
 

 

 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-09-17 

Tid: kl. 17:00-23:45 
Plats: Råda Rum 

Även vid detta tillfälle så erbjuds deltagare som befinner sig i riskgrupp att delta på 
distans. Anmälan ska göras till magdalena.lindberg@harryda.se senast 5 dagar innan 
sammanträdet. 
 
Sammanträdet startar kl 17.00, gruppmöte kl 16.00 och kaffe och macka serveras kl 
16.30. 

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) 
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Lennart Winqvist (SP) 
Brita Dermark (KP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
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) 
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Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
Madeleine Söderlund (KD) 
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 
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2020-09-17 

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

  

 
2. Besvarande av interpellation om Landvetter Södra till 

kommunstyrelsens ordförande 
2019KS764 
 

  

 

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

  

 

4. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
Hur väljs aktörer ut? 
2020KS81 
 

  

Sammanfattning 
Kfps presidie föreslår att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa 
sammanträde då interpellanten inte närvarar vid sammanträdet 
 

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

  

 

6. Besvarande av interpellation om NIS-direktivet 
2020KS174 
 

  

 

7. Information från Förbo 
 
 

Peter Granstedt, vd Förbo  

 
8. Fastställande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 

2021 
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2020KS447 
 

 

9. Fastställande av årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna 
vattentjänster 
2020KS58 
 

  

 

10. Fastställande av årsredovisning 2019, verksamheten för 
avfallstjänster 
2020KS59 
 

  

 

11. Godkännande av årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för 
Tolkförmedlingen Väst 2019 
2020KS368 
 

  

 

12. Godkännande av årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Insjöriket år 2019 
2020KS261 
 

  

 

13. Godkännande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns 
översiktsplan 
2017KS1014 
 

  

 

14. Godkännande av borgensavtal för Pixbo tennisklubb 
2020KS489 
 

  

 

15. Antagande av riktlinjer för uttag av gatukostnader, samt 
upphävande av nu gällande riktlinjer 
2020KS277 
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16. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020 för kommunstyrelsens 
förvaltning 
2020KS39 
 

  

 

17. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020 
2020KS44 
 

  

 

18. Besvarande av motion om införande av porrfilter på datorer och 
accesspunkter 
2020KS80 
 

  

 

19. Besvarande av motion om demokrati i Härryda kommun 
2019KS824 
 

  

 

20. Besvarande av motion om influensavaccin 
2020KS245 
 

  

 

21. Besvarande av motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga 
2019KS721 
 

  

 

22. Besvarande av motion om kommunala åtgärder för att minska 
konsekvenserna av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden 
vid kommande val 
2019KS788 
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23. Besvarande av motion om arvode för förtroendevalda 
2020KS173 
 

  

 

24. Avsägelse från Mikael Hallén (S) som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling 
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Besvarande av interpellation om Landvetter 
Södra till kommunstyrelsens ordförande 

2 

2019KS764 
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2020-01-29 

Svar på interpellation angående Landvetter Södra

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

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

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

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

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

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

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

6. Hur ser riskanalysen ut för hela projektet?

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

Interpellationssvar 

Tack för en bra ställd interpellation! 

Jag kommer inte ihåg vilken gång i ordningen som frågor eller interpellationer ställs 
kring ekonomin för just Landvetter Södra, men det är med stor glädje vi ser att också 
miljöpartiet engagerar sig i exploateringsekonomi. Vi skulle kunna tolka det som att 
den politiska majoritetens arbete med ekonomifrågor också inom samhällsbyggnad och 
exploatering nu börjar ge ringar på vattnet där hela (eller i alla fall stora delar av) politi-
ken i Härryda vill bli bäst på att förstå hur exploateringsekonomi fungerar. Kunskap om 
vilka beslut och faktorer som påverkar helheten är viktiga och även om vi i politiken 
kan tycka olika i sakfrågor, så är det positivt med en gemensam baskunskap. Det bidrar 
också till bilden av att Härryda kommun ligger i framkant när det gäller att vara attrak-
tiv att bygga, bo, verka och vara i. Det förstärker också budskapet i vår nyligen av kom-
munfullmäktige antagna vision för kommunen, ”Härryda- här vågar vi!” med ledorden 
mod, nytänkande och handlingskraft. 
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Fråga 1. Vi önskar en lista och kostnad över de investeringar som kommer behö-
vas göras av kommunen inom följande områden; 

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

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

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

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

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

 
Markförsäljning Etapp 1:1 – Räkneexempel 

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

 
Kostnader – februari 2019 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Fråga 2. Finns det någon likviditetsplan eller analys kring Härryda kommuns in-
vesteringar kopplade till Landvetter Södra? 
 
Svar: Utöver den av kommunfullmäktige antagna exploateringsbudgeten för Landvet-
ter Södra de kommande fem åren om totalt 81 mnkr, varav 76 mnkr är Magasinsvägens 
förlängning och utbyggnadsplan för Backa Västra, finns ingen likviditetsplan. Utgångs-
punkten är att exploatörerna gemensamt med kommunen ska bygga ut infrastruktur 
inom området(områdesspecifika kostnader) och därmed ”bära risken”/finansiera explo-
ateringen. I normala fall, vid mindre projekt i Härryda kommun bygger kommunen oft-
ast ut den infrastruktur som krävs för exploateringen och som sedan finansieras genom 
markförsäljning och kommunen bär därmed risken. Det finns andra finansieringsmo-
deller där infrastrukturen byggs ut och bekostas av exploatörer och sedan överlämnas 
till kommunen, men fortfarande under kommunens kvalitetskontroll. Nu mera avgör re-
spektive projekt om hur utbyggnaden skall finansieras. Grundstrategin är att alla explo-
ateringar skall bära sig själva för att minimera kommunens risker och upplåningsbehov. 
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Fråga 3. Hur ser möjligheterna ut för Härryda kommun att låna ytterligare 
pengar från Kommuninvest efter det stora lånet till vattenverket? 
 
Svar: Kommunens totala låneskuld uppgår till ca 700 mnkr i dagsläget.  
Kommunen har i dagsläget sina lån via kommuninvest. Kommuninvest har en bra web-
sida som alla kan gå in och läsa på och se olika rapporter. En rapport handlar om kom-
muners skuldsättning och finns på https://kommuninvest.se/om-oss/forskning/rappor-
ter/kommunala-laneskulden-2019/ 
På denna sida finns ett jämförelseverktyg, som ger en bild av kommunens ekonomiska 
ställning. För 2018 var låneskulden 717 mnkr för kommunen, vilket innebär en skuld-
sättning per invånare på 18.983 kr. Se tabeller nedan 
 

    

HÄRRYDA 
Data för kommunen 

Kommungrupp: Pendlingskommun nära storstad 
Befolkning: 37 802 invånare 

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

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

    

HÄRRYDA 
Data för koncernen 

Kommungrupp: Pendlingskommun nära storstad 
Befolkning: 37 802 invånare 

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

Samtliga siffror gäller 2018 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fråga 6. Hur ser riskanalysen ut för hela projektet? 

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

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

Per Vorberg (m) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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1(137) 

Kyrkogatan 33, Börshuset, 803 11 Gävle Telefon 026-65 00 60 Telefax 026-65 00 90 
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0.    Sammanfattning  

0.1   Stråkkonceptet 

HLM
1 

utreder utveckling av ett nytt stadsbebyggelsestråk mellan Bollebygd, 

Härryda och Mölndal med de yttre noderna Göteborg och Borås. 

Det finns flera drivkrafter för att utveckla ett sådant stråk. 

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

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

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

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

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

förses med pendeltågsförbindelser.  

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

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

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

förverkligande av bostadsbyggande som direkt resultat av tunnelbaneutbygg-

naden. Läget producerar ekonomiska nyttor. I samhällsutvecklingssammanhanget 

driver lägesnyttor marknaden för att bygga bostäder. 

