och inom kommunen är cirka 5 

% i åldern 80 år eller äldre. Av dessa är cirka 20 % i behov av särskilt boende i 

form av gruppboenden (erfarenhetstal från andra kommuner). Det innebär att be-

hovet av lägenheter i form av äldreboenden uppgår till cirka 1 % av totalbefolk-

ningen. För gruppen med personer med särskilt behov av vård och omsorg är 

erfarenhetstalet att antalet personer med sådana behov uppgår till en person per 

150 – 200 invånare. Översatt i procent innebär detta cirka 0,5 % räknat utifrån en 

totalbefolkning. Sammantaget innebär det att antalet för vård- och omsorgsboende 

uppgår till cirka 1,5 % av befolkningen inom ett bebyggelseområde
21

.  

                                                 
21

 Inom Härryda kommun idag finns ca 260 lägenheter för äldreboenden inklusive demensboende 

och korttidsboende, ca 60 lägenheter för anpassat boende och ca 90 lägenheter för personer med 

behov av särskilt stöd. Dessa siffror innebär i procent av befolkningen 0,72 %, 0,17 % resp 0,25 % 
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Med de förutsättningar som gäller för Mölnlycke innebär detta att behovet av 

vård- och omsorgsboenden vid planeringsperiodens utgång uppgår till cirka 360 

lägenheter fördelat på cirka 240 i form av grupphusboende och cirka 120 i form 

av servicebostäder. 

Areabehovet per lägenhet i grupphusboenden uppgår totalt till cirka 70 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet. Denna area kan delas upp på den egentliga lägenhetsarean 

och areor för samlingsrum, kök, personalutrymmen och kommunikation. Cirka 35 

m
2
 LOA utgörs av lägenhetsarea och resterande del av övriga areor. Vid bedöm-

ning av kostnader för kommunen utgår vi från att den area som utgörs av den 

boendes lägenhet samt en mindre dela av den gemensamma arean täcks av hyres-

intäkter från de boende. Det innebär att resterande del av arean, cirka 30 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet, ska ligga som underlag för bedömningar av kommunens 

kostnader för denna typ av boenden. Beträffande servicebostäder utgörs dessa av 

ofta av lägenheter i det ordinarie flerbostadshusbeståndet. Den gemensamma 

arean är mindre i denna typ av boenden och består vanligtvis av en lägenhet som 

disponeras av vårdpersonalen. Den area som ska ligga som underlag för bedöm-

ningar av kommunens kostnader för denna typ av boenden uppskattar vi till cirka 

10 m
2
 per lägenhet. Ovanstående leder till följande byggnadsvolymer 

BOA (35 m
2
 per lägenhet)    12 600 m

2
  

LOA som finansieras via hyran (5 m
2 

per lgh i gruppboende)   1 200 m
2 

LOA som finansieras av kommunen  

(30 m
2 

per lgh i gruppboende + 10 m
2
 per lgh i serviceboende)   8 400 m

2 

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende tillkommer successivt i takt 

med utvecklingen av det nya samhället. Boendena kommer att lokaliseras dels 

inom befintlig tätort och dels integrerat i de nya områdena. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Exempel på denna typ är anläggningar för olika typer av idrotter, t.ex. inomhus-

idrottshallar, fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, ishallar/isbanor, ridanlägg-

ningar och sim/badanläggningar. Även fritids- och ungdomskulturhus etc. kan 

räknas in i denna kategori. Idag finns ett antal sådana anläggningar inom Härryda 

kommun
22

 varav flera av dessa finns i Mölnlycke. 

En utbyggnad i Mölnlycke enligt ovan innebär att det på sikt finns efterfrågan av 

ett antal olika typer av anläggningar. De anläggningar som i första hand krävs är 

en-två idrottshallar, separata eller i anslutning till skolor, några fotbollsplaner och 

tre-fyra näridrottsplatser.   

                                                 
22 

Simhall finns inte 

En ishall finns i Landvetter 

Sex idrottshallar finns varav tre är idrottshallar vid skolor. Den största är Mölnlyckehallen 3 000 

kvm 

Tre tennishallar, Landvetter, Hindås och Mölnlycke  

Tre ridanläggningar 

Sex näridrottsplatser  

Ett tiotal fotbollsplaner  
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På sikt kommer det att finnas behov av ytterligare en ishall i kommunen. Eftersom 

det idag finns en ishall i Landvetter kan lokaliseringen av en ny ishall ske 

antingen i Landvetter Stad eller i Mölnlycke. 

På längre sikt finns också behov av en bad- och simanläggning inomhus i Härryda 

kommun. Lokaliseringen av en sådan anläggning bör ske i anslutning till goda 

kommunikationslägen.  

Vid en fortsatt utbyggnad av Mölnlycke tätort kommer det att finnas behov av 

flera anlagda kommunala ”gröna anläggningar”. Till denna kategori räknas an-

läggningar som i första hand inte avser tillskapande av olika typer av byggnader 

utan mera är att betrakta som iordningsställande av mark för t.ex. lekplatser, bad, 

spår och liknande. Idag finns ett antal sådana anläggningar inom Mölnlycke tätort. 

Befintliga badplatser och ridanläggningar bedömer vi klarar den ökade efterfrågan 

på dessa anläggningar som den nya bebyggelsen innebär men att det finns efter-

frågan på t.ex. lekplatser.  

Kulturanläggningar 

Utvecklingen av ett samhälle med nya bostäder innebär även behov av kommu-

nala lokaler för t.ex. bibliotek, samlingslokaler för teaterevenemang, kulturhus 

etc. Inom Mölnlycke finns idag bibliotek, samlingslokaler m.m. Den ökade be-

folkningen inom tätorten kommer på sikt att kräva en utbyggnad av den befintliga 

kommunala servicen. Areabehovet för denna typ av verksamheter uppgår till cirka 

1 000 m
2
 LOA.  

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Kommunal administrativ serviceverksamhet, kommundelskontor, cirka 1 000 m
2
 

LOA. 

Inom Mölnlycke finns idag en befintlig brandstation. Utvecklingen av Mölnlycke 

med cirka 24 000 nya innevånare kräver på sikt att den befintliga stationen utökas. 

Areabehovet bedöms uppgå till cirka 150 m
2
 LOA. 

 

6.1.6  Statliga/regionala följdinvesteringar – anläggningar/lokaler  

Vårdcentral 

När Mölnlycke är fullt utbyggt med cirka 24 000 nya innevånare finns det behov 

ytterligare areor inom befintliga vård-/hälsocentraler eller eventuellt inom helt nya 

lokaler. Eftersom det idag redan finns flera vårdfunktioner inom befintliga vård-

hälsocentraler, t.ex. distriktsläkare, distriktssköterska, barnavårdscentral och 

folktandvård, så är behovet av att tillgodose dessa behov mindre. Areorna på 

lokalerna uppgår till cirka 2 000 m
2
 LOA för respektive vård-/hälsocentral. 

Utbyggnaden sker efterhand som området utvecklas. Den första vård-/hälsocentra-

len byggs i början av planeringsperioden och den andra i slutet av perioden. 
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6.1.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Basuppgifter om arbetstillfällen och pendling 

Utbygganden av Mölnlycke innebär tillkomsten av en attraktiv boendemiljö som 

bland annat inkluderar förekomsten av olika typer av serviceverksamheter, såväl 

kommunal som kommersiell.   

Som underlag för bedömning av efterfrågan på lokaler för olika behov använder 

vi befolkningsstatistik och statistik om sysselsättning och pendling inom 

kommunen. Följande basuppgifter finns: 

- Befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) är idag i landet som helhet cirka 64 %. 

På sikt är bedömningen att denna andel kommer att minska till under 60 % år 

2030. Samtidigt är det rimligt att utgå från att befolkningen inom arbetsför 

ålder inom den typ av bebyggelsestruktur som det här är frågan om, är högre 

än genomsnittssiffran för riket. Slutsatsen är att andelen av befolkningen inom 

arbetsför ålder inom Mölnlycke är cirka 62 %. 
 

- Förvärvsgraden inom landet som helhet ligger inom intervallet 0,75 - 0,80.  

Det är dock rimligt att anta att förvärvsgraden inom den typ av samhälle som 

Mölnlycke representerar är något högre än genomsnittssiffran för riket. Den 

samlade bedömningen är att den uppgår till cirka 85  
 

- Utpendlingen idag från Härryda kommun till andra kommuner är cirka 69 % 

räknat som andel av boende förvärvsarbetande i kommunen. Samtidigt uppgår 

inpendlingen till cirka 61 % räknat som andel av de arbetsplatser som finns 

inom kommunen. Uttryckt som antalet personer som pendlar över kommun-

gränsen så antalet utpendlare nästan 13 000 personer och antalet inpendlare 

cirka 9 000 personer. 
 

- Totalt innebär detta att det finns cirka 13 000 arbetsplatser inom kommunen. 

Bedömning av antalet tillkommande arbetsplatser och därmed efterfrågan på lo-

kaler inom Mölnlycke utgår från dessa förutsättningar. Följande beräkning belyser 

detta där utgångspunkten är att befolkningen inom tätorten ökar med cirka 24 000 

personer under de kommande 30 åren. 

- 24 000 tillkommande personer * 0,62 (20-64 år) = 14 900 i arbetsför ålder 

- 14 900 personer i arbetsför ålder * 0,85= 12 650 arbetande personer 

- 12 650 arbetande personer * 0,69 (utpendling) = 8 700 tillkommande personer 

som har sin arbetsplats i annan kommun eller på Landvetter flygplats 

- 12 650 arbetande personer * 0,31 (arbetande personer – utpendlare) = 3 950 

tillkommande personer som både bor och arbetar inom Mölnlycke eller annan 

ort inom Härryda kommun 

- Idag besätts 61 % av alla arbetsplatser i kommunen av inpendlare från annan 

kommun. Denna relation är dock inte realistisk att använda inom Mölnlycke. 

Vid en försiktig bedömning att cirka 40 % av de tillkommande arbetsplatserna 

tillsätts av inpendlare innebär det att cirka 2 700 arbetstillfällen besätts av 

inpendlare 

Totalt innebär ovanstående att 3 950 + 2 700 = 6 650 nya arbetstillfällen kommer 

att tillskapas inom kommunen till följd av den ökade folkmängden. 
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Den karaktär som Mölnlycke kommer att ha är i första hand en plats att bo och 

leva på och inte i första hand att arbeta inom. De arbetstillfällen som kommer att 

etableras inom Mölnlycke är till sin natur knutna till den offentliga och kommer-

siella service som de boende i samhället efterfrågar, t.ex. arbetande inom för-

skolor, skolor, vård- och omsorg, handel och restauranger. 

Arbetstillfällen inom offentlig sektor 

Antalet förskolebarn vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts till cirka 

1 750. Med 5,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 335 arbetstillfällen 

inom förkolan.  

Antalet barn inom klasserna F-9 vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts 

till cirka 2 900. Med 12,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta en efter-

frågan på cirka 235 anställda inom grundskolan i Mölnlycke. Inom fritidshems-

verksamheten finns dessutom efterfrågan på cirka 110 anställda (1 450 barn som 

utnyttjar fritidshemsverksamheten med 12,9 barn per anställd). Totalt innebär 

detta 345 arbetstillfällen inom grundskolan. 

Inom gymnasieskolan har vid planeringsperiodens slut tillkommit totalt cirka 650 

elever. Med 11,9 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 55 arbetstillfällen 

inom gymnasieskolan. 

Antalet anställda inom vård och omsorg, innefattande äldreboenden, LSS-boen-

den, hemtjänst, dagverksamhet samt administration uppskattas motsvara ca 2 % 

av antalet boende i Mölnlycke. Ett tillskott med cirka 24 000 invånare bedöms 

därför generera cirka 480 arbetstillfällen. 

Inom övrig kommunal service såsom bibliotek, kommundelskontor samt vård- 

och omsorgsboende kommer cirka 75 personer att arbeta. 

Inom kommunala offentlig verksamhet genereras således sammantaget cirka 

1 300 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen i statlig/regional serviceverksamhet inom Mölnlycke 

Vid planeringsperiodens slut kommer det att finnas behov av två nya vårdcent-

raler inom Mölnlycke. Inom denna verksamhet kommer cirka 100 arbetstillfällen 

att tillskapas. 

Arbetstillfällen inom privat sektor 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Härryda kommun 

inom handelsverksamhet. Det innebär för Mölnlycke att cirka 630 personer arbe-

tar inom denna sektor, varav cirka 130 inom större detaljhandelsbutiker och cirka 

500 inom mindre butiker. 

Inom hotell och restaurangsektorn är genomsnittssiffran för anställda inom Härry-

da kommun cirka 1,5 %. Det innebär knappt 200 personer varav cirka 50 inom 

hotellsektorn och 150 inom restaurangsektorn.  

Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data och telekomföretag. Antalet anställda in-

om kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär cirka 250 personer 

inom Mölnlycke. 
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Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 400 arbetsplatser inom Mölnlycke. 

Inom privat verksamhet genereras således sammantaget cirka 1 480 arbetstill-

fällen. 

Arbetstillfällen i serviceverksamhet inom Mölnlycke – sammanfattning 

Som framgår ovan förväntas den ökade folkmängden direkt generera ett behov av 

knappt 2 900 arbetstillfällen. Med en bibehållen pendlingsfrekvens kommer cirka 

40 % eller 1 150 av dessa att bemannas av kommuninnevånare boende inom 

Mölnlycke och cirka 60 % eller 1 750 med inpendlare från annan kommun eller 

från annan del av Härryda kommun. 

Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

Med bibehållen pendlingsstruktur kommer en stor dela av de boende inom 

Mölnlycke att pendla till andra kommuner och till andra områden inom Härryda 

kommun. Av de cirka 12 650 arbetande personerna inom Mölnlycke kommer 

cirka 1 150 att arbeta med olika former av serviceverksamhet inom tätorten. 

Övriga, cirka 11 500 personer, kommer att pendla till arbetsplatser inom andra 

kommuner och till arbetsplatser inom andra delar av Härryda kommun. Eftersom 

det kommer att skapas ett stort antal arbetstillfällen på och i anslutning till 

Landvetter flygplats är vår bedömning att ett stort antal av de boende inom 

Mölnlycke kommer att ha sin arbetsplats inom flygplatsområdet. Av de 11 500 

personerna är vår bedömning att cirka 5 000 personer kommer att pendla till 

annan kommun och cirka 6 500 personer att pendla till Landvetter flygplats eller 

till annan ort inom Härryda kommun. Större delen av dessa torde komma att ha 

sin arbetsplats inom Landvetter flygplats. 

 

6.2   Den ekonomiska genomförbarheten 

6.2.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av utbyggand av Mölnlycke påverkas av ett antal 

faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi 

bedömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha 

en positiv realvärdeutveckling med 1,25 % utöver det som är en följd av 

stationsetableringen. 
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6.2.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första observationer på marknaden av försäljningar av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för såväl gruppbyggda småhus som flerbostadshus.  

För det andra observationer av försäljningar av bebyggda enheter där värdet på 

dessa kan kopplas till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från 

kända samband mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomt-

mark. Denna metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på bygg-

rätter för flerbostadshus och då primärt vid upplåtelser av bostadsrättslägenheter. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där utgångspunkten är observationer 

av överlåtelsepriser (konsumentpriser) på relativt nya bostadsrättslägenheter.  de 

ingående parametrarna är slutligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset Till 

dessa noteringar läggs det kapitaliserade värdet av lägenhetens andel av de i 

bostadsrättsföreningen befintliga gemensamma lånen.  Summan av dessa värden 

minskas med lägenhetens produktionskostnad och byggherrens vinstmarginal. Ett 

exempel visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser inklusive värdet av gemensamma lån inom ett 

område visar att det sammantagna värdet uppgår till storleksordningen 45 000 

kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 

I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark för friliggande småhusbebyggelse 

Värdet på välbelägna tomter för friliggande småhusbebyggelse har stigit rejält 

under de senaste åren. Inom t.ex. Landvetter har priserna stiget med över en halv 

miljon kronor för en normalstor tomt under de senaste två åren. Priset idag ligger 

över två miljoner kronor för en tomt inom Landvetter tätort. Inom Mölnlycke är 

prisnivån närmare tre miljoner kronor för centralt belägna tomter.  

Det som kännetecknar marknaden för friliggande småhusbebyggelse är att det är 

få försäljningar och att det är mycket få centralt belägna tomter. De prisnoteringar 

som kan observeras tyder på att prisnivån inom Landvetter tätorts perifera delar 

ligger runt två miljoner kronor. Samma nivå kan observeras inom Mölnlyckes 

randområden medan några få centralt belägna tomter inom Mölnlycke sålts för 

högre belopp. 

Vid bedömning av värdenivåer på småhustomter inom Landvetter Stad och 

Mölnlycke är en viktig förutsättning att volymen tomter är betydligt större än det 

utbud av tomter som finns idag. Det är därför inte möjligt att direkt utgå från 
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dagens prisnivåer i Mölnlycke och Landvetter och applicera dessa i de nya 

småstäderna runt de nya stationslägena. Utbudet av tomter blir betydligt större.  

Vår bedömning av värden på tomter för friliggande småhus inom Mölnlycke utgår 

från följande sammanställning: 

Period Friliggande småhus 

 Stadsnära 

område 

Ytterområde 

    --  - 2021 1 800 000  

2022 - 2026 2 000 000 1 400 000 

2027 - 2031  1 500 000 – 

1 600 000 

2032 - 2036  1 700 000 

2037 - 2041  1 850 000 

2042 -  --  2 000 000 

 

Värdet på tomtmark för gruppbyggd småhusbebyggelse 

Eftersom ortsprismaterialet avseende tomter för gruppbyggda småhus i princip är 

obefintligt utgår värderingen av tomter för gruppbyggda småhus från en erfaren-

hetsmässigt känd relation mellan värdet på dessa och värdet på tomter för friligg-

ande småhusbebyggelse. Erfarenhetsmässigt är denna relation i storleksordningen 

0,4 - 0,8 beroende på typ av grupphusbebyggelse och storleken på tomterna.  I vår 

analys utgår vi från en kombination av olika typer av gruppbuggda småhus varför 

en faktor 0,5 - 0,6 torde ge ett värde som motsvarar värdet på de gruppbyggda 

småhusen.  

Period Gruppbyggda småhus 

 Stadsnära område Ytterområde 

    --  - 2021 1 000 000  

2022 - 2026 1 100 000 750 000 

2027 - 2031  800 000 – 850 000 

2032 - 2036  900 000 

2037 - 2041  1 050 000 

2042 -  --  1 200 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt 

Dagens observationer i Mölnlycke centrala delar visar på nivån 50 000 – 55 000 

kr i konsumentpris (insats + gemensamma lån). Denna nivå utgår från ett relativt 

begränsat utbud samtidigt som nyttan av det nya stationsläget inte etablerats. Vår 

samlade bedömning är dock att vid trafikstart på den nya banan så är nivån 52 000 

- 53 000 kr/m
2
 BOA realistisk att utgå från inom den centrala zonen (Centrala sta-
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den). Detta motsvarar ett byggrättsvärde på cirka 8 000 kr/
2
 BTA. För de lägen-

heter som byggs i direkt anslutning till det överbyggda spårområdet (Stationsom-

rådet) torde nivån vara något högre. 

Inom de yttre zonerna, Stadsnära området och Ytterområdet, är byggrättsvärdet 

lägre. Observationer av konsumentpriser visar att på att inom ett avstånd på 1 000 

– 1 500 meter från nuvarande Mölnlycke centrum är värdenivån cirka 7 000 – 

10 000 kr/m
2
 BOA lägre än i de centrala delarna. Det innebär att byggrättsvärde 

på mellan 5 000 – 6 000 kr/m
2
 BTA inom denna zon. På längre avstånd är 

observationerna färre men torde indikera en värdenivå på 4 000 – 5 000 kr/m
2
 

BTA byggrätt. 

Vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upp-

låtna med bostadsrätt inom Mölnlycke utgår från följande sammanställning: 

Period Flerbostadshus, bostadsrätt 

 Stationsområdet Centrala staden Stadsnära området Ytterområdet 

    --  - 2021 - 5 500 - - 

2022 - 2026 - 6 000 5 500 - 

2027 - 2031 7 000 – 8 000 6 000 – 7 000 5 500 – 6 250 - 

2032 - 2036 8 500 - 6 500 5 500 

2037 - 2041 - 7 500 6 750 6 000 

2042 -  -- - 8 000 7 000 6 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med hyresätt 

Överlåtelser av mark med byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt är 

mycket sällsynta varför bedömning av värdet på denna typ av byggrätt utgår från 

erfarenhetstal.  

Vår bedömning är att värdet på byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt i 

Mölnlycke centrala delar vid tidpunkten för trafikstart på banan uppgår till 1 800 

– 2 000 kr/m
2
 BTA. Värdenivån avser ett område som ligger inom bekvämt gång-

avstånd från stationsområdet. Värdet avtar ju längre från stationen en lägenhet är 

belägen. På cykelavstånd, 1 000 – 1 500 meter, bedömer vi värdenivån till 1 600 – 

1 800 kr/m
2
 BTA.  

Vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upp-

låtna med hyresrätt inom Mölnlycke utgår från följande sammanställning: 
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Period Flerbostadshus, hyresrätt 

 Stationsområdet Centrala staden Stadsnära området Ytterområdet 

    --  - 2021 - 1 750 - - 

2022 - 2026 - 1 800 1 700 - 

2027 - 2031 - 1 800 – 2 000 1 700 – 1 800 - 

2032 - 2036 - - 1 900 1 700 

2037 - 2041 - 2 000 2 000 1 750 

2042 -  -- - 2 000 2 000 1 800 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för handel och kontor 

Vår bedömning av byggrätt för handel och kontor utgår från följande: 

Period Handel Kontor 

 Mindre 

butiker 

Detalj-

handel 

Restau-

rang 

Hotell  

    --  - 2021 - - - - - 

2022 - 2026 1 500 - - - - 

2027 - 2031 1 650 2 000 1 800 - 1 600 

2032 -  -- 1 800 2 000 2 200 - 1 800 

 

6.2.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA respektive kr/tomt för småhus): 

- Bostäder i flerbostadshus inom stationsområdet 3 500 kr 

- Bostäder i flerbostadshus  1 500 kr 

- Bostäder i flerbostadshus inom fill-in projekt 1 000 kr 

- Lokaler, kontor och mindre butiker   1 200 kr 

- Lokaler, större detaljhandelsbutiker  1 500 kr 

- Friliggande småhus   350 000 kr 

- Gruppbyggda småhus   150 000 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken 

utifrån pågående användning, i regel skogsmark. 

 

6.2.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Kostnaden för generalplaneanläggningar uppskattas totalt till cirka 400 Mkr i 

dagens penningvärde. 
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Kostnaden för en ny bro och upprustning av gata som förbinder Mölnlycke 

centrala delar med området norr om Rv 40 uppskattas till cirka 130 + 20 Mkr. 

Det nya resecentrum som tillskapas vid den nya tågstationen har tidigare kost-

nadsuppskattats av kommunen till cirka 80 Mkr. 

Kostnaden för iordningställande av övergripande park- och grönområden bedömer 

vi utifrån en kostnad per kvadratmeter iordningsställd areal till cirka 5 Mkr. 

Anläggningarna utförs huvudsakligen under den första halvan av tidsperioden. 

Vissa anläggningar berör statliga vägar. I analysen har vi inte beaktat någon 

eventull statlig finansiering. 

 

6.2.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Förskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 27 500 kr/m
2
 LOA. 

Storleken på en förskola utgår från att varje förskola innehåller 6 avdelningar med 

totalt ca 90 barn. Ytbehovet per barn är cirka 10 m
2
 LOA vilket ger en kostnad av 

totalt cirka 25 Mkr per förskola. 

Grundskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Storleken per skolenhet utgår från att varje skola har ett elevantal på 500 elever. 

Med ett ytbehovet per skolenhet på cirka 6 000 m
2
 LOA ger det en totalkostnad på 

cirka 150 Mkr per skolenhet. 

Gymnasieskola 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Utbyggnader av gymnasieskolan sker i två etapper om vardera cirka 4 200 m
2
 

LOA. Det ger en totalkostnad per etapp på cirka 105 Mkr per skolenhet. 

Vård- och omsorgsboende 

Gruppboende 250 lägenheter * 30 m
2
 * 30 000 kr/m

2
 ger en totalkostnad på cirka 

225 Mkr. Gruppbostäderna utförs i enheter om cirka 25 lägenheter per enhet 

vilket ger en kostnad på enhet för kommunen på cirka 22,5 Mkr. 