Sammanfattningsvis men enklare uttryckt; tillgänglighet i kombination med strå-

kets höga boendeattraktivitet bereder väg för ett nytt regionalt stadsbebyggelse-

stråk. 

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

åtminstone1985. Västra Götalandsregionens funktionsutredning hösten 2015 

redovisar ett sammanhängande pendeltågs/regiontågskoncept, Inom TRV pågår 

traditionella tekniska banutredningar, olika långt framskridna på olika delsträckor. 

Sverigeförhandlingens höghastighetstågsutredning innefattar inte pendeltåg/ 

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

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

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

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

väntas leda till förutom restidsbesparingar och allmänna förhoppningar om en god 

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

däremot en förutsättning för en av kommunerna hypotetiskt önskad stadsbebyg-

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

lingskonceptet samt pröva sannolikheten i att konceptet är samhällsekonomiskt 

lönsamt och genomförbart. 

                                                 

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

Mölndal kommuner. HLM är inriktad på stadsutvecklingsutredningar och 

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

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

gjorde alla stadsbyggnadsekonomiska nyttoutredningar för  2013 års Stockholmförhandling  för 

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

stadsutbyggnad och stadsbyggnadsekonomiska konsekvenser i tolv kommuner inom ramen för  

Sverigeförhandlingens höghastighetstågsutredning.. HLM har gjort ca 80 utredningar av 

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

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

stad, Landvetter flygplats samt Bollebygd. Centrala stationslägen förutsätts i 

Mölndal, Mölnlycke och Landvetter flygplats. Nya stationslägen på jungfrulig 

mark utanför centralorterna Mölnlycke centrum och Bollebygd centrum förutsätts 

i nya Landvetter stad och nya Bollebygd ”stad”. 

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

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

och Göteborg samt att stationer byggs där pendeltåg med tillräcklig turtäthet 

stannar. 

 

0.2    Sammanställda resultat och analys 

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 

Den första tabellen redovisar sammanställda resultat vad avser befolkningsut-

veckling. Befolkningsutvecklingsprognoserna härrör från jämförelser med faktisk 

befolkningsutveckling i jämförbara kommuner med tillgång till dels motorväg till 

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

mellan lokal tåginfrastruktur och påverkan på befolkningsutveckling får anses 

påvisad. Dessa kommuners utveckling har utgjort marknadsbevisen för sambandet 

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

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

mässigt möjligt. 

 Utifrån sambandet har varje kommuns politiska ledning bestämt vilken tillväxt 

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

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

redovisas den befolkningsutveckling och befolkningsökning som faller ut av 

kommunens bedömning och som analyserna därvid utgår från.  

Stadsbyggnadsstråket får ett bebyggelseinnehåll utifrån bedömningar av boende-

täthet och marknadsmässig fördelning på flerbostadslägenheter och småhus. 

Tabell befolkningsutvecklingsprognos och bostadsbyggnadsprognos 

Station Befolkningsöknings-

prognos i antal 

invånare inom 

influenszonerna 2017 - 

2046 

Bostäder - mängdprognos 

inom influenszonerna 

 2017 - 2046 

Flerbostads-

hus 

Småhus 

Bollebygd 13 000 invånare 4 600   785 

(Rävlanda)  1 200 invånare -   400 

Landvetter Stad 25 000 invånare 7 825 2 625 

Mölnlycke 24 000 invånare 7 475 2 500 

Mölndal 20 000 invånare 9 000 - 

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

Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med behövlig 

trafikering. 

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

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

behövlig trafikering. 

Mölnlycke med förtätning och expandering av Mölnlycke centrum med omland, 

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

avhängig av pendeltågsförbindelser. Bedömningen är dock att tillväxten i stor 

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

.busskapacitet kan vara nära sitt kapacitetstak. 

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

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

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

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

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

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

bostadsbyggande i de andra stationernas omland. Vi delar dock kommunens 

uppfattning att Mölndalsstationen skulle ge stor betydelse för den regionala 

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

 

Sysselsättningseffekt 

Nästa tabell sammanställer beräkningar av tillkommande arbetsplatser inom 

influensområdet.  

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

människor etablerar sig på visst ställe. Kommunal myndighetsverksamhet, social 

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

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

direkt proportion till mängden befolkning. Samma samband gäller för den 

landstingskommunala verksamheten och lokal och regional statlig myndighets-

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

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

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

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

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

utom i Mölndal som har stora huvudkontor med exportinriktning. 
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Tabell sysselsättningseffekt 

Station Antal tillkommande arbetsplatser inom influensområdet 

 Kommunal 

lokal service 

Regional/statlig 

lokal service 

Lokal 

kommersiell 

service 

Basverk-

samhet 

Bollebygd 700 30   800 - 

(Rävlanda) 35 -     35 - 

Landvetter Stad 1 300 100 1 500 - 

Mölnlycke 1 290 100 1 480 - 

Mölndal 1 000  50 1 150 4 500 

TOTALT 4 325 280 4 965 4 500 

 

Den ekonomiska genomförbarheten 

Tabellen nedan sammanställer resultaten av de planekonomiska utvärderingarna 

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

samhällsekonomiskt lönsamt och genomförbart.  

För den trettioåriga genomförandeperioden har vi överfört alla fysiska bebyggel-

sehändelser till ekonomiska investeringshändelser i form av nyttor och kostnader i 

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

teringsnetto. Detta mått uttrycker nuvärdet av framtida exploateringsnetton. Man 

kan säga att detta mått omfattar respektive stationsprojekts ekonomiska genom-

förbarhet på samhällsekonomisk nivå givet att alla generalplanekostnader och 

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

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

Tabell ekonomisk genomförbarhet 

Station Exploateringsnetto 

Bollebygd    740 Mkr 

(Rävlanda)    100 Mkr 

Landvetter Stad 2 400 Mkr 

Mölnlycke 3 430 Mkr 

Mölndal 2 200 Mkr 

TOTALT 8 870 Mkr 

 

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

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

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

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

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

flygplats som förväntas tillväxa med cirka 10 000 nya arbetsplatser. 

 

Generalplaneanläggningar och följdinvesteringar 

Kostnaderna för de generalplaneanläggningar och följdinvesteringar som är en 

följd av stadsutvecklingen uppgår till: 

Tabell generalplanekostnader och följdinvesteringar 

Station Generalplanekostnader 

och följdinvesteringar 

Bollebygd    575 Mkr 

(Rävlanda)     40 Mkr 

Landvetter Stad 1 730 Mkr 

Mölnlycke 1 565 Mkr 

Mölndal 1 180 Mkr 

TOTALT 5 090 Mkr 

 

Generalplaneanläggningar ska normalt betalas av exploateringen. Dock är det i 

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

kollektiv tar på sig sådana kostnader.  

Följdinvesteringar däremot är det meningen att skattekollektivet ska stå för.  

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

 

Stadsbyggnadsnettona 

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

lastat med för varje området tillhörande generalplanekostnader och följdinveste-

ringar.  

Av tabellen framgår att i samtliga stationsprojekt uppstår positiva stadsbyggnads-

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

att stadsutvecklingsstråket i sin helhet lämnar ett mycket robust täckningsbidrag 

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

regiontåg. 
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Tabell stadsbyggnadsnetto 

Station Stadsbyggnadsnetto 

Bollebygd    165 Mkr 

(Rävlanda)     60 Mkr 

Landvetter Stad   670 Mkr 

Mölnlycke 1 865 Mkr 

Mölndal 1 020 Mkr 

TOTALT 3 780 Mkr 

 

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

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

omfattande förtätningsexpansioner och med en total omfattning om cirka 35 000 

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

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

generalplanekostnader och följdinvesteringar kan täckas av överskott från 

exploateringsnetton. 

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

det sammantagna resultatet är ett samhällsekonomiskt värde som sammanfaller 

med stadsbyggnadsnettot 

 

Kommunal markpolitik 

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

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

bara under den förutsättningen som kommunen kan tillgodogöra sig ersättning för 

följdinvesteringar genom att marknadspriset för byggrätterna via exploatering-

snettot ger täckningsbidrag till följdinvesteringar. 

Härryda kommun har beträffande Landvetter stad i huvudsak kontroll över den 

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

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

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

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

den kommunalekonomiska ekvationen med ett stort underskott och får i nuläget 

planera för att skattekollektivet får täcka underskottet i följdinvesteringar med 

stora belopp. 

Slutsatsen sammantaget blir: 

 stadsutbyggnadsprojektet i sin helhet redovisar på samhällsekonomisk 

nivå ett mycket stort överskott (robust kvalité) 

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

nalekonomiskt underskott (helt säkert i Bollebygd) 

 samtliga kommuner bör med aktiv markpolitik säkerställa att underskotten 

elimineras  
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1. Uppdraget 

HLM
2
 fick i uppdrag av den politiska nivån

3
 i Bollebygd, Härryda och Mölndals 

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

tåg/regiontåg i enlighet med funktionsutredningens innehåll beträffande nya 

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

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

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

samhällsutveckling för de tre kommunerna som en konsekvens av det förutsatta 

trafikutbudet. De fem stationssamhällena/stadsdelarna ges ett fysiskt innehåll 

utifrån en analys av bostadsbyggande, följdinvesteringar samt i viss utsträckning 

sysselsättning. Den ekonomiska genomförbarheten av stadsutbyggnadens plan-

ekonomi utvärderas. Utredningsmodellen presenteras särskilt i ett senare avsnitt. 

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

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

borg-Borås förutsätts. Funktionsutredningen är orubbad som förutsättning. 

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

tydlig konsekvens t.ex. för stationen i Mölndal. 

 

Medverkande i utredningen har varit: 

- Thomas Hammar, uppdragsansvarig 

- Lennart Sjögren 

- Susanne Ingo 

- Anders Sjöberg 

- Hans Larsson 

  

                                                 
2
 Hammar Locum Metior AB 

3
 KSO och VKSO i alla tre kommunerna 
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2. Stråkkonceptet  

2.1   Stråket i Göteborgsregionen - Omvärlds- och framtids-

perspektiv på utvecklingsmöjligheterna i Göteborgsregionens 

sydöstra del   

Tätorternas framtida utvecklingsförutsättningar och möjligheter i Mölndal, Härry-

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

ses mot bakgrund av övergripande territoriella utvecklingstendenser i vår tid. 

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

tekniska kommunikationsmöjligheter. Den nu förutsatta utbyggnaden av järn-

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

stor påverkan på den lokala utvecklingen i orterna längs banan.  

Lägesfördelarna i den redan attraktiva livsmiljön kommer att stärkas betydligt.  

 

2.1.1 Övergripande motiv och kriterier för växande stadsbygd i Göteborgs 

sydöstra omland 

Storstadsregionernas utveckling spelar en allt viktigare roll globalt 

Jordens befolkningsutveckling har generellt inneburit längre livslängd och mins-

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

bättre utbildning och bättre kommunikationer har bidragit till att dödligheten 

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

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

befolkningsökning har dämpats. 

Samtidigt har världshandeln underlättats och en snabb industrialisering har skett i 

stora delar av världen. Nya kommunikationer underlättar utbyten och samarbeten 

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

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

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

världens folkrika städer påverkar både konsumtions- och produktionsmönster i 

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

Betydelsen av stadsregionernas utveckling växer inom EU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nerna under samlingsbegreppet Urban Agenda. Utmaningarna i de urbana 

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

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

tillväxt, forskning och innovation samt den regionala utvecklingspolitiken
7
. 

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

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

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

tande publikationer, exempelvis rapporten Evidence for a European Urban 

Agenda
8
.   

Marknadens storlek har betydelse 

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

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

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

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

gemensamma bostads- och arbetsmarknad. Denna utvecklingstendens inte minst 

tydlig inom Sverige och exempelvis Norge. 

Storleken på den lokala arbetsmarknaden är viktig för en orts konkurrensförmåga 

och möjlighet att skapa tillväxt. En allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad 

kräver högutbildad arbetskraft. Utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan 

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

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

är väldigt specialiserade. Dessutom är en stor arbetsmarknadsregion mindre 

känslig för konjunktursvängningar. 

Göteborgsregionen har vuxit långsammare 

Även Göteborgsregionens folkmängd och ekonomi växer. Men Göteborgs 

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

Lund där särskilt utbyggd järnvägsinfrastruktur och regional tågtrafik underlättat 

pendling över jämförelsevis stora avstånd. Bollebygd integrerades sent. 

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

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

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

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

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

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

tänkbart att pendla till större delen av regionen för arbete. 

Källa: Göteborgssamhällets utveckling Göteborgs Stad - samhällsanalys ur ett Göteborgsperspektiv 

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

 

Rapporten Sveriges Nya Geografi 2016
9 

 års upplaga av Sveriges Nya Geografi 

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

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

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

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

rapporten redovisas också att sysselsättningsutvecklingen har varit särskilt stark 

längs infrastrukturstråk som ökar tillgängligheten. Det gäller bland annat sträckan 

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

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

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

Västlänken väntas leda till strukturella förändringar 

I Göteborgsområdet väntas utbyggnaden av i synnerhet Västlänken att driva på 

regionförstoringen under kommande år. Västlänken kommer att underlätta resan-

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

möjliggöra genomgående pendel- och regionaltågstrafik i ett stort omland runt 

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

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

bytesmöjligheterna förbättras och det lokala kollektivtrafiksystemet utvecklas. 

Även den eventuella utbyggnaden av den första delen av Götalandsbanan längs 

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

märkbara förbättringar av tillgängligheten till och från stationsnära områden i 

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

och från Borås.   

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

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

trafikens linjestruktur
10

. Västlänken kommer att knyta ihop Bohusbanan, Norge/ 

Vänerbanan och Västra stambanan norrifrån med Västkustbanan och Kust-till 

kustbanan söderifrån. Då kan pendeltågslinjerna och flertalet regiontågslinjer bli 

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

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

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

expresståg förutsätts trafikera Gårdatunneln. 

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

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

Snabba och bekväma resmöjligheter till rimlig kostnad med kollektivtrafik kom-

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

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

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

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

arbetsplatser i centrala Göteborg eller på Hisingssidan. Företag och verksamheter 

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

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

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

Attraktivt Nordeuropeiskt etableringsalternativ   

Många internationellt och nationellt verksamma företag som jämför olika etable-

ringsmiljöer kommer att finna att Göteborgsområdet är ett intressant lokaliserings-

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

stora och allt mer sammanhållna arbetsmarknaden i Göteborgsområdet kommer 

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

tågstrafiken byggs ut. Tillsammans med andra kollektivtrafikinvesteringar i 

centrala Göteborg och längs infarterna, inklusive sträckan Göteborg – Landvetter 

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

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

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

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

Amsterdam eller Stockholm. Det nordeuropeiska storstadsnätverket kan mäta sig 

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

nadspotential, branschbredd och tillgång till kvalificerade företagsnära tjänster. 

                                                 
10

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

Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiksekretariatet 
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Strategiskt läge inom Göteborgsregionen 

Inom Göteborgsregionen ligger Göteborg Sydost/stråket Mölndal – Härryda - 

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

sportmässigt har regiondelen likvärdiga förutsättningar som många andra delar av 

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

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

flygplats.  

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

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

Mölndal en strategisk lägesfördel i den framväxande järnvägskorridoren Hamburg 

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

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

och universitetsstäderna Jönköping, Linköping, Norrköping och Stockholm – 

Uppsala med tåg. 