Kommunens kostnader för servicebostäder uppgår till cirka 125 lägenheter * 10 

m
2
 * 30 000 kr/m

2
 vilket ger en totalkostnad på cirka 37,5 Mkr. Med 25 lägen-

heter per enhet ger det en kostnad på cirka 7,5 Mkr per enhet. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Idrottshall   50 Mkr 

Idrottsanläggningar, utomhus 

- fotbollsplaner, näridrottsplatser 45 Mkr 

Ungdomsgårdar  15 Mkr 

”Gröna anläggningar” 

- spår, bad, lekplatser, mötesplatser etc. 45 Mkr 
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Kulturanläggningar 

En utökning av befintliga lokaler med cirka 1 000 m
2 

LOA. Med en bedömd 

kostnad på cirka 30 0000 kr/m
2
 LOA ger det en totalkostnad på cirka 30 Mkr. 

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Förvaltningslokaler för kommunens administrativa arbetsplatser behöver utökas 

för cirka 100 personer. Det innebär en kostnad på cirka 25 Mkr. 

Kostnaden för räddningstjänstens lokaler bedömer vi till cirka 25 000 kr/m
2
 LOA 

vilket ger en totalkostnad på cirka 4 Mkr.  

Vård-/hälsocentraler 

Två nya vård-/hälsocentral för cirka 55 Mkr behöver byggas omkring under perio-

den 2016-2031 respektive cirka 2040. Bedömningarna grundas på en area på 

2 000 m
2
 LOA á 27 500 kr/m

2
 LOA per enhet. Denna kostnad belastar den 

regionala nivån. 

 

6.2.6  Analysresultat 

Den genomförda analysen visar ett exploateringsnetto på drygt 3 400 Mkr räknat 

som ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader 

för bostäder och lokaler. Överskottet kommer i allt väsentligt från bostadsexploa-

teringen.  

Efter avdrag för generalplanekostnader med cirka 300 Mkr och följdinvesteringar 

med cirka 1 270 Mkr (varav kommunen cirka 1 200 Mkr) återstår ett netto (stads-

byggnadsnetto) på 1 860 Mkr. 

Resultatet, drygt 1 800 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen 

uppgår till cirka 3 000 Mkr räknat som ett nuvärde. Nettot uppgår därmed till 

cirka 60 % av den totala investeringskostnaden.  

Den nya småstaden kommer att leda till ny sysselsättning. Utifrån kända inpend-

lings- och utpendlingsmönster i Härryda kommun gör HLM följande, spekulativa, 

bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och 

omsorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala 

myndighetsuppgifter), cirka 1 400 sysselsatta.  

- Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) cirka 1 500 

sysselsatta.  

- Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Mölnlycke småstad), cirka 

10 000 sysselsatta. 

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att fortsätta att utveckla Möln-

lycke samhälle till en attraktiv småstad. Resultaten av analyserna, i form av ex-

ploateringsnetto och stadsbyggnadsnetto, visar båda stora positiva siffror. Orsaken 

är främst de höga byggrättsvärden och tomtmarksvärden som noteras och att ex-

ploateringen inom Mölnlycke i stor omfattning utnyttjar redan gjorda investe-

ringar i befintlig infrastruktur. 
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Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Härryda kommun innebär det att det positiva exploateringsnettot endast 

kan tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för generalplaneanlägg-

ningar och följdinvesteringar åligger däremot alltid kommunen oavsett markägan-

det. Initialt medför investeringsbehovet en betydande belastning om kommunen 

inte äger en betydande andel av den exploateringsbara marken. På sikt kommer en 

ökad folkmängd att leda till ökade skatteintäkter och därmed vidgat ekonomiskt 

utrymme. Det stora investeringsbehovet kan trots detta vara problematiskt för 

kommunen. 

Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i 

analysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med 

intäkten via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, 

plus eller minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om 

va-taxan total sett ger underfinansiering).  
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7.    Den framtida staden Mölndal 

7.1   Det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

7.1.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling – övergripande för kommunen som helhet 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 2,0 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet.  

Mölndal - stationsläge 

Nuvarande stationsläge på västkustbanan, Knutpunkt Mölndals Bro, utvecklas 

vidare och byggs ut med en ny station på den nya banan mellan Göteborg och 

Borås. 

Stationens influensområde 

Tillkomsten av en stationsbyggnad med pendeltågstrafik på den nya banan mellan 

Göteborg och Borås påverkar all bebyggelse inom ett omland kring stationen. 

Storleken på detta omland beror på flera faktorer där pendeltågstrafikens turtäthet 

och restid till olika målpunkter är av stor betydelse. I denna utredning beaktas inte 

påverkan på befintlig bebyggelse utan endast stationens effekt på tillkomsten av 

ny bebyggelse.  

Normalt brukar man utgå från att ett normalt gångavstånd till en station av denna 

karaktär torde uppgå till 600 – 800 meter. Motsvarande siffra på cykelavstånd 

torde vara 1,5 – 2 kilometer. På avstånd till stationen över detta avstånd krävs 

någon form av kollektivtrafikförbindelse alternativt egen bil. Problemet med egen 

bil är att det krävs parkeringsytor i närheten av stationen vilket innebär att det är 

de mest värdefulla areorna närmast stationen som tas i anspråk. 

Översatt på Mölndal innebär detta att vi utgår från tre zoner kring Knutpunkt 

Mölndals Bro. Den närmaste zonen omfattar ett område med radien 400 meter 

runt stationen, ”Stationsnära området”. Zon två omfattar ett område mellan 400 

och 700 meter runt stationen, ”Mellanområdet” och zon tre ett område med 

avståndet 700 till cirka 1 200 meter från stationen, ”Ytterområdet”. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på influenszonen kring Mölndals station 

För att bedöma en utveckling inom Mölndals tätort och influenszonen kring den 

utbyggda stationen så utgår vi dels från kommunens gällande bostadsförsörj-

ningsprogram från 2015 och dels från de förutsättningar om befolkningstillväxt 

som kommunen gett som förutsättning för denna utredning. 

I bostadsförsörjningsprogramet har kommunen utgått från att befolkningen inom 

kommunen som helhet kommer att växa med 1,5 % under perioden. Programmet 

redovisar planerad bebyggelse inom olika delar av kommunen. Av programmet 

framgår att en stor del av produktionen av nya bostäder förväntas ske inom Möln-

dals tätort vilket i siffror innebär att cirka en tredjedel av den totala tillväxten, dvs. 

cirka 0,5 %, kommer att ske inom influensområdet för den nya stationen.  

I den överenskommelse som ligger till grund för denna utredning har kommunen 

bedömt att befolkningstillväxten inom kommunen, vid tillkomst av ny järnväg 

med tillhörande stationslägen, kommer att öka till 2 %. I det fortsatta arbetet utgår 

vi från denna siffra. Vi gör vidare bedömningen att en relativt stor del av skillna-
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den i befolkningsökning mellan 1,5 % och 2 % kommer att ske inom Mölndals 

stations influensområde som en konsekvens av den nya banan mellan Göteborg 

och Borås. Vi gör bedömningen av hälften av skillnaden i befolkningsökning, dvs. 

cirka 0,25 %, kommer att ske inom stationens influensområde. 

Sammantaget innebär detta att av den bedömda befolkningsökningen på 2 % år-

ligen så kommer mellan en tredjedel och knappt hälften, eller i siffror 0,75 %, att 

ske inom influensområdet. Översatt i antal nya invånare innebär det för influens-

området runt Mölndals tätort en befolkningsökning med knappt 20 000 personer 

under perioden fram till 2046. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år.  Det innebär att åtgärder 

som påbörjas och slutförs under åren 2017 – 2046 beaktas. 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen årsskiftet 

2026/2027. Det innebär att banan är utbyggd, stationerna är färdigställda och att 

banan trafikeras med pendeltåg. Utifrån detta delar vi in analysperioden i ett antal 

faser enligt nedanstående: 

2017 - 2021 Den kommande stationen har mindre påverkan på efter-

frågan på nya bostäder.  

2022 - 2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och 

byggandet påbörjas. Bostadsbyggandet inom stationens 

närområde tar fart. 

2027 - 2031 Trafikstart och omfattande bostadsbyggande i anslutning till 

den nya stationen. 

2032 - 2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

Befolkningsutveckling per tidsperiod 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling inom Mölndals tätort.  

Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

inom influensområdet 

räknat i procent av total 

befolkning i kommunen 

2017 - 2021 0,5 % 

2022 - 2026 0,75 % 

2027 - 2031 1,25 % 

2032 - 2046 0,70 % 

 

Prognosen bygger på en bedömning av att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas 

i nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Utvecklingen sker i 

princip i samma takt som idag. Först vid ett definitivt beslut om byggandet av 
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järnvägen får projektet en allt större inverkan på bostadsefterfrågan. Vid trafikstart 

och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av bostäder som efterfrågan, och 

därmed befolkningsutvecklingen att kulminera. För tidsperioden därefter gör vi 

bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

7.1.2  Bostadsbyggande – inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är be-

roende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett motsvaran-

de byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt stor för 

att byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål för be-

folkningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska bedömningar 

om den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter som behövs 

för att uppfylla målsättningen.  

Efterfrågan på byggande av bostäder som genereras av ovanstående befolknings-

utveckling beror främst av två parametrar: 

- typ av bebyggelse, fördelningen småhus/flerbostadshus 

- antalet boende per lägenhet 

En faktor som också har stor betydelse är också 

- fördelningen över tiden 

Typ av bebyggelse 

Inom Mölndals stad är fördelningen mellan bostäder i flerbostadshus och småhus i 

det befintliga beståndet cirka 52 % i flerbostadshus och cirka 48 % i småhus.  

Vid utbyggnad och förtätning i en befintlig bebyggelsemiljö av Mölndals karaktär 

är det rimligt att utgå från att majoriteten av bebyggelsen kommer att utföras i 

form av lägenheter i flerbostadshus. En viktig bidragande orsak är den befintliga 

bebyggelsestrukturen med få möjliga lägen för ny bebyggelse. Samtidigt är det 

viktigt att utnyttja den nya stationen med dess pendeltågsförbindelser på ett opti-

malt sätt genom att bygga nära stationen. Vår bedömning är att i princip 100 % av 

de tillkommande bostäderna kommer att uppföras i form av lägenheter i flerbo-

stadshus.  

Antalet boende per lägenhet 

Den andra parametern som har stor betydelse för att bedöma antalet nya bostäder 

är antalet boende per lägenhet. I det befintliga bostadsbeståndet är antalet boende 

per hushåll i Mölndals stad 2,37 personer. För riket som helhet är genomsnittet 

boende per hushåll 2,2 personer. Siffran för småhus är 2,5 - 2,6 personer och för 

lägenheter i flerbostadshus 1,9 personer.   

Vår bedömning utgår från siffrorna ovan men vi anpassar dessa efter de förutsätt-

ningar som gäller i det specifika fallet – utvecklingen i ett befintligt samhälle på 

grund av tillkomsten av en ny tågstation med pendlingsmöjligheter. De siffror 

som redovisats ovan beskriver dels genomsnittet i ett helt bestånd, dels i ett helt 

nybyggt. Sett som genomsnittet för ett nybyggt bostadsbestånd över en längre 

tidsperiod, i detta fall 20 - 25 år, så torde siffrorna för antalet boende per hushåll 

ligga någonstans mellan de ovan redovisade siffrorna. Vår bedömning är utifrån 
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detta att siffran för antalet boende per hushåll i lägenheter i flerbostadshus är 2,2 

och motsvarande siffra för lägenheter i småhus är 3,0. 

Bostadsbyggande - totalt och fördelat på lägenhetstyp 

Utifrån bedömning av befolkningstillväxt och boende per hushåll/lägenhet ger det 

en total siffra på antalet nytillkommande lägenheter i flerbostadshus inom Möln-

dals tätort på cirka 9 000 lägenheter i flerbostadshus under perioden fram till 

2046. 

Bostadsbyggande - fördelat på upplåtelseform 

Andelen lägenheter upplåtna med hyresrätt i förhållande till lägenheter upplåtna 

med bostadsrätt är cirka hälften av vardera. Under de senaste åren har andelen 

lägenheter upplåtna med bostadsrätt ökat och vår bedömning är att denna utveck-

ling kommer att fortsätta. Kommunens nuvarande ambition är att cirka 30 % av de 

nyproducerade lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Vi utgår från detta vilket 

innebär att våra analyser så är andelen lägenheter i flerbostadshus upplåtna med 

hyresrätt 30 % och med bostadsrätt 70 % under planeringsperioden.  

Bostadsbyggande - nedbrutet på tidsperioder 

Utifrån förutsättningen att tillväxten beror av tillkomsten av station med pend-

lingsmöjligheter kommer tillväxten att fördelas olika under perioden. Utifrån 

tabellen ovan med fördelning mellan olika tidsperioder sker utbyggnaden inom 

influensområdet kring Mölndals station enligt följande. 

Tidsperiod Flerbostadshus 

Antal lägenhe-

ter totalt under 

perioden 

Antal lägen-

heter per år 

2017 - 2021 1 125 225 

2022 - 2026 1 500 300 

2027 - 2031 2 250 450 

2032 - 2046 4 125 275 

TOTALT 9 000  

 

Bostadsbyggandet nedbruten på delområden 

Inom zonen 700 meter från stationen ingår hela Forsåkersområdet och Mölndals 

stadskärna. Vår bedömning är att inom denna zon kan cirka 6 000 lägenheter i 

form av flerbostadshus tillkomma. Av dessa kommer cirka 2 000 lägenheter att 

ligga inom 400 meter från stationen ”Stationsnära området” och cirka 4 000 

lägenheter inom området 400 – 700 meter ”Mellanområdet”. 

Inom zonen 700 – 1 200 meter från stationen ”Ytterområdet” kan cirka 3 000 

lägenheter i flerbostadshus tillkomma. 
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Period Flerbostadshus 

Stationsnära 

området 

Mellanområdet Ytterområdet 

    --  - 2021 500 625 - 

2022 - 2026 1000 500 - 

2027 - 2031 500 1 750 - 

2032 - 2036 - 1 000 500 

2037 - 2041 - 125 1 000 

2042 -  -- -  1 500 

 

7.1.3  Kommersiell service och näringsverksamhet - lokalbehov 

Lokalarean för kommersiell service och näringsverksamhet bedöms utifrån ett 

nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom olika branscher. Bedömning av 

antalet förvärvsarbetande inom olika branscher behandlas mera ingående i avsnitt 

7 nedan. Uppgifterna om antalet anställda är hämtade från avsnitt 7. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 80 m
2
 per anställda inom större 

detaljhandelsbutiker och siffran 20 m
2
 per anställd inom mindre butiker. Med 

cirka 100 arbetande personer inom sektorn större detaljhandelsbutiker innebär det 

cirka 8 000 m
2
 LOA och med cirka 400 arbetande personer inom sektorn minde 

butiker cirka 8 000 m
2
 LOA. 

För anställda inom hotellsektorn används siffran 50 m
2
 per anställd och för 

anställda inom restauranger siffran 15 m
2
 per anställd. Med cirka 30 personer 

inom hotellsektorn och 120 inom restaurangsektorn innebär dessa siffror en 

efterfrågan på cirka 1 500 m
2
 LOA för hotell respektive 1 800 m

2
 LOA för 

restauranger. 

För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Med cirka 200 personer inom sektorn innebär det en total area på cirka 

4 000 m
2
 LOA. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd och cirka 300 personer innebär det 

cirka 3 000 m
2
 LOA. 

Närmare 110 000 m
2
 lokalarea planeras inom området. Det innebär att vid beak-

tande av att cirka 25 000 m
2
 LOA upptas av lokaler för handel och lokal företags- 

och hushållsservice kommer cirka 85 000 m
2
 LOA att upptas av ”exportverksam-

heter”.  

 

7.1.4  Generalplaneanläggningar 

Med generalplaneanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål 

som på grund av planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det 
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enskilda områdets behov. Utbyggnaden av bebyggelseområdena inom influens-

zonen görs utifrån en befintligt fungerade bebyggelsestruktur. Det innebär att den 

befintliga infrastrukturen i stort klarar den utökade trafik som en utbyggnad med 

cirka 20 000 nya innevånare innebär. 

Kommunala trafikanläggningar 

De anläggningar som kan klassas som generalplaneanläggningar är i första hand 

en utökad förbindelse mellan områdena på var sida av järnvägs- och motorvägs-

lederna. Även ut- och ombyggnad av befintligt resecentrum vid tågstationen kan 

klassas som generalplaneanläggning. 

Kommunala parkanläggningar 

Det finns inom Mölndal tätort inte något större behov av att tillskapa nya större 

kommunala parkanläggningar/grönområden utöver redan befintliga enheter. De 

anläggningar som kan klassas som generalplaneanläggning är utbyggand av en 

parkanläggning och en badanläggning. 

 

7.1.5  Kommunala följdinvesteringar - lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Mölndal kräver 

utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning per 

sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad av 

bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboenden, 

fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in i 

två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturella anläggningar. 

Förskolor 

Statistikuppgifter från bland annat Malmö stad anger ett platsbehov på 0,25 barn 

per småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus 5-10 år efter etablering av 

ett nytt bostadsområde. Vår bedömning nedan utgår från dessa relationer. Med 

dessa nyckeltal medför det av oss bedömda bostadsbyggandet ett behov inom 

Mölndals tätort vid planeringsperioden slut på totalt cirka 900 elevplatser. Med 80 

barn per avdelning/förskola innebär det ett behov av cirka 11 förskolor.  

Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 m
2
 LOA (11,5 m

2
 BTA). Detta inkluderar 

personalutrymmen m.m. Med ett tillskott på cirka 900 barn ger det ett totalt area-

behov som uppgår till cirka 9 000 kvm LOA.  

Behovet av förskolor utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras van-

ligen nära bostäderna. 

Grundskolor 

Antalet elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig befolkningsstatistik 

för såväl kommunen som riket till ca 12 % av hela befolkningen. Ett tillskott med 

cirka 20 000 innevånare vid planeringsperiodens slut innebär cirka 2 400 nya 

grundskoleelever. 
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Ytbehovet per elev uppskattar vi till 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). I detta ingår gym-

nastiksal, matsal/kök, administrationslokaler m.m. För 2 400 tillkommande elever 

ger detta ett areabehov som uppgår till cirka 29 000 m
2
 LOA. Med ett elevantal på 

cirka 500 elever per skola innebär det 5 skolbyggnader med en area per skolenhet 

på cirka 6 000 m
2
 LOA. 

Behovet av skollokaler utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras i 

anslutning till bostäderna.  

Gymnasieskolor 

Inom kommunen finns idag en gymnasieskola, Krokslättsgymnasiet. Skolan har 

endast vissa gymnasieprogram varför en utbyggnad av nya bostäder inte självklart 

leder till ett behov av nya skollokaler för gymnasieelever inom Mölndals stad. 

Elever från Mölndals stad kan utifrån det samverksavavtal som finns mellan kom-

munerna inom Göteborgskommunen fritt välja bland de gymnasieskolor som 

finns inom regionen. Antalet barn i åldern 16-18 år (gymnasieåldern) uppgår till 

ca 2,75 %. En utbyggnad med cirka 20 000 nya invånare innebär cirka 550 barn 

och OM alla inom åldersgruppen ska beredas plats i gymnasieklasser inom Möln-

dals stad så innebär det cirka 550 elever. Ett troligt scenario är dock att många 

elever väljer skolor inom andra kommuner men att cirka hälften efterfrågor 

gymnasieprogram inom Mölndals stad.  

Ytbehovet per elev uppskattar vi till likvärdigt med behovet för grundskolebarn, 

dvs. 12 m
2
 LOA (14 m

2
 BTA). Med cirka 275 tillkommande elever innebär det en 

total area på cirka 3 300 m
2
 LOA. Utbyggnaden av areorna sker inom och i 

anslutning till befintlig gymnasieskola i Mölndal. 

Vård- och omsorgsboenden 

Vård- och omsorgsboende delas upp på grupperna äldre respekt personer med 

särskilt behov av vård och omsorg. För gruppen äldre beräknas behovet av lägen-

heter utifrån andelen personer över viss ålder samt hur stor andel av dessa som har 

behov av särskilt boende. Av befolkningen i riket och inom kommunen är cirka 

5 % i åldern 80 år eller äldre. Av dessa är cirka 20 % i behov av särskilt boende i 

form av gruppboenden (erfarenhetstal från andra kommuner). Det innebär att be-

hovet av lägenheter i form av äldreboenden uppgår till cirka 1 % av totalbefolk-

ningen. För gruppen med personer med särskilt behov av vård och omsorg är 

erfarenhetstalet att antalet personer med sådana behov uppgår till en person per 

150 – 200 invånare. Översatt i procent innebär detta cirka 0,5 % räknat utifrån en 

totalbefolkning. Sammantaget innebär det att antalet för vård- och omsorgsboende 

uppgår till cirka 1,5 % av befolkningen inom ett bebyggelseområde.  

Med de förutsättningar som gäller för Mölndal innebär detta att behovet av vård- 

och omsorgsboenden vid planeringsperiodens utgång uppgår till cirka 300 lägen-

heter fördelat på cirka 200 i form av grupphusboende och cirka 100 i form av 

servicebostäder. 

Areabehovet per lägenhet i grupphusboenden uppgår totalt till cirka 70 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet. Denna area kan delas upp på den egentliga lägenhetsarean 

och areor för samlingsrum, kök, personalutrymmen och kommunikation. Cirka 35 

m
2
 LOA utgörs av lägenhetsarea och resterande del av övriga areor. Vid bedöm-

ning av kostnader för kommunen utgår vi från att den area som utgörs av den 

boendes lägenhet samt en mindre dela av den gemensamma arean täcks av hyres-
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intäkter från de boende. Det innebär att resterande del av arean, cirka 30 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet, ska ligga som underlag för bedömningar av kommunens 

kostnader för denna typ av boenden. Beträffande servicebostäder utgörs dessa av 

ofta av lägenheter i det ordinarie flerbostadshusbeståndet. Den gemensamma 

arean är mindre i denna typ av boenden och består vanligtvis av en lägenhet som 

disponeras av vårdpersonalen. Den area som ska ligga som underlag för bedöm-

ningar av kommunens kostnader för denna typ av boenden uppskattar vi till cirka 

10 m
2
 per lägenhet. Ovanstående leder till följande byggnadsvolymer 

BOA (35 m
2
 per lägenhet)    10 500 m

2
  

LOA som finansieras via hyran (5 m
2 

per lgh i gruppboende)   1 000 m
2 

LOA som finansieras av kommunen  

(30 m
2 

per lgh i gruppboende + 10 m
2
 per lgh i serviceboende)   7 000 m

2 

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende tillkommer successivt i takt 

med utvecklingen av det nya samhället. Boendena kommer att lokaliseras dels 

inom befintlig tätort och dels integrerat i de nya områdena. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Exempel på denna typ är anläggningar för olika typer av idrotter, t.ex. inomhus-

idrottshallar, fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, ishallar/isbanor, ridanlägg-

ningar och sim/badanläggningar. Även fritids- och ungdomskulturhus etc. kan 

räknas in i denna kategori. 

En utbyggnad i Mölndal enligt ovan innebär att det på sikt finns efterfrågan av ett 

antal olika typer av anläggningar. De anläggningar som i första hand krävs är en-

två idrottshallar, separata eller i anslutning till skolor samt några idrottsplatser/ 

fotbollsplaner. I övrigt finns anläggningar för bad/simning, ishallar/idrottshallar 

och utomhusanläggningar inom Mölndals närområde. 

Vid en fortsatt utbyggnad av Mölndals tätort kommer det att finnas behov av flera 

anlagda kommunala ”gröna anläggningar”. Till denna kategori räknas anlägg-

ningar som i första hand inte avser tillskapande av olika typer av byggnader utan 

mera är att betrakta som iordningsställande av mark för t.ex. lekplatser, bad, spår 

och liknande. Idag finns ett antal sådana anläggningar inom Mölndals tätort.  

Kulturanläggningar 

Utvecklingen av ett samhälle med nya bostäder innebär även behov av kommu-

nala lokaler för t.ex. bibliotek, samlingslokaler för teaterevenemang, kulturhus 

etc. Inom Mölndals tätort finns idag bibliotek, samlingslokaler m.m. Den ökade 

befolkningen inom orten kommer på sikt att kräva en utbyggnad av den befintliga 

kommunala servicen. Areabehovet för denna typ av verksamheter uppgår till cirka 

1 000 – 2 000 m
2
 LOA.  

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Den ökade befolkningen kräver ökad kommunal administrativ serviceverksamhet. 