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

Landvetter flygplats kommer också att knyta ihop stationssamhällena längs banan 

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

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

centrala Göteborg och i Borås stadskärna. 

Folk från andra områden kommer att upptäcka den sydöstra regiondelen 

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

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

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

många storstadsborna i Göteborgsområdet och boende på Västkusten liksom för 

befolkningen i exempelvis Köpenhamn, Lübeck, Kiel och Hamburg.  

Tillgängligheten till Landvetter flygplats, och de många företag och verksamheter 

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

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

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

utveckla besöksnäringen stärks.  

Konkurrenskraftiga boendealternativ 

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

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

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

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

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

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

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

prisvärda. 

Utbildningsnivån kommer att stiga 

När befolkningen växer kommer de etablerade samhällena att påverkas. Rätt 

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

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

 har visat att i amerikanska stor-

städer som präglas av ett kunskapsintensivt näringsliv så ökar den genomsnittliga 

utbildningsnivån, arbetslösheten sjunker och den generella lönenivån stiger över 

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

skapsintensiva verksamheter. Sannolikheten är stor att motsvarande förhållanden 

kommer att återfinnas i Sverige.  

De förbättrade möjligheterna att resa snabbt och bekvämt med kollektivtrafik 

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

skaffa sig mer kvalificerad utbildning och att söka sig till kunskapsintensiva 

branscher med förhållandevis välbetalda jobb. Nya bostäder kommer också att 

kunna attrahera välutbildade hushåll. Andelen högskoleutbildade, specialiserade 

yrkesarbetare och kvalificerade hantverkare kan väntas öka i områdena nära 

stationerna. Då ökar också den lokala efterfrågan och betalningsviljan för 

hushållsnära tjänster. 

Göteborgsregionens bostadsmarknad blir mer diversifierad 

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

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

inte bara i Londonområdet som konkurrensen på bostadsmarknaden inneburit att 

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

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

bemanna många samhällsfunktioner, att hitta personal till serviceföretag och att 

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

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

borgsregionen på sikt. 

Socio-ekonomiska risker 

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

utvecklad service eller ensidig befolkningssammansättning ökar dock risken för 

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

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

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

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

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

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

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

bostadsmarknaden, kommer den relativa attraktiviteten i andra bostadsområden i 

regionen att påverkas. Mindre attraktiva alternativ blir jämförelsevis ännu mindre 

konkurrenskraftiga.  

Fler jobb efterhand 

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

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

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

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

till, eller att växa och utvecklas, i de delar av storstadens ytterområde där 
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folkmängden ökar och där tillgången till mark och lokaler är jämförelsevis 

förmånlig. 

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

nära som företagsnära tjänster när befolkningen växer, sysselsättningen ökar och 

det inomregionala utbytet tilltar. Det gäller exempelvis personalintensiva verk-

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

av dessa sysselsätter en hög andel kvinnor.  

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

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

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

Rikare och bättre lokalt utbud 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

någon av stationerna. 

Kommunerna kommer lättare att kunna dela på gemensamma specialresurser som 

gymnasieskolans olika program, specialisttjänster inom förvaltningen eller 

idrottsanläggningar. Samverkan och kommer även att underlättas inom olika 

verksamhetsområden och branscher som äldreomsorgen, sjukvården eller 

byggbranschen. 

 

2.1.3  Hållbarhet 

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

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

energieffektiva. Kostnadseffektivare att försörja med tekniska system. Nya 

bebyggelseområden kan få ny teknik snabbt. Livsstilsförändringar. 

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

lisering, ekonomiskt fördelaktigt. 

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

personlig frihet. 

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

blandad befolkning 
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2.2   Befolkning och bostadsbyggande i Göteborgsregionen - 

Omvärldsanalys stråket Göteborg - Borås 

2.2.1  Inledning 

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

att förbättra infrastrukturen i Göteborgsregionen. Västsvenska paketet, ett samlat 

paket av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder, beräknas kosta 34 mil-

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

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

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

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

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

och den internationella konkurrenskraften stärks.  

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

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

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

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

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

digert och omfattande material om näringsliv, befolkning och bostadsmarknad. 

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

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

följande sidor några sammanfattade beskrivningar och slutsatser av några viktiga 

aktörers visioner, mål, strategier och handlingsplaner för samhällsutvecklingen. 

 

2.2.2  Regeringens ambitioner 

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 

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

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

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

strukturer som stärker sambanden inom och mellan regioner krävs en utvecklad 

mellankommunal, regional och sektorsövergripande samverkan och samplane-

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

Särskilt behöver frågor om fysisk planering och boendemiljöer tydliggöras i det 

regionala tillväxtarbetet. Det är också viktigt att planeringen integreras med 

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

ändamålsenlig markanvändning kan hållbara fysiska och transport-snåla sam-

hällsstrukturer och en minskad negativ miljöpåverkan från transportsektorn 

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

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

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

sörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur och 

kulturmiljöer samt servicefrågor” 

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

regionöverskridande perspektiv för den fysiska planeringen och bostadsförsörj-

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

regionalt och regionöverskridande perspektiv i den fysiska planeringen och för 

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

ende i det regionala tillväxtarbetet. Bostadsförsörjning och tillgång till attraktiva 

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

av landet.  

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

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

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

tillgängliggörs mark på vilken en mer kostnadseffektiv bostadsexploatering kan 

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

behöver utnyttja bättre”  

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

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

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

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

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

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

ny stadsbebyggelse kan passa.  

Regeringens uppdrag till Sverigeförhandlingen beträffande höghastighetstågen, 

har hittills resulterat i överenskommelser med Borås och Härryda kommuner. 

Sverigeförhandlingen har också lämnat ett uppdrag till Trafikverket att för 

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

tågstrafik som storregional trafik), göra känslighetsanalyser beträffande trafike-

ring, bedöma kostnader och samhällsekonomiska effekter. 

Riksdagen antog den 13 december 2016 regeringens förslag till infrastrukturpro-

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

infrastruktur 2018-2029 utifrån infrastrukturproposition och direktiv från rege-

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

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

nationella planen tas sommaren 2018. 

Regeringen satsar stora resurser på forskning och innovationer inom samhällsbyg-

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

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

byggandet. Därtill kommer sektorns samfinansiering. Regeringen har lanserat fem 

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

maningar. De 17 befintliga strategiska innovationsprogrammen, varav Smart Built 

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

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

smartare, snabbare och hållbart. 

Slutsatsen är att regeringen kräver en utvecklad samplanering i Västra Götaland 

och längs stråket, som mycket tydligt kopplar samman bostadsbyggandet med 

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

hällsbyggnadsstråket Mölndal – Härryda – Bollebygd. Regeringen söker även nya 

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

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

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

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

miljöer. 
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2.2.3  Region Västra Götaland och Göteborgskommunernas kommunal-

förbund (GR) 

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

samhällsutvecklingen  

 Vision Västra Götaland – Det goda livet (antagen 2005) 

 Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra 

Götaland 2014-2020 (RUP)  

 Miljömål, trafikförsörjningsprogram, klimatstrategi, miljö-och 

klimatstrategi för kollektivtrafiken  

 Målbild Tåg 2035 – målbild för tågtrafiken i Västsverige 

 K2020 – målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen 

 GR:s strategi Hållbar tillväxt (antagen 2013) 

 Strukturbild för Göteborgsregionen 

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

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

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

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

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

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

samman Västsverige. Strategins ambitioner på energi och klimatområdet utgår 

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

energisystem utan fossila bränslen år 2030. Beträffande befolkningsutvecklingen 

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

ökning i alla regiondelar. 

Göteborgsregionens strategier för Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen är: 

 Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de 

möjligheter en fortsatt regionförstoring ger  

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

Göteborgsregionen 

 Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 

storstadsområdets möjligheter 

 Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv 

kollektivtrafik 

Göteborgsregionen ska utvecklas enligt strukturbilden med en stark och attraktiv 

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

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

arbetsplatser till 2030. Det sammanhängande stadsområdet, huvudstråken och 

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

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

med en befolkningsmässig balans. Befolkningsökningen inom Göteborgsregionen 

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

2030 omfatta 1,75 miljoner invånare. 

Slutsatsen är att den övergripande visionen, strategier och planeringsantaganden 

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

med Stockholmsregionens regionala planering som har fokus ända fram till år 

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

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

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

Jobb – Bostad. 

 

2.2.4  Näringslivets vision 

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

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

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

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

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

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

sömlöst transportsystem där människor och gods kan byta transportmedel med 

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

gänglighet, närhet och fler möten, mobilitetstjänster skapar skräddarsydda resor 

utifrån resenärens behov samt intelligenta fordon skapar nya möjligheter. 

Näringslivet fokuserar på teknik- och marknadsutveckling i olika branscher. 

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

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

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

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

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

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

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

fordonsindustrier och riklig tillgång till kinesiskt kapital. Göteborgsområdet har 

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

En snabb omställning sker i näringslivet genom digitalisering, automation och 

robotisering. Många jobb förväntas försvinna inom den närmaste 20 årsperioden 

som följd av teknikutveckling och globalisering.  

Slutsatsen är att sysselsättningsnivån idag är mycket hög och att stora och snabba 

omställningar kommer att ske i näringslivet de närmaste 20 åren där Göteborgs-

regionen har goda framtidsutsikter. Framgångsfaktorn för näringslivet är fram-

förallt förmågan att attrahera kompetens och därför är tillgång till attraktiva 

bostäder, ökad rörlighet och attraktiva boendemiljöer särskilt viktig. 

 

2.2.5  Mölndal, Härryda och Bollebygd 

Stråket Göteborg-Borås med mellanliggande samhällen är byggstenar för att till-

handahålla det tillkommande bostadsutbud som är nödvändigt för att skapa en 

storstadsregion. För stråket togs i september 2015 beslut om en gemensam mål-

bild som ska ligga till grund för den fortsatta gemensamma samhällsplanerings-

processen: ”År 2035 är Göteborg - Borås ett ännu stakare stråk präglat av sam-

verkan, stark identitet och framtidstro. Vi är Sveriges största tågpendlingsstråk 

där majoriteten av alla personresor görs på ett hållbart sätt. Den nya järnvägen 

har skapat en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat transportsystem 

dör hela resan fungerar effektivt. Vi har fått en gemensam arbetsmarknad med 

starka kluster och ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv. Vi 
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har kommit närmare varandra och stråket erbjuder en variation av möjligheter 

att leva, resa och arbeta. Samhällena i stråket har hög tillgänglighet till både 

kust, skog, storstad och landsbygd och möjliggör ett enklare och rikare vardags-

liv. Med andra ord är vi år 2035 ett stråk för möten, människor och mångfald! 
12

  

Kommunerna har idag olika strukturer och olika roller i den regionala utveck-

lingsprocessen. I den gemensamma målbilden beskrivs detta tydligt. Avgörande 

för utvecklingen är den tillväxt och utveckling som sker i Göteborg respektive 

Borås eftersom kommunerna i stor utsträckning är boendekommuner med pend-

ling till arbeten i andra kommuner. I nuläget har Mölndal, Härryda och Bollebygd 

möjlighet att erbjuda goda boendemiljöer och lägre boendekostnader än centrala 

delar av Göteborg och Borås. I respektive kommun finns översiktsplanering som 

bygger på en befolkningsökning på i snitt cirka 1 % per år och kommunerna växer 

olika mycket. 

Slutsatsen är kommunerna Mölndal, Härryda och Bollebygd utifrån målbilden 

behöver skapa en tydlig gemensam översiktsplanering, öka tillväxtambitionerna, 

öka takten i bostadsbyggandet och utbyggnaden av kommunal service. Fram-

gångsfaktorn för kommunerna är framförallt förmågan att snabbare erbjuda 

attraktiva bostäder och boendemiljöer och hög kommunalservice så att företagen 

och arbetskraften på den gemensamma arbetsmarknaden väljer detta stråk före 

andra stråk som t.ex. Göteborg - Trollhättan och Göteborg - Varberg. 

 

2.2.6  Befolkningsutveckling och tillväxt 

Det finns ett mycket tydligt samband mellan storlek och tillväxt för svenska 

regioner 1995 - 2015. Den årliga tillväxttakten 1990 - 2015 uppgick i de tre 

storstadsregionerna till 1,0 - 1,5 % medan regioner omkring 100 000 invånare 

växte 0 - 1,4 %/år. Tillväxten i storstadsregionerna sker på två sätt; förtätning i 

kärnan och regionförstoring, vilket nedanstående tabell visar.  

Lokal arbetsmarknad Stockholm Göteborg Malmö 

Antal invånare 1970 1 446 000 684 000 322 000 

Förtätning 1970 - 2014 705 000 249 000 105 000 

Förstoring 1970 - 2014 443 000 209 000 690 000 

Antal invånare 2014 2 594 000 1 142 000 1 117 000 

Befolkningsökning 1970 -

2014, faktor 

1,79 1,67 3,47 

Källa: SCB, beräkning WSP Analys & Strategi 

 

Tabellen visar bl.a. Malmös stora tillväxt genom regionförstoring, vilket beror på 

utbyggnad av en modern pendeltågstrafik. 

I RUFS 2050 görs för Stockholmsregionen tre olika antaganden för befolkningsut-

vecklingen. Här redovisas basnivån: 

                                                 
12

 Beslut Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsstyrelse samt Boråsregionen/Sjuhärads 

kommunalförbunds direktion, 2015-09-18 
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Län 2010 2020 2030 2040 2050 

Stockholm 2 054000 2403 000 2 583 000 2 711 000 2 832 000 

Uppsala 337 000 369 000 390 000 401 000 407 000 

Totalt 2 378 000 2 772 000 2 973 000 3 112 000 3 239 000 

 

Alternativ Hög befolkningsutveckling ger en befolkning år 2050 om 3,6 miljoner 

och alternativ Låg om 3,1 miljoner. Motsvarande framskrivningar och prognoser 

saknas för Göteborgsregionen. Siffrorna för Stockholm - Uppsala visar att en 

framskriven befolkningsökning i intervallet cirka 0,8 - 1,3 % per år. Stockholm-

Uppsala förväntas växa något mindre än perioden 1970 - 2014. 

Funktionsutredningen i mars 2016 anger en befolkningsökning på 220 000 fram 

till 2035, givet att järnvägsinfrastrukturen byggs ut, fördelat på Göteborg, Möln-

dal, Härryda. Bollebygd, Borås och Ulricehamn. För Mölndal, Härryda och 

Bollebygd skulle det innebära en befolkningsökning på cirka 1,0 - 1,4 % per år. 

Befolkning 2014 2025 2035 

Mölndal 62 900 71 900 79 400 

Härryda 36 300 41 300 45 600 

Bollebygd 8 700 9 800 10 800 

Totalt 107 900 123 000 135 800 

Källa: Funktionsutredningen Region Västra Götaland  

 

Det finns tre viktiga förutsättningar för att Göteborgsregionen ska kunna växa 

under de kommande decennierna. En av dessa är att flödena av människor och 

gods inom hela regionen effektiviseras genom upprustning och förnyelse av 

infrastrukturen. Den andra, som är starkt beroende av effektiva flöden, är en 

samordnad expansion av bostadsmarknaden, som gör det möjligt att skapa ett 

varierat utbud av bostäder för de olika typer av hushåll, som vill flytta till 

regionen för att arbeta, studera eller av andra skäl. Den tredje är att investeringar 

kan ske i nya verksamheter och företag som t.ex. 10 000 nya arbetsplatserna i 

Airport City. 