Volymen lokaler för denna typ av verksamhet bedömer vi uppgår till cirka 1 000 

m
2
 LOA. 

Inom Mölndal finns idag en befintlig brandstation som väl täcker behovet för den 

bebyggelse som utvecklas kring Mölndals stationsområde. 
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7.1.6  Statliga/regionala följdinvesteringar – anläggningar/lokaler  

Vårdcentral 

När Mölndal är fullt utbyggt med knappt 20 000 nya innevånare finns det behov 

ytterligare areor inom befintliga vård-/hälsocentraler eller eventuellt inom helt nya 

lokaler. Eftersom det idag redan finns flera vårdfunktioner inom befintliga vård-

hälsocentraler, t.ex. distriktsläkare, distriktssköterska, barnavårdscentral och 

folktandvård, så är behovet av att tillgodose dessa behov mindre. Vi bedömer att 

det finns behov av en ytterligare hälso-/vårdcentral inom influensområdet. Arean 

på lokalerna uppgår till cirka 2 000 m
2
 LOA. 

Utbyggnaden sker i mitten av planeringsperioden. 

 

7.1.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Basuppgifter om arbetstillfällen och pendling 

Utbygganden av Mölndals tätort med ytterligare bostäder innebär tillkomsten av 

en attraktiv boendemiljö som bland annat inkluderar förekomsten av olika typer 

av serviceverksamheter, såväl kommunal som kommersiell.   

Som underlag för bedömning av efterfrågan på lokaler för olika behov använder 

vi befolkningsstatistik och statistik om sysselsättning och pendling inom kom-

munen. Följande basuppgifter finns: 

- Befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) är idag i landet som helhet cirka 64 %. 

På sikt är bedömningen att denna andel kommer att minska till under 60 % år 

2030. Samtidigt är det rimligt att utgå från att befolkningen inom arbetsför 

ålder inom den typ av bebyggelsestruktur som det här är fråga om, är högre än 

genomsnittssiffran för riket. Slutsatsen är att andelen av befolkningen inom 

arbetsför ålder inom Mölndal är cirka 62 %. 
 

- Förvärvsgraden inom landet som helhet ligger inom intervallet 0,75 - 0,80.  

Det är dock rimligt att anta att förvärvsgraden inom den typ av samhälle som 

Mölndal representerar är något högre än genomsnittssiffran för riket. Den 

samlade bedömningen är att den uppgår till cirka 85  
 

- Utpendlingen idag från Mölndals kommun till andra kommuner är cirka 65 % 

räknat som andel av boende förvärvsarbetande i kommunen. Samtidigt uppgår 

inpendlingen till cirka 71 % räknat som andel av de arbetsplatser som finns 

inom kommunen. Uttryckt som antalet personer som pendlar över kommun-

gränsen så antalet utpendlare nästan 13 000 personer och antalet inpendlare 

cirka 9 000 personer. 
 

- Totalt innebär detta att det finns cirka 40 000 arbetsplatser inom kommunen. 

Bedömning av antalet tillkommande arbetsplatser och därmed efterfrågan på 

lokaler inom Mölndal utgår från dessa förutsättningar. Följande beräkning belyser 

detta där utgångspunkten är att befolkningen inom tätorten ökar med cirka 20 000 

personer under de kommande 30 åren. 
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- 20 000 tillkommande personer * 0,62 (20-64 år) = 12 400 i arbetsför ålder 

- 12 400 personer i arbetsför ålder * 0,835= 10 350 arbetande personer 

- 10 350 arbetande personer * 0,65 (utpendling) = 6 750  

- 10 350 arbetande personer * 0,35 (arbetande personer – utpendlare) = 3 600 

tillkommande personer som både bor och arbetar inom Mölndal 

- Eftersom 71 % av alla arbetsplatser i kommunen besätts av inpendlare 

kommer 5 070 nya arbetstillfällen att besättas av inpendlare 

Totalt innebär ovanstående att 3 600 + 5 070 = 8 670 nya arbetstillfällen kommer 

att tillskapas inom kommunen till följd av den ökade folkmängden. 

Arbetstillfällen inom offentlig sektor 

Antalet förskolebarn vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts till cirka 

900. Med 5,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 175 arbetstillfällen 

inom förkolan.  

Antalet barn inom klasserna F-9 vid planeringsperiodens slut har tidigare bedömts 

till cirka 2 400. Med 12,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta en efter-

frågan på cirka 200 anställda inom grundskolan i Mölndal. Inom fritidshems-

verksamheten finns dessutom efterfrågan på cirka 90 anställda (1 200 barn som 

utnyttjar fritidshemsverksamheten med 12,9 barn per anställd). Totalt innebär 

detta 290 arbetstillfällen inom grundskolan. 

Inom gymnasieskolan har vid planeringsperiodens slut tillkommit totalt cirka 275 

elever. Med 11,9 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 25 arbetstillfällen 

inom gymnasieskolan. 

Antalet anställda inom vård och omsorg, innefattande äldreboenden, LSS-boen-

den, hemtjänst, dagverksamhet samt administration uppskattas motsvara ca 2 % 

av antalet boende i Mölnlycke. Ett tillskott med cirka 20 000 invånare bedöms 

därför generera cirka 400 arbetstillfällen. 

Inom övrig kommunal service såsom bibliotek, kommunkontor kommer cirka 100 

personer att arbeta. 

Inom kommunala offentlig verksamhet genereras således sammantaget cirka 

1 000 arbetstillfällen. 

Arbetstillfällen i statlig/regional serviceverksamhet inom Mölndal 

Vid planeringsperiodens slut kommer det att finnas behov av en ny vårdcentral 

inom Mölndal. Inom denna verksamhet kommer cirka 50 arbetstillfällen att 

tillskapas. 

Arbetstillfällen inom privat sektor inom influenszonen 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Mölndals stad inom 

handelsverksamhet. Det innebär för Mölndals tätort att cirka 500 personer arbetar 

inom denna sektor, varav cirka 100 inom större detaljhandelsbutiker och cirka 400 

inom mindre butiker. 

Inom hotell och restaurangsektorn är genomsnittssiffran för anställda inom Möln-

dals stad cirka 1,5 %. Det innebär knappt 150 personer varav cirka 30 inom 

hotellsektorn och 120 inom restaurangsektorn.  
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Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data och telekomföretag. Antalet anställda 

inom kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär cirka 200 personer 

inom Mölndal. 

Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 300 arbetsplatser inom Mölndal. 

Inom privat verksamhet genereras således sammantaget cirka 1 150 arbetstill-

fällen. 

Arbetstillfällen i serviceverksamhet inom Mölndal – sammanfattning 

Som framgår ovan förväntas den ökade folkmängden direkt generera ett behov av 

knappt 2 200 arbetstillfällen. Med en bibehållen pendlingsfrekvens kommer cirka 

30 % eller 650 av dessa att bemannas av kommuninnevånare boende inom Möln-

dal och cirka 70 % eller 1 550 med inpendlare från annan kommun. 

Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

De planer för utveckling av Forsåkersområdet som tagits fram innebär att en stor 

mängd lokalarea kommer att utvecklas inom området och i anslutning till spåren. 

Syftet med detta är bl.a. att kontorsbebyggelsen ska utgöra en skärm mellan 

bostäder och järnväg/motorväg. Närmare 110 000 m
2
 lokalarea planeras inom 

området. Det innebär att vid beaktande av att cirka 25 000 m
2
 LOA upptas av 

lokaler för handel och lokal företags- och hushållsservice kommer cirka 85 000 

m
2
 LOA att upptas av ”exportverksamheter”. Med ett areabehov på 20 m

2
 LOA 

per anställd innebär det att cirka 4 500 arbetsplatser kommer att vara lokaliserade 

inom influensområdet för Mölndals station. 

Eftersom det även kommer att skapas ett stort antal arbetstillfällen på och i anslut-

ning till Landvetter flygplats är vår bedömning att ett stort antal av de boende 

inom Mölndal kommer att ha sin arbetsplats inom flygplatsområdet.  

 

7.2   Den ekonomiska genomförbarheten 

7.2.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av utbyggand av Mölndals station påverkas av ett antal 

faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi be-

dömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha en 
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positiv realvärdeutveckling med 1,25 % utöver det som är en följd av stations-

etableringen. 

 

7.2.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första observationer på marknaden av försäljningar av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för såväl gruppbyggda småhus som flerbostadshus.  

För det andra observationer av försäljningar av bebyggda enheter där värdet på 

dessa kan kopplas till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från 

kända samband mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomt-

mark. Denna metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på bygg-

rätter för flerbostadshus och då primärt vid upplåtelser av bostadsrättslägenheter. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där utgångspunkten är observationer 

av överlåtelsepriser (konsumentpriser) på relativt nya bostadsrättslägenheter.  de 

ingående parametrarna är slutligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset Till 

dessa noteringar läggs det kapitaliserade värdet av lägenhetens andel av de i 

bostadsrättsföreningen befintliga gemensamma lånen.  Summan av dessa värden 

minskas med lägenhetens produktionskostnad och byggherrens vinstmarginal. Ett 

exempel visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser inklusive värdet av gemensamma lån inom ett 

område visar att det sammantagna värdet uppgår till storleksordningen 45 000 

kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 

I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt 

Dagens observationer i Mölndals centrala delar visar på nivån 55 000 kr i konsu-

mentpris (insats + gemensamma lån). Denna nivå utgår från ett relativt begränsat 

utbud samtidigt som nyttan av det nya stationsläget inte etablerats. Vår samlade 

bedömning är dock att vid trafikstart på den nya banan så är nivån 55 000 kr/m
2
 

BOA realistisk att utgå från inom den centrala zonen (Stationsnära området). 

Detta motsvarar ett byggrättsvärde på cirka 8 000 kr/
2
 BTA.  

Inom de yttre zonerna, Mellanområdet och Ytterområdet, är byggrättsvärdet lägre. 

Observationer av konsumentpriser visar att på att inom ett avstånd på 1 000 – 

1 500 meter från Mölndals centrum är värdenivån cirka 7 000 – 10 000 kr/m
2
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BOA lägre än i de centrala delarna. Det innebär att byggrättsvärde på mellan 

6 000 – 7 000 kr/m
2
 BTA inom denna zon. 

Vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upp-

låtna med bostadsrätt inom influensområdet utgår från följande sammanställning: 

Period Flerbostadshus, bostadsrätt 

Stationsnära 

området 

Mellanområdet Ytterområdet 

    --  - 2021 6 500 6 000 - 

2022 - 2026 7 000 6 500 - 

2027 - 2031 7 500 – 8 000 7 000 – 7 500 - 

2032 - 2036 - 7 500 6 500 

2037 - 2041 - 8 000 6 750 

2042 -  -- - - 7 000 

 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upplåtna med hyresätt 

Överlåtelser av mark med byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt är 

mycket sällsynta varför bedömning av värdet på denna typ av byggrätt utgår från 

erfarenhetstal.  

Vår bedömning är att värdet på byggrätt för lägenheter upplåtna med hyresrätt i 

Mölndals centrala delar vid tidpunkten för trafikstart på banan uppgår till 1 800 – 

2 000 kr/m
2
 BTA. Värdenivån avser ett område som ligger inom bekvämt gång-

avstånd från stationsområdet. Värdet avtar ju längre från stationen en lägenhet är 

belägen.   

Vår bedömning av värden på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter upp-

låtna med hyresrätt inom influensområdet utgår från följande sammanställning: 

 

Period Flerbostadshus, hyresrätt 

Stationsnära 

området 

Mellanområdet Ytterområdet 

    --  - 2021 1 800 1 700 - 

2022 - 2026 2 000 1 800 - 

2027 - 2031 2 000 2 000 - 

2032 - 2036 - 2 000 1 800 

2037 - 2041 - 2 000 1 900 

2042 -  -- - - 2 000 
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Värdet på tomtmark/byggrätt för handel och kontor 

Vår bedömning av byggrätt för handel och kontor utgår från följande: 

Period Handel Kontor 

 Mindre 

butiker 

Detalj-

handel 

Restau-

rang 

Hotell Företags-

/hushålls-

service 

Export-

företag 

    --  - 2021  1 500 1 800 1 800 - 1 500 2 200 

2022 - 2026 1 600 1 800 2 000 - 1 600 2 200 

2027 - 2031 1 700 2 000 2 200 - 1 700 2 400 

2032 -  -- 1 800 2 000 2 400 1800  1800 2 500 

 

7.2.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA): 

- Bostäder i flerbostadshus inom stationsnära området 2 000 kr 

- Bostäder i flerbostadshus inom mellanområdet  1 700 kr 

- Bostäder i flerbostadshus inom ytterområdet  1 500 kr 

- Lokaler, kontor och handel inom stationsnära området  1 800 kr 

- Lokaler, kontor och handel inom övriga områden  1 200 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken 

utifrån pågående användning. 