I Mölndal, Härryda och Bollebygd bodde 108 790 personer den 1 januari 2016. 

Den 30 september 2016 uppgick befolkningen till 110 037 dvs. en ökning under 9 

månader med 1247 personer (1,15 %). Mölndal är en boendekommun med en 

befolkningsutveckling under senare år på i genomsnitt 0,7 - 0,9 % per år och i 

bostadsförsörjningsprogram 2015 - 2022 anges en målsättning om befolknings-

tillväxt på 1,5 %. Härryda är idag en pendlingskommun där utvecklingen under 

senare år visar på en folkökning på 1,3 - 1,5 procent per år. I Bollebygd har 

folkmängden under senaste tioårsperioden ökat med ca 0,6 % per år fram till 

2015. Bollebygd anger i sina planeringsdokument en prognos på en årlig tillväxt 

på ca 1,5 %, som nyligen reviderats till 3 % per år.  I de tre kommunerna finns nu 

en stark tilltro till en ökad tillväxt och att en befolkningsökning på 2 - 3 % per år 

kan vara ett rimligt mål. Tabellen nedan redovisar den befolkningsökning som 

uppkommer vid en årlig ökning på 2 - 3 % per år. 
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År Mölndal 

2,0 % / år 

Härryda 

2,5 % / år 

Bollebygd 

3,0 % / år 

Totalt 

2015 63 340 36 651 8 799 108 790 

2020 69 932 41 467 10 203 121 602 

2025 77 211 46 916 11 825 135 952 

2030 85 247 53 081 13 708 152 036 

2035 94 119 60 100 15 892 170 111 

2040 103 893 67 998 18 432 190 323 

2045 114 707 76 933 21 367 213 007 

 

Det specifika ställningstagande som respektive kommun gör som grund för att vi i 

denna utredning skapar ett visst stadsbyggnadsinnehåll, redovisas i ett annat 

avsnitt under ”befolkningsprognos”.  

Slutsatsen kan dras att befolkningsförändringar och förstoring av arbetsmarknads-

regioner fram till 2050 skapas genom flera samverkande faktorer. Förutom 

demografiska förhållanden är samhällsekonomisk utveckling, teknikutveckling 

och effekter av olika politiska beslut i omvärlden viktiga faktorer. Den vision för 

Göteborgs arbetsmarknadsregion som näringslivet har redovisat (3,5 miljoner, år 

2070) visar att näringslivet ser stora tillväxtmöjligheter efter 2030 (Göteborgs-

regionens målbild 1,75 miljoner, år 2030). En grundläggande fråga är hur 

invånarna i Mölndal, Härryda och Bollebygd ställer sig till en kraftigt ökad 

befolkning. I Stockholmsområdet finns kommuner som inte vill växa särskilt 

mycket trots stor efterfrågan på bostäder, god arbetsmarknad, bra tillgång till 

mark som är lämplig för bebyggelse och mycket bra pendlingsmöjligheter. 

 

2.2.7 Bostadsbyggande Mölndal, Härryda och Bollebygd 

För Mölndals del är målet i Bostadsförsörjningsprogram 2015 - 2018 500 nya 

lägenheter/år. För 2020 är prognosen att ca 900 lägenheter och för 2022 att cirka 

750 lägenheter kommer att byggas. I bostadsförsörjningsprogram 2016 - 2020 för 

Härryda bedöms ca 300 bostäder byggas i snitt per år. I Bollebygd bedömer kom-

munen att det under perioden 2017 - 2021 kommer byggas cirka 500 bostäder i 

Bollebygd, det vill säga cirka 100 per år. Sammantaget innebär de kommunala 

besluten att cirka 900 nya bostäder kommer att byggas per år i de tre kommu-

nerna. 

Slutsatsen kan dras att kommunernas ambitioner för bostadsbyggandet ökat rejält 

de senaste åren. Kommunerna upplever en stor efterfrågan på nya bostäder och en 

stark investeringsvilja. För att kraftigt kunna öka bostadsbyggandet i en stark 

konkurrens om kapital, kompetens och boende krävs omfattande förändringar av 

arbetssätt, processer och organisation.  

Det som här ovan redovisats ska ses som en nulägesbeskrivning av kommunernas 

planering. I vår utredning gör vi självständiga analyser och bedömningar friståen-

de från kommunförvaltningarnas planer. 
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2.3   Allmänt om samband mellan befolkningsutveckling och tra-

fikeringsutbyggnad - Växande kommuner i Sverige – jämförelser  

2.3.1  Inledning  

Många av Sveriges kommuner växer. För Göteborgsregionen och stråket Mölndal 

- Bollebygd är det av stort intresse att studera ett antal växande kommuner i Sve-

rige för att bl. a se hur dessa kommuner ökat sin befolkning de senaste åren, ana-

lysera vad som skapar tillväxt i dessa kommuner, studera hur dessa kommuner 

arbetar med bostadsförsörjning och byggandet av samhällsfastigheter samt studera 

vilka kommunalekonomiska och organisatoriska åtgärder som valts för att finan-

siera investeringar och för att få en ekonomi i balans.  

Två kommuner har valts ut, Sundbyberg och Knivsta, för en närmare jämförande 

analys. Dessa kommuner växer väldigt mycket och Sundbybergs likhet med 

Mölndal och Knivstas likhet med Bollebygd är särskilt intressant.  

Knivsta är en boendekommun och jobbar strategiskt för att öka andelen som 

arbetar i kommunen. Många företag värdesätter att Knivsta ligger nära E4:an och 

har nära till Arlanda. Den stora utmaningen för Knivsta är att bygga bostäder och 

skolor i takt med intresset att bosätta sig i kommunen. Urbaniseringen av kom-

munen, med exempelvis nya flerbostadshus nära järnvägen, skapar diskussioner i 

samhället eftersom det är en stor förändring som sker snabbt. 

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och har flera år i rad ändå byggt 

flest nya bostäder i landet i förhållande till invånarantalet. I Sundbyberg bor 5 300 

personer per kvadratkilometer, vilket är tätast i Sverige. Sundbyberg erbjuder 

invånare i regionen ett attraktivt och kvalitativt boende med naturnära områden 

för rekreation och naturupplevelser. Den stora utmaningen för Sundbyberg är att 

klara den stora gentrifieringen och att skapa den moderna staden som den fast-

lagda visionen uttrycker.  

 

2.3.2  Befolkningsutveckling  

Rapporten Sveriges Nya Geografi,
13

  visar att samhällsutvecklingen och kommu-

nernas tillväxt har blivit mer beroende av flöden över kommungränser. De senaste 

tio åren har regionförstoringen i landet medfört större och färre regioner och prog-

nosen är att regionförstoringen kommer fortsätta. Rörligheten över kommungrän-

serna har ökat kraftigt, vilket har gett tydligare fokus på arbetsmarknadsregioner. 

Den regionala arbetsmarknaden är särskilt beroende av en välfungerande bo-

stadsmarknad och transportinfrastruktur. De lokala arbetsmarknadernas storlek 

har stor betydelse för befolkningsutvecklingen, sysselsättningsutvecklingen och 

den ekonomiska tillväxten. Den största befolkningsökningen i Stockholms-

regionen de senaste åren har koncentrerats till ett fåtal kommuner. 