 

7.2.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Kostnaden för generalplaneanläggningar uppskattas totalt till cirka 440 Mkr i 

dagens penningvärde. 

Kostnaden för en ny bro över spår- och vägområdet bedömer vi uppgår till cirka 

250 Mkr. 

Kostnaden för ombyggnad av befintlig stationsbyggnad bedömer vi till cirka 50 

Mkr. 

Kostnaden för iordningställande av övergripande parkområden och bad bedömer 

vi uppgår till cirka 15 respektive 25 Mkr. 

Anläggningarna utförs huvudsakligen under den första halvan av tidsperioden. 

Vissa anläggningar berör statliga vägar. I analysen har vi inte beaktat någon 

eventull statlig finansiering. 

 

7.2.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Förskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 27 500 kr/m
2
 LOA. 

Storleken på en förskola utgår från att varje förskola innehåller 6 avdelningar med 
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totalt ca 90 barn. Ytbehovet per barn är cirka 10 m
2
 LOA vilket ger en kostnad av 

totalt cirka 25 Mkr per förskola. 

Grundskolor 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Storleken per skolenhet utgår från att varje skola har ett elevantal på 500 elever. 

Med ett ytbehovet per skolenhet på cirka 6 000 m
2
 LOA ger det en totalkostnad på 

cirka 150 Mkr per skolenhet. 

Gymnasieskola 

Bedömning av kostnaden utgår från en produktionskostnad på 25 000 kr/m
2
 LOA. 

Utbyggnader av gymnasieskolan med cirka 3 300 m
2
 BTA innebär en totalkostnad 

på cirka 85 Mkr. 

Vård- och omsorgsboende 

Gruppboende 200 lägenheter * 30 m
2
 * 30 000 kr/m

2
 ger en totalkostnad på cirka 

180 Mkr. Gruppbostäderna utförs i enheter om cirka 25 lägenheter per enhet 

vilket ger en kostnad på enhet för kommunen på cirka 22,5 Mkr. 

Kommunens kostnader för servicebostäder uppgår till cirka 100 lägenheter * 10 

m
2
 * 30 000 kr/m

2
 vilket ger en totalkostnad på cirka 30 Mkr. Med 25 lägenheter 

per enhet ger det en kostnad på cirka 7,5 Mkr per enhet. 

Fritids- och idrottsanläggningar 

Idrottshall   50 Mkr 

”Gröna anläggningar” 

- spår, bad, lekplatser, mötesplatser etc. 30 Mkr 

Kulturanläggningar 

En utökning av befintliga lokaler med cirka 1 500 m
2 

LOA. Med en bedömd 

kostnad på cirka 30 0000 kr/m
2
 LOA ger det en totalkostnad på cirka 45 Mkr. 

Förvaltnings- och övriga byggnader 

Förvaltningslokaler för kommunens administrativa arbetsplatser behöver utökas 

för cirka 100 personer. Det innebär en kostnad på cirka 25 Mkr. 

Vård-/hälsocentraler 

En ny vård-/hälsocentral för cirka 55 Mkr behöver byggas omkring under perio-

den 2027-2031. Bedömningarna grundas på en area på 2 000 m
2
 LOA á 27 500 

kr/m
2
 LOA per enhet. Denna kostnad belastar den regionala nivån. 

 

7.2.6  Analysresultat 

Den genomförda analysen visar ett exploateringsnetto på drygt 2 200 Mkr räknat 

som ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader 

för bostäder och lokaler. Överskottet kommer i allt väsentligt från bostadsexploa-

teringen.  

Efter avdrag för generalplanekostnader med cirka 250 Mkr och följdinvesteringar 

med cirka 970 Mkr (varav kommunen cirka 930 Mkr) återstår ett netto (stads-

byggnadsnetto) på cirka 1 000 Mkr. 
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Resultatet, cirka 1 000 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen 

uppgår till drygt 2 600 Mkr räknat som ett nuvärde. Nettot uppgår därmed till 

knappt 40 % av den totala investeringskostnaden.  

Den nya småstaden kommer att leda till ny sysselsättning. Utifrån kända inpend-

lings- och utpendlingsmönster i Härryda kommun gör HLM följande, spekulativa, 

bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och 

omsorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala 

myndighetsuppgifter), cirka 1 000 sysselsatta.  

- Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) cirka 1 100 

sysselsatta.  

- Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Landvetter Stads småstad), 

cirka 8 500 sysselsatta. 

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att utveckla Mölndal till en 

attraktiv stad. Resultaten av analyserna, i form av exploateringsnetto och 

stadsbyggnadsnetto, visar båda stora positiva siffror. Orsaken är främst de höga 

byggrättsvärden som noteras och att exploateringen inom Mölndal i stor ut-

sträckning utnyttjar redan gjorda investeringar i befintlig infrastruktur. 

Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Mölndals stad innebär det att det positiva exploateringsnettot endast kan 

tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för generalplaneanläggningar 

och följdinvesteringar åligger däremot alltid kommunen oavsett markägandet. 

Initialt medför investeringsbehovet en betydande belastning om kommunen inte 

äger en betydande andel av den exploateringsbara marken. På sikt kommer en 

ökad folkmängd att leda till ökade skatteintäkter och därmed vidgat ekonomiskt 

utrymme. Det stora investeringsbehovet kan trots detta vara problematiskt för 

kommunen. 

Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i 

analysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med 

intäkten via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, 

plus eller minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om 

va-taxan total sett ger underfinansiering).  
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8.   Sammanställda resultat och analys 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 

Den första tabellen redovisar sammanställda resultat vad avser befolkningsut-

veckling. Som sagts ovan härrör befolkningsutvecklingsprognoserna från jäm-

förelser med faktisk befolkningsutveckling i jämförbara kommuner med tillgång 

till dels motorväg till större stad och dels tillgång till pendeltågs- förbindelser till 

större stad. Dessa kommuners utveckling har utgjort marknadsbevisen för sam-

bandet mellan tillgång till behövliga kommunikationer och å den andra sidan 

befolkningstillväxt. Sagda plattform uttrycker vad som är möjligt. 

 Utifrån sambandet har varje kommuns politiska ledning bestämt vilken tillväxt 

som är lämplig om pendeltågen/regiontågen kommer på plats och med hänsyn 

tagen till kommunens faktiska utveckling de senaste åren. I tabellen nedan 

redovisas den befolkningsutveckling och befolkningsökning som faller ut av 

kommunens bedömning och som analyserna därvid utgår från.  

Stadsbyggnadsstråket får ett bebyggelseinnehåll utifrån bedömningar av boen-

detäthet och marknadsmässig fördelning på flerbostadslägenheter och småhus. 

Tabell befolkningsutvecklingsprognos och bostadsbyggnadsprognos 

Station Befolkningsöknings-

prognos i antal 

invånare inom 

influenszonerna 2017 - 

2046 

Bostäder - mängdprognos 

inom influenszonerna 

 2017 - 2046 

Flerbostads-

hus 

Småhus 

Bollebygd 13 000 invånare 4 600   785 

(Rävlanda)  1 200 invånare -   400 

Landvetter Stad 25 000 invånare 7 825 2 625 

Mölnlycke 24 000 invånare 7 475 2 500 

Mölndal 20 000 invånare 9 000 - 

TOTALT 83 200 invånare 28 900 6 310 

 

Bollebygd C är i anslutning till den nya stationen en ny tätbebyggd stadsbygd. 

Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med behövlig trafike-

ring. 

Landvetter stad med ny station, Landvetter stad, är likaså en ny tätbebyggd 

stadsbygd. Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med 

behövlig trafikering. 

Mölnlycke med förtätning och expandering av Mölnlycke centrum med omland, 

är en utvidgad samhällsutveckling som inte till sin fulla tillväxt kan visas vara 

avhängig av pendeltågsförbindelser. Bedömningen är dock att tillväxten i stor 

utsträckning kommer att bero på nya spårförbindelser. Orsaken är att nuvarande 

busskapacitet kan vara nära sitt kapacitetstak. 
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Mölndal centrum med omland är svårbedömbart hur stor andel som beror på nya 

spårförbindelser. Kommunen själv hävdar att kommunen ända skulle ha expande-

rat i ungefär samma omfattning. Vi delar inte den uppfattningen. Nya förbindelser 

österut med direkttrafik till Landvetter flygplats tror vi kommer att få stor positiv 

betydelse för näringsverksamheten och dess utveckling. Det är i så fall andra 

samband än de som vi har redovisat som drivande för befolkningsutveckling och 

bostadsbyggande i de andra stationernas omland. Vi delar dock kommunens upp-

fattning att Mölndalsstationen skulle ge stor betydelse för den regionala utveck-

lingen, som vi dock inte har haft i uppdrag att utreda. 

 

Sysselsättningseffekt 

Nästa tabell sammanställer beräkningar av tillkommande arbetsplatser inom 

influensområdet.  

De tre första kolumnerna avser verksamheter som alltid utvecklas lokalt därför att 

människor etablerar sig på visst ställe. Kommunal myndighetsverksamhet, social 

service samt sysselsättning i förskolor, skolor äldreomsorg och annat sådant följer 

direkt av tillkomst av och utveckling av ett samhälle och står mer eller mindre i 

direkt proportion till mängden befolkning. Samma samband gäller för den lands-

tingskommunala verksamheten och lokal och regional statlig myndighetsverk-

samhet. Den tredje kategorin genereras av lokal efterfrågan av tjänster som kon-

sumeras lokalt och produceras på en lokal marknad. Den fjärde kategorin, bas-

verksamhet, är annorlunda beskaffad. Den avser varor och tjänster som produce-

ras lokalt men ”exporteras” till grannkommuner, annan del av landet eller 

utomlands. I denna utredning har vi inte intecknat någon sådan sysselsättning 

utom i Mölndal som har stora huvudkontor med exportinriktning. 

Tabell sysselsättningseffekt 

Station Antal tillkommande arbetsplatser inom influensområdet 

 Kommunal 

lokal service 

Regional/statlig 

lokal service 

Lokal 

kommersiell 

service 

Basverk-

samhet 

Bollebygd 700 30   800 - 

(Rävlanda) 35 -     35 - 

Landvetter Stad 1 300 100 1 500 - 

Mölnlycke 1 290 100 1 480 - 

Mölndal 1 000  50 1 150 4 500 

TOTALT 4 325 280 4 965 4 500 

 

Den ekonomiska genomförbarheten 

Den sista tabellen sammanställer resultaten av de planekonomiska utvärderingarna 

av stadsutvecklingen. Syftet är att pröva sannolikheten i att konceptet är samhälls-

ekonomiskt lönsamt och genomförbart.  
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För den trettioåriga genomförandeperioden har vi överfört alla fysiska bebyggel-

sehändelser till ekonomiska investeringshändelser i form av nyttor och kostnader i 

vår planekonomiska modell. Det ena resultatmåttet är den nya småstadens exploa-

teringsnetto. Detta mått uttrycker nuvärdet av framtida exploateringsnetton. Man 

kan säga att detta mått omfattar respektive stationsprojekts ekonomiska genom-

förbarhet på samhällsekonomisk nivå givet att alla generalplanekostnader och 

följdinvesteringar betalas av någon övergripande nivå, t.ex. det kommunala 

skattekollektivet. Som synes blir ett ordentligt överskott i samtliga områden. 

Station Exploateringsnetto 

Bollebygd    740 Mkr 

(Rävlanda)    100 Mkr 

Landvetter Stad 2 400 Mkr 

Mölnlycke 3 430 Mkr 

Mölndal 2 200 Mkr 

TOTALT 8 870 Mkr 

 

Att resultatet på denna utvärderingsnivå rakt igenom blir mycket positivt, är natur-

ligt med hänsyn till de i sammanhanget rätt så höga byggrättsvärden som vi har 

funnit vara etablerade i stråkets stadsbygder. Det i sin tur beror på höga lägesvär-

den. Lägesvärdena beror dels på hög boendeattraktivitet i stråket dels på att det 

förutsatta spårbundna trafikutbudet skapar korta förflyttningstider inom stråket 

och till arbetsnoderna i Göteborg och Borås samt inte minst Landvetter flygplats 

som förväntas tillväxa med ca 10 000 nya arbetsplatser 

 

Generalplaneanläggningar och följdinvesteringar 

Kostnaderna för de generalplaneanläggningar och följdinvesteringar som är en 

följd av stadsutvecklingen uppgår till: 

Station Generalplanekostnader 

och följdinvesteringar 

Bollebygd    575 Mkr 

(Rävlanda)     40 Mkr 

Landvetter Stad 1 730 Mkr 

Mölnlycke 1 565 Mkr 

Mölndal 1 180 Mkr 

TOTALT 5 090 Mkr 

 

Generalplaneanläggningar ska normalt betalas av exploateringen. Dock är det i 

verkligen inte beskaffat på det sättet. Mera vanligt är att kommunens skatte-

kollektiv tar på sig sådana kostnader.  
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Följdinvesteringar däremot är det meningen att skattekollektivet ska stå för.  

Avslutningsvis i detta avsnitt diskuteras lite mera rörande dessa posters hantering. 

 

Stadsbyggnadsnettona 

Den sista nivån för den ekonomiska utvärderingen, stadsbyggnadsnettot, är be-

lastat med för varje området tillhörande generalplanekostnader och följdinveste-

ringar.  

Av tabellen framgår att i samtliga stationsprojekt uppstår positiva stadsbyggnads-

netton. Storleken på dessa är både enskilt och sammantaget på en sådan hög nivå 

att stadsutvecklingsstråket i sin helhet lämnar ett mycket robust täckningsbidrag 

till investeringen i de nödvändiga tillbehören till stråket, nämligen pendeltåg/ 

regiontåg. 

Tabell stadsbyggnadsnetto 

Station Stadsbyggnadsnetto 

Bollebygd    165 Mkr 

(Rävlanda)     60 Mkr 

Landvetter Stad   670 Mkr 

Mölnlycke 1 865 Mkr 

Mölndal 1 020 Mkr 

TOTALT 3 780 Mkr 

 

Att få ett positivt stadsbyggnadsnetto i storleksordningen 4 GSEK i en stadsut-

veckling som omfattar två helt nya samhällen på jungfrulig mark samt två 

omfattande förtätningsexpansioner och med en total omfattning om cirka 35 000 

bostäder och ett befolkningstillskott om cirka 83 000, får betraktas som mycket 

ovanligt utanför Stor-Stockholm. Innebörden är att hela posten om 5 GSEK för 

generalplanekostnader och följdinvesteringar kan täckas av överskott från 

exploateringsnetton. 

Redovisningen hittills, där vi i praktiken bortser från intressenterna, innebär att 

det sammantagna resultatet är ett samhällsekonomiskt värde som sammanfaller 

med stadsbyggnadsnettot 

 

Kommunal markpolitik 

För att stadsbyggnadsnettot ska stanna som överskott hos kommunen är dock 

förutsättningen att det är 100 % kommunalt ägande av exploateringsmarken. Det 

är bara under den förutsättningen som kommunen kan tillgodogöra sig ersättning 

för följdinvesteringar genom att marknadspriset för byggrätterna via exploate-

ringsnettot ger täckningsbidrag till följdinvesteringar. 
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Härryda kommun har beträffande Landvetter stad i huvudsak kontroll över den 

frågan. Hur det förhåller sig för Härryda beträffande kommunalt markägande i 

Mölnlycke centrum har vi inte utrett. Inte heller vet vi hur det förhåller sig i 

Mölndal. Däremot vet vi att Bollebygds kommun bara till ca en tredjedel äger 

marken i exploateringsområdet. Det innebär att i nuläget så ligger kommunen i 

den kommunalekonomiska ekvationen med ett stort underskott och får i nuläget 

planera för att skattekollektivet får täcka underskottet i följdinvesteringar med 

stora belopp. 

 

Slutsatsen sammantaget blir: 

 

 stadsutbyggnadsprojektet i sin helhet redovisar på samhällsekonomisk 

nivå ett mycket stort överskott 

 i vissa projekt kommer det med nuvarande markägande bli ett kommu-

nalekonomiskt underskott (helt säkert i Bollebygd) 

 samtliga kommuner bör med aktiv markpolitik säkerställa att under-

skotten elimineras 
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Bilageförteckning 

Bilaga 1 Bedömd fördelning av markarealen inom den nya småstaden 

Landvetter Stad 

Bilaga 2 Planekonomisk analys – Småstaden Bollebygd 

Bilaga 3 Planekonomisk analys – Rävlanda samhälle 

Bilaga 4 Planekonomisk analys – Småstaden Landvetter Stad 

Bilaga 5 Planekonomisk analys – Mölnlycke stad 

Bilaga 6 Planekonomisk analys – Mölndals stad 
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Bilaga 1 Bedömd fördelning av markarealen inom den nya småstaden 

Landvetter Stad 

Zon 1 omfattar en cirkel med radien 700 meter. Det ger en areal på cirka 153 ha. 

- Järnvägskorridor: 1,5 km * 100 m => 15 ha 

- Högspänningsledning:1,5 km * 100 m => 15 ha 

- Bostäder FH: 7 800 * 100 = 780 000 kvm * e 1,0 => 78 ha 

- Handel: 10 000 kvm * e 0,5 => 2 ha 

- Kontor, verksamheter: 14 000 kvm * e 1,0 => 2 ha 

- Följdinvesteringar, skolor, förskolor: 40 000 kvm * e 0,4 => 10 ha 

- Generalplaneanläggningar, större grönområden, parker, områden med 

markförhållanden som innebär att marken ej är bebyggbar: 20 ha 

- Generalplaneanläggningar, större trafikleder: 6 ha 

- Vattenytor => 6 ha 

TOTALT: 153 ha  

 

Zon 2 omfattar en cirkel med radien 1 500 meter (minus zon 1). Det ger en areal 

på cirka 550 ha. Inom zonen finns befintlig bebyggelse och områden som ligger 

utanför det tänkbara utbyggnadsområdet, ca 230 ha. Återstår ca 320 ha. 

- Järnvägskorridor: 1,5 km * 100 m => 15 ha 

- Högspänningsledning: 1,5 km * 100 m => 15 ha 

- Bostäder SH, sam: 1 300 * 120 = 156 000 kvm * e 0,3 => 52 ha 

- Bostäder SH, fri: 1 300 * 140 = 182 000 kvm * e 0,2 => 91 ha 

- Handel: 12 000 kvm * e 0,2 => 6 ha 

- Följdinvesteringar, skolor, förskolor: 50 000 kvm * e 0,25 => 20 ha 

- Följdinvesteringar, idrottsanläggningar: 10 ha 

- Generalplaneanläggningar, större grönområden, parker, områden med 

markförhållanden som innebär att marken ej är bebyggbar: 50 ha 

- Generalplaneanläggningar, större trafikleder: 10 ha 

- Vattenytor => 20 ha 

TOTALT: 289 ha  
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Bilaga 2 Planekonomisk analys - Småstad Bollebygd 

 

 

  

Stråket BHM

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Område vid Station 1075 1425 0 0 4000 13500

Travbaneområdet 150 350 0 200 0 0

Område norr om Rv 40 0 0 60 325 0 0

Utefter Hindåsvägen 0 250 100 100 0 0

Tätorten 800 550 0 0 1000 1500

Summa per kategori 2025 2575 160 625 5000 15000

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 44% 56%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) 20% 80%

Totalt antal lägenheter 5385

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 1 130 410 395 230 735 180

Lokaler för kommersiell service 15 990 10 610 5 380

Exploa te ringsnetto 740 560

Generalplaneanläggningar 91 390

Kommunala följdinvesteringar 451 740

Statliga/regionala följdinvesteringar 30 730

Stadsbyggnadsnetto 166 700

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,0% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,0% 4,5%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

Småstaden Bollebygd

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le rFlerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"
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Bilaga 3 Planekonomisk analys - Rävlanda samhälle 

 

 

  

Stråket BHM

Rävlanda samhälle

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Rävlanda 0 0 150 250 0 0

Summa per kategori 0 0 150 250 0 0

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 0% 0%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) 38% 63%

Totalt antal lägenheter 400

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 150 790 51 010 99 780

Lokaler för kommersiell service 930 790 140

Exploa te ringsnetto 99 920

Generalplaneanläggningar 0

Kommunala följdinvesteringar 40 840

Statliga/regionala följdinvesteringar 0

Stadsbyggnadsnetto 59 080

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,00% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,00% 4,0%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

Flerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le r
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Bilaga 4 Planekonomisk analys - Småstaden Landvetter Stad 

 

 

  

Stråket BHM

Småstaden Landvetter Stad

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Inre flerbostadshusområde 1030 1560 0 0 0 15000

Yttre flerbostadshusområde 2095 3140 0 0 9000 0

Inre småhusområde 0 0 725 650 0 12000

Yttre småhusområde 0 0 625 625 0 0

Summa per kategori 3125 4700 1350 1275 9000 27000

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 40% 60%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) 51% 49%

Totalt antal lägenheter 10450

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 3 633 850 1 225 670 2 408 180

Lokaler för kommersiell service 38 460 29 850 8 610

Exploa te ringsnetto 2 416 790

Generalplaneanläggningar 420 510

Kommunala följdinvesteringar 1 252 430

Statliga/regionala följdinvesteringar 78 930

Stadsbyggnadsnetto 664 920

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,10% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,00% 4,0%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le rFlerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"
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Bilaga 5 Planekonomisk analys – Mölnlycke stad 

 

 

  

Stråket BHM

Mölnlycke stad

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Stationsområdet 0 1500 0 0 0 0

Centrala staden 800 1650 0 0 0 0

Stadsnära området 700 1000 0 300 0 0

Ytterområdet 1500 325 500 1700 0 0

Summa per kategori 3000 4475 500 2000 0 0

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 40% 60%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) 20% 80%

Totalt antal lägenheter 9975

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 4 824 370 1 400 130 3 424 240

Lokaler för kommersiell service 35 620 27 590 8 030

Exploa te ringsnetto 3 432 270

Generalplaneanläggningar 294 600

Kommunala följdinvesteringar 1 205 560

Statliga/regionala följdinvesteringar 66 430

Stadsbyggnadsnetto 1 865 680

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,25% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,0% 4,0%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

Flerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le r
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Bilaga 6 Planekonomisk analys – Mölndals stad 

 

 

Stråket BHM

Mölndals stad

Markanvändning och produktion

Hyresrätt Bostadsrättt Friliggande Gruppbyggda Kontor Handel

Delområde Antal lgh Antal lgh Antal tomter Antal tomter Kvm BTA Kvm BTA

Stationsnära området 600 1400 0 0 65000 9200

Mellanområdet 1200 2800 0 0 25000 6100

Ytterområdet 900 2100 0 0 2000 4000

Summa per kategori 2700 6300 0 0 92000 19300

   (procent hyresrätt/bostadsrätt 30% 70%

   (procent friliggande småhus/gruppbyggda småhus) #DIVISION/0! #DIVISION/0!

Totalt antal lägenheter 9000

Ekonomisk analys   Exploaterings-   Exploaterings-   Exploaterings-

  Intäkter       Kostnader   Netto

Bostäder 3 495 760 1 293 940 2 201 820

Lokaler för kommersiell service 138 290 101 630 36 660

Exploa te ringsnetto 2 238 480

Generalplaneanläggningar 252 960

Kommunala följdinvesteringar 925 330

Statliga/regionala följdinvesteringar 39 460

Stadsbyggnadsnetto 1 020 730

Utvärderingsförutsättningar

Årlig värdeförändring: Realt räntekrav (år):

Värdetidpunkt: 2017-01-01 Bostäder: 1,25% 3,5%

Prisläge: 2017-01-01 Kontor / Lokaler: 1,0% 4,0%

Startår/tidplan: 2017 Kostnader: 1,0%

    Exploat.tid (år): 30 Ingångsvärden: 0,0%

I--------------------------Nuvärde---------------------------I

2017-02-14

Loka le rFlerbostadslägenheter Småhus

Planekonomisk analys utifrån måttet "nuvärde av framtida exploateringsnetton"

Page 309 of 321



 

 

 

 

 

Besvarande av interpellation till HEAB:s 
ordförande om Landvetter Södra 
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Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
Januari 2020 

Landvetter Södra 
Fragan ställs till Härryda Energi AB:s Ordförande Mikael Johannisson 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstvrclsen 

2020 -01-20 
Diarienr / Diarie¡::i2; 1beteckn 

Undertecknade önskar svar pä nedanstäende spörsmäl enligt följande motivering. 