  

                                                 
13

 Sweco och Arena för Tillväxt 
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Folkmängd efter kommun 
Källa: Statistiska centralbyrån  
Kommun  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Sundbyberg  34 529  35 078  36 079  37 722  38 633  39 539  40 793  42 626  44 090  46 110  
Sigtuna  36 976  37 793  38 372  39 219  39 990  41 329  42 272  43 372  44 085  44 786  
Knivsta  13 597  13 954  14 259  14 477  14 724  14 965  15 279  15 580  16 105  16 869  
Solna  61 717  63 318  65 289  66 909  68 144  69 946  71 293  72 740  74 041  76 158  
Stockholm  782 885  795 163  810 120  829 417  847 073  864 324  881 235  897 700  911 989  923 516  

 
Årlig folkökning efter kommun (antal)  
Källa: Statistiska centralbyrån  
Kommun  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Sundbyberg  513  549  1 001  1 643  911  906  1 254  1 833  1 464  2 020  
Sigtuna  265  817  579  847  771  1 339  943  1 100  713  701  
Knivsta  273  357  305  218  247  241  314  301  525  764  
Solna  1 142  1 601  1 971  1 620  1 235  1 802  1 347  1 447  1 301  2 117  
Stockholm  11 847  12 278  14 957  19 297  17 656  17 251  16 911  16 465  14 289  11 527  

 
Årlig folkökning efter kommun (procent)  
Källa: Statistiska centralbyrån  
Kommun  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sundbyberg  1,5 1,6 2,9 4,6 2,4 2,3 3,2 4,5 3,4 4,6 
Sigtuna  0,7 2,2 1,5 2,2 2,0 3,3 2,3 2,6 1,6 1,6 
Knivsta  2,0 2,6 2,2 1,5 1,7 1,6 2,1 2,0 3,4 4,7 
Solna  1,9 2,6 3,1 2,5 1,8 2,6 1,9 2,0 1,8 2,9 
Stockholm  1,5 1,6 1,9 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 1,6 1,3 

 

Sundbyberg och Knivsta är de kommuner som haft den kraftigaste befolknings-

ökningen i Stockholms - Uppsala regionen de senaste åren. Under 2015 ökade be-

folkningen i dessa kommuner med 4,6 % respektive 4,7 %.  

Befolkningsökning 2016  

Under perioden 1 januari-30 september 2016 har befolkningsökningen i dessa två 

kommuner varit  

 Sundbyberg + 1206  

 Knivsta +314  

Källa: SCB  

Befolkningsökningen har kunnat ske genom ett starkt bostadsbyggande. Grund-

läggande är god tillgång till mark att exploatera, företag som vill investera i 

bostadsbyggande samt kommunernas förmåga att driva detaljplane- och bygg-

lovprocesserna.  

 

2.3.3  Bostadsbyggande Knivsta  

Vision 2025 för Knivsta är: Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med 

förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-

Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster 

Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.  

Knivstas identitet är  

• En del av tillväxtregionen Stockholm - Uppsala  

• En kommun öppen för förändringar  

• En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan  

• En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle  
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• En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare  

• Ett näringsliv i utveckling med för kunskapsintensiva företag  

• En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta  

Uppsalaregionen och Arlandaregionen utvecklas starkt. Det påverkar i allra högsta 

grad Knivsta kommun. Omkring 75 % av befolkningen pendlar ut från kommunen 

för att jobba i exempelvis Stockholm, Uppsala eller Arlanda. Huvuddelen av ut-

pendlingen går till Uppsala. Idag arbetar cirka 20 000 på Arlanda och 2030 beräk-

nas cirka 50 000 arbeta där. Knivsta är en traditionell villastad där många väljer 

att bo. Det är flera samverkande faktorer som har bidragit till att Knivsta har växt 

snabbt de senaste åren. Infrastrukturen har varit en möjliggörare och attraktivite-

ten har gradvis ökat, särskilt i samband med att Stockholms Lokaltrafik från och 

med 2013 började trafikera Knivsta.  

Befolkningsökningen i Knivsta 

2006  2,0%  2013  2,0  

2007  2,6 %  2014  3,4 %  

2008  2,2 %  2015  4,7 %  

2009  1,5 %  2016  ca 3 %  

2010  1,7 %  2017  6-7%  

2011  1,6 %  2018  6-7 %  

2012             2,1 %  
Källa: SCB, samt prognos Knivsta kommun  

Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas Knivsta kommun stå 

inför ett scenario med en ökad befolkningstillväxt på 3,5-4 procent årligen de 

kommande nio åren. Prognosen grundar sig i antaganden om en fortsatt hög 

inflyttning samt ett positivt födelseöverskott. Enligt prognosen förväntas befolk-

ningen år 2020 vara cirka 20 500. Utmaningen för Knivsta kommun är att inte 

drabbas av ”växtvärk” och att utbudet av bostäder och kommunal service på så 

sätt inte är tillräckligt för att möta den efterfrågan och det behov som en ökande 

befolkning innebär. 2 000 nya bostäder planeras bli färdiga för inflyttning fram till 

och med år 2020. 

Bostadsbyggande 2016 - 2020 

2016 192 

2017 514 

2018 387 

2019 406 

2020 405 
Källa: Bostadsförsörjningsprogram för Knivsta kommun 2016-2020  

450 lägenheter finns i nya detaljplaner som antogs under 2015. Ett stort antal före-

tag ca 40 st, vill investera i bostäder i Knivsta kommun. Det kan jämföras med att 

det uppges att ca 150 företag söker mark för att bygga bostäder i Nacka kommun.  

Bostadsbyggandet i Uppsala kommun har under en lång rad av år legat på en 

relativt låg nivå. Det har skapat möjligheter för Knivsta att erbjuda byggrätter och 

mark och detta har lett till ett kraftigt ökat byggande. Bostadsbyggandet i Uppsala 

har nu satt rejält fart och Uppsala ligger nu i topp vad gäller bostadsbyggandet. 

Under 2015 färdigställdes 827 lägenheter i flerbostadshus. Under 2016 kommer 

cirka 1 600 lägenheter i Uppsala att färdigställas enligt en preliminär beräkning 
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från kommunen och under 2017 kommer över 2 500 nybyggda lägenheter i 

Uppsala att stå färdiga för inflyttning vilket är den högsta siffran på minst 40 år. 

Bostadsbyggande - startbesked 1 augusti 2015 - 1 augusti 2016  

 Uppsala 3 933 nya bostäder  

 Knivsta 371 nya bostäder  

 Sigtuna 247 nya bostäder  

Källa: Boverket 

Knivsta har hittills i år gett klartecken till cirka 600 bostäder. Frågan som många 

Knivstabor ställer är när det kommer klädbutiker och en konkurrerande matkedja 

till orten. Den 6 december 2016 beslutade kommunstyrelsen i Knivsta kommun att 

fokusera kommande planarbete på Knivsta och Alsike tätorter och att tillfälligt 

vänta med landsbygden. Det primära skälet till avbrottet, åtminstone till 2019, är 

resursbrist på plankontoret men också övriga hinder för utbyggnaden på lands-

bygden genom dagens va-lagstiftning. Beslut har vidare tagits om att den nya 

översiktsplanen, som skulle vara klar till 2017, inte kommer omfatta landsbygden. 

Handelskammaren i Stockholms rapport ”4-spår Märsta – Uppsala” innebär en 

investering på 15-20 miljarder. Förslaget finns nu med som underlag till både 

Sverigeförhandlingen och Trafikverkets arbete med den nationella planen 2018-

2029. Förslaget innebär i korthet: Fyra pendeltåg per timme som stannar på alla de 

nya stationerna, två av dessa tåg går via Arlanda och två via Märsta, därutöver nio 

regional- och fjärrtåg per timme på sträckan, varav två stannar i Märsta, sex på 

Arlanda och fyra i Knivsta, ett av tågen går raka vägen mellan Stockholm och 

Uppsala utan att stanna någonstans på vägen. I rapporten anges att 100 000 nya 

bostäder kan byggas om det byggs fyra spår. 