Den styrande majoriteten planerar for ett helt nytt samhälle för 25 000 invanare. Ett väl fungerande 
elnät är en nödvändighet för en sädan stad. Eftersom det finns stora osäkerheter kring hur mánga 
bostäder det faktiskt kommer bli och om Landvetter Södra över huvudtaget kommer att bli av; sä 
undrar Miljöpartiet hur flexibelt det gar att förhälla sig till investeringar i kommunens elnät? 

Mina fragor till HEAB:s Ordförande är: 

1) Hur ser nuvarande investeringsplan ut for HEAB kopplat till Landvetter Södra? 
2) Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag for 25000 

invánare fattas? 
3) Vilken framförhallning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder? 
4) Vad skulle konsekvensen bli om HEAB bygger ut elnätet för 25000 invanare men det bara ex. 

byggs bostäder för 5000 invanare som elansluts? 
5) Hur kommer HEAB:s upplaning paverka kommunens totala upplaning och därmed 

Kommunens upplaningstak? 

Miljöpartiet de gröna i Härryda 
2020-01-20 

/ 
Marcus Berggren 
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Svar på Interpellation till HEAB ang Landvetter Södra 
 
 

 

 

Svar på Interpellation om Landvetter Södra 
 
Marcus Berggren (MP) har i en interpellation daterad den 20 januari 2020 ställt följande frågor 
till Härryda Energis ordförande Mikael Johannisson: 
 

1. Hur ser nuvarande investeringsplan ut för HEAB kopplat till Landvetter Södra? 
2. Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag för 

25000 invånare fattas? 
3. Vilken framförhållning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder? 
4. Vad skulle konsekvenserna bli om HEAB bygger ut elnätet för 25000 invånare men det 

bara ex. byggs bostäder för 5000 invånare som elansluts? 
5. Hur kommer HEAB:s upplåning påverka kommunens totala upplåning och därmed 

kommunens upplåningstak? 
 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 18/2020. 
 
 
 
Svar på frågor: 

1. Hur ser nuvarande investeringsplan ut kopplat till Landvetter Södra? 
Härryda Energis investeringsplan är dynamisk och uppdateras löpande utefter rådande 
utvecklingsklimat. Nuvarande investeringsplan sträcker sig från idag, 2020 till 2030. 
Investeringsplanen omfattar delarna kapacitet, reinvestering, vädersäkring, kvalitet, 
drift/mätsystem, nyanslutning och övrigt. Projekten i investeringsplanen diskuteras 
regelbundet på möten då planen vid behov revideras. 
Investeringsplanen omfattar utbyggnad och förstärkning av Härryda Energis 
fördelningsnät, vilket är det matande högspänningsnätet som krävs för att säkerställa 
elförsörjningen i hela kommunen. Dessa investeringar krävs för att möta Härryda 
kommuns bostadsförsörjningsprogram och den totala planerade expansionen samt för att 
möjliggöra energiomställningen och motverka effektbrist för kommunen i stort. Flertalet 
av investeringsplanens projekt kommer därför att vara nödvändiga oavsett byggnation av 
Landvetter Södra.  
Vad gäller det matande lågspänningsnätet fram till kunden, som t ex en villa, 
flerbostadshus eller näringsidkare, så byggs detta först efter beställning och bekostas av 
den beställande kunden. 

  
2. Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag för 

25.000 invånare fattas?  
Härryda Energi är idag delaktiga i kommunens detaljplanearbete och har rutiner för 
hantering av all nybyggnation, från enstaka villor till stora bostadsområden. Härryda 
Energi kommer följa Landvetter Södras tidplan gällande planering och utbyggnation och 
som vid övriga exploateringsområden har Härryda Energi ett tätt samarbete med övriga 
intressenter kring byggnation av infrastruktur. Samförläggning med övrig infrastruktur 
eftersträvas alltid då detta är både tids- och kostnadseffektivt. Vid framtagande av 
detaljplan har Härryda Energi möjlighet att påverka framtida nätstationsplaceringar och 
kan därefter påbörja projektering kring storlek och effektbehov på elnätet.  
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Sid 2 av 2 
 
 
 

Svar på Interpellation till HEAB ang Landvetter Södra 
 
 
 
 

  
3. Vilken framförhållning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder? 

Landvetter Södras effektbehov kommer bedömas genom detaljplanearbetet och 
byggnation påbörjas därför inte innan denna är fastställd.  
Den förstärkning av fördelningsnätet som planeras mellan fördelningsstationen i Solsten 
i Mölnlycke och Skalmered vid Landvetter flygplats är en förutsättning för att trygga 
elförsörjningen och motverka effektbrist i hela kommunen, oavsett byggnation av 
Landvetter Södra. Planering och tillståndsprocess för detta projekt har därför redan 
påbörjats. 

  
4. Vad skulle konsekvensen bli om HEAB bygger ut elnätet för 25.000 invånare men det 

bara ex. byggs bostäder för 5.000 invånare som elansluts? 
I exploateringsområden samförlägger Härryda Energi alltid elnätet med övrig 
infrastruktur så som vägar och VA. Härryda Energi bygger alltid ut elnätet i takt med 
nybyggnationen som görs och påbörjar byggnation av byggström först efter att en 
beställning från installatör har erhållits om att en nybyggnation ska påbörjas.  
Härryda Energi ser det därför inte som en risk att situationen skulle uppstå.  

  
5. Hur kommer HEAB:s upplåning påverka kommunens totala upplåning och därmed 

Kommunens upplåningstak? 
Med nuvarande planering i Härryda Energis investeringsplan för 2020-2030 kommer 
projekten att rymmas inom Härryda Energis nuvarande borgensbeslut hos kommunen.  
I övrigt hänvisas frågan till kommunen. 

 
Härryda Energi AB 2020-02-26 
 
 
Mikael Johannison 
Styrelseordförande 
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Besvarande av interpellation - Mer statliga 
pengar till kommuner och regioner 

22 

2019KS823 
   

Page 314 of 321



2019-12-12 

Vänsterpartiet i Härryda 

Interpellation 

I •• 

HARRYDA KOMM?l 
K AV • Ull 

.ommunstyrelsen 

2019 -12- 12 
Diarienr j Oiarieptanbetec!:r] - 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Mer statliga pengar till kommuner och regioner. 

u 

Nu arbetar Härryda kommun med sin budget för att få den i balans, men det är inte 
bara Härryda kommun som har det jobbigt ekonomiskt när konjunkturen går ner och 
skatteintäkterna minskar. Det kommer rapporter om att många kommuner och 
regioner måste göra besparingar och skattehöjningar i sina verksamheter för att få 
ekonomin i balans och detta trots att statsbidragen ökar. Ekonomer bedömer att de 
statliga anslagen skulle behöva vara dubbelt så stora till kommuner och regioner, så 
risken för nerdragningar i verksamheten ska undvikas. 

Vad man kan läsaom statens ekonomi är att den är stark med en låg statsskuld, så 
ökade statliga anslag skulle inte vara svåra att genomföra. Vad som verkar krävas är 
en stark opinion för detta. 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är: 

-kan Härryda kommun ihop med grannkommunerna, skapa denna opinion för 
ökade statliga anslag till kommuner och regioner? 

Bengt Andersson 

Vänsterpartiet i Härryda 
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 2020-02-26  
  

  
 
 

 
Svar på interpellation angående mer pengar till kommuner och regioner
 
Bengt Andersson (V) har i en interpellation daterad den 12 december 2019 ställt föl-
jande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kan Härryda kommun ihop med grannkommunerna, skapa opinion för ökade statliga 
anslag till kommuner och regioner? 
 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 18/2020. 
 
Svar 
 
Ja, vi kan gå ihop med andra kommuner för att driva frågan. 
Men detta är ett arbete som görs genom de olika partierna eftersom partierna har lite 
olika ingång i när, hur och till vad. 
 
 
 
 
 
Per Vorberg 
Ordförande kommunstyrelsen 
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<i9 seratdemcokratere 
F R AMT IDSPAR1u 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande: 

Hur väljs aktörer ut? 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommnrsvrelsen 

2020 -01- 3 O 
Diarienr Diaricplanbeteckn 

Kommunstyrelsens ordförande har vid fiera tillfällen blivit uppvaktad av oli ka aktörer for att sedan 
driva deras respektive fr~gor. lbland till och med med en exklusivitet som gór att andra aktörer 
utesluts. 

Hur gör KS ordförande när han väljer ut vilka aktörers fr~gor han vill driva? 

Hur säkerställer KS ordförande att han inte bryter mot kommunallagens gynnande av enskild när 
han väljer ut vilka aktörers fr~gor han vill driva? 

För Socialdemokraterna: 

eu Robert Langholz 
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Svar på interpellation  om hur aktörer väljs ut
 
Robert Langholz (S) har i en interpellation daterad den 30 januari 2020 ställt följande 
frågor till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Hur gör kommunstyrelsens ordförande när han väljer ut vilka aktörers frågor han vill 
driva? 
 
Hur säkerställer kommunstyrelsens ordförande att han inte bryter mot kommunallagens 
gynnande av enskild när han väljer ut vilka aktörers frågor han vill driva? 
 
Kommunfullmäktige medgav 2020-02-27 att interpellationen får ställas i § 41/2020. 
 
Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande driver kommunens frågor som beslutats av 
kommunfullmäktige i form av bl.a. strategisk plan för mandatperioden, budgetar och de 
finansiella målen. Andra frågor som drivs kommer från olika beslut av 
kommunstyrelsen kring bl.a. bostadsbyggande, detaljbudgetar, verksamhetsplaner, 
riktlinjer och andra styrdokument. 
 
Härryda kommun har en förvaltning så det är också extra viktigt att se helheten (Vilket 
kommunstyrelsen har som uppdrag i grunden), och vara väl insatt i vilka beslut, 
detaljbudgetar och verksamhetsplaner som tas av bl.a. välfärdsnämnden. Detta 
beslutades av ett enigt (?) kommunfullmäktige utifrån demokratiberedningen som efter 
genomlysning föreslog den nya politiska organisationen inför denna mandatperiod, att 
vi i politiken skulle ha kvar helhetssynen. Andra styrdokument som reglerar vad 
kommunstyrelsens ordförande arbetar med och driver för frågor är bl.a. reglementen, 
arbetsordningar och delegationsordningar. 
 
Alla beslut fattas av nämnd eller kommunfullmäktige och föregås av ärendeberedning 
och juridisk kontroll av förvaltningen. I den processen diskuteras många juridiska 
aspekter för att minimera risken att det blir något juridiskt fel i beslut. Därtill så är vi ju 
många förtroendevalda politiker från tio partier som läser alla handlingar noga och är 
skyldiga att påtala om vi ser några juridiska problem med de ärenden vi har att besluta 
om. Det är vårt gemensamma ansvar. 
 
För mig som kommunstyrelsens ordförande och hela majoriteten, är det viktigt att allt 
detta fungerar då vi har ett stort ansvar för att sköta hela kommunen på ett ansvarsfullt 
sätt. 
 
 
Per Vorberg (m) 
Ordförande kommunstyrelsen
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MEDBORGARFÖRSLAG 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -08- 0 4 

Gör om hästhagen vid Wendelsberg till park 
Angen mellan Wendelsbergs folkhögskola och Wendelsvlgen kallas i folkmun för histhd 
och sköts av Wendelsbergs folkhögskola. Kommunen hör överta skötseln av ängen och 
omvandla den till en anlagd stadspark. Parken hör sträcka sig hela bredden mellan 
Wendelsvägen och Granviksliden, sä attinte ytoma under träden växer igen av sly och högt 
gräs. När Mölnlycke förtätas med fler bostäder vid Mölnlycke fabriker och i centrum behövs 
en stadspark. Parken kan bli ett tint tillägg till omrädet runt Masse tjärn och kompensera für 
det inträng som nya klubblokaler für Mölnlycke IP skulle medfüra. Det vore roligt om det 
gick att äterskapa parken till sä som den säg ut pä Bruno Wendels tid. Det finns rester av en 
tidigare park i form av fundament till en fontän. 

Diarienr 

Vänliga hälsningar, 

? 
Carolin Folkeson 
Wendelsvägen 15 B 
435 35 Mölnlycke 

tfu:076-764 01 78 
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