 

2.3.4  Bostadsbyggandet Sundbyberg  

Sundbyberg genomgår mycket stora förändringar. Mälarbanan blir fyrspårig 

mellan Kallhäll och Stockholms central och spåren genom Sundbyberg centrum 

ska grävas ner. Det ger plats för 1 500 nya bostäder centralt i Sundbyberg, och 

förutom stora utbyggnader i Hallonbergen och Rissne fortsätter utbyggnaden i 

Ursvik. Trafikleden Enköpingsvägen E 18 görs om till kommunal stadsgata med 

bostäder och kontor, ”från asfaltöken och tomrum till stadsboulevard med upp till 

10 000 bostäder”, som media uttryckt det. Sundbyberg är mycket attraktivt för 

huvudkontor och myndigheter som flyttar ut från Stockholm city. Lägre hyror, 

utmärkt kollektivtrafik, närhet till Bromma och Arlanda gör kommunen attraktiv 

för verksamheter.  

Snabb tillväxt är kostsamt för kommuner eftersom det behövs nya skolor, för-

skolor, parker, vägar och idrottsplatser. Sundbyberg söker därför partnerskap med 

byggherrar som vill bygga och hyra ut. Kommunens eget fastighetsbestånd och 

organisation har setts över. Under 2017 kommer fyra stadsdelscentrum, Rissne 

Centrum, Hallonbergen Centrum, Ör och Ekbacken, att avyttras. I de två först-

nämnda finns även mycket mark för nyproduktion. Kraven är att köpare sätter i 

gång och bygger omgående. Bostäder i det kommunala bostadsbolaget ska säljas 

och omvandlas till bostadsrätter.  

Page 59 of 468



 2017-03-27 32 

 

Utbyggnaden av tvärbanan från Ulvsunda till Helenelund via Sundbyberg påbör-

jas under 2017. Landstinget står för merparten av notan – 3,3 Mdr kr – medan de 

berörda kommunerna Stockholm, Sundbyberg, och Sollentuna betalar 1 miljard 

tillsammans. Ytterligare 600 miljoner kommer från staten via den regionala läns-

planen. Det nya tvärbanespåret planeras att byggas i två omgångar. År 2021 ska 

banan vara färdig fram till Ursvik och 2023 hela vägen till Helenelund. Kontors-

områden i Sundbyberg omvandlas till stadsdelar där kontorshus blandas med 

bostäder, restauranger, service och butiker.  

Sundbybergtog i oktober 2016 beslut om - Vision 2030. Visionen utgår ifrån tre 

kärnvärden: levande, nytänkande och tillsammans. 

 Levande: Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med liv 

och rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv 

med all tänkbar service och gröna platser. Det är en stad där hela världen 

får plats - en stad för dig och hela ditt liv.  

 Nytänkande: Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är 

vi nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt utveck-

las och förbättras. En stad fylld av möjligheter för dig som vill växa och 

utvecklas.  

 Tillsammans: Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här 

finns plats för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi 

samarbetar och hjälps åt för att lyckas. Vi är en stad som växer bäst 

tillsammans.  

Sedan 2005 har befolkningen ökat med 12 094 personer. Sundbybergs stads invå-

narantal ökade med 2 020 personer under år 2015 och 743 nya bostäder (år 2014 

605) färdigställdes under 2015. Befolkningen bedöms öka från 47 000 till 60 000 

år 2020 och 83 000 år 2030 (+77 %). 

Sundbyberg har växt snabbast i landet, procentuellt sett, under flera av de senaste 

åren och beräknas tillsammans med Järfälla och Nacka vara de kommuner som 

växer snabbast i Stockholmsregionen under det kommande decenniet.  

Befolkningsökningen i Sundbyberg 

2006  1,5 %  2013  4,5 %  

2007  1,6 %  2014  3,4 %  

2008  2,9 %  2015  4,6 %  

2009  4,6 %  2016  ca 5 %  

2010  2,4 %  2017  ca 8 %  

2011           2,3 %  

2012           2,2 %  
Källa: SCB och Sundbybergs Stad  

Enligt landstingets senaste prognos för bostadsbyggandet förväntas 1 100 nya 

bostäder byggas i Sundbyberg varje år fram till 2030. 2010-2015 byggdes 465 nya 

bostäder i snitt. 1 700 lägenheter finns i nya detaljplaner som antogs under 2015.  

Bostadsbyggande- startbesked 1 augusti 2015- 1 augusti 2016  

 Sundbyberg 556 nya bostäder  

 Stockholm 5 884 nya bostäder  

Källa: Boverket  
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Bostadsbyggande 2016-2020 

2016 1100 

2017 800 

2018 700 

2019 600 

2020 600 
Källa: Sundbybergs Stads översiktsplan inkl. riktlinjer för bostadsförsörjning 2016 - 

2020, antagen 2013  

Sannolikt kommer bostadsbyggandet att bli större än vad gällande riktlinjer för 

bostadsförsörjning anger. 

 

2.3.5  Kommunala investeringar 

Knivsta  

Hela kommunsektorns låneskuld i Sverige år 2015 ökade med 10 % till totalt 550 

miljarder kronor. Kommuner och landsting bygger nu ut på högvarv och över-

skotten kan inte finansiera investeringarna. Kommuninvest bedömer därför att den 

kommunala låneskulden dubbleras och når 1 000 miljarder kronor år 2024.  

För Knivstas del finns en investeringsplan för perioden 2017 - 2020 på 553 Mkr, 

varav 184 Mkr 2017 (investeringarna i kommunens bolag ingår inte i detta be-

lopp). Självfinansieringsgraden uppgår till cirka 50 % för perioden. Investeringar i 

infrastruktur, exploateringar står för 53 % av investeringsplanen. Soliditeten för-

väntas sjunka under planperioden från 45 % till 40 %.  

Knivsta behöver göra en kraftig utbyggnad av förskolor och skolor 2016 - 2025. 

Prognosen 27 400 invånare år 2025 innebär att antalet 1-5 åringar ökar med cirka 

1 200 st. vara cirka 1 000 st. av dessa kommer att efterfråga förskoleplats. Därför 

finns ytterligare behov av drygt 40 nya förskoleavdelningar, en investering på ca 

420 Mkr och en årlig hyreskostnad för 1 000 nya platser på 25 - 30 Mkr. Antalet 

grundskoleelever väntas öka med 1 472 st. varav antalet gymnasieelever med 422 

elever. Det innebär behov av två nya grundskolor för cirka 1 300 elever som 

kostar cirka 400 Mkr exkl. mark. Behov finns av en ny gymnasieskola inom 10 år. 

Sundbyberg  

Sundbyberg har mycket låg andel långfristiga lån, jämfört med en genomsnittlig 

svensk kommun. Sundbybergs stads utgångsläge är således en god soliditet och 

hög självkostnadsfinansieringsgrad. Sundbybergs kommun investerade 2015 

21 300 kr/invånare och hamnade på plats 5 av landets mest investeringsvilliga 

kommuner. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden 2011 - 2015 av investe-

ringar låg på 63 %. Kommunens skattekraft, skatteunderlag utslaget på antalet 

invånare, har minskat de senaste åren. Kommunens skattesats är oförändrad sedan 

2013 och uppgår till 18,88. Verksamhetens kostnader ökade 2016 jämfört med 

2015 med 8,3 %. 

Sundbybergs mål fram till 2030 är 21 000 nya bostäder, 2 000 nya förskoleplatser 

och 4 000 nya grundskoleplatser. Den kommunala servicen behöver öka i och 

med att stadens befolkning växer. Personalbehovet i kommunen beräknas öka till 

cirka 3 200 anställda år 2023. Den största kostnadsökningen sker inom grund-

skolan. Detta ställer krav på ett starkt resultat, bättre kassaflöde och årliga effekti-
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viseringar, samt ett hållbarhetsperspektiv i både långsiktiga och kortsiktiga 

åtaganden.  

Stadens mål för soliditet är att den ska överstiga 50 % och inte avta fler än tre år i 

rad och att stadens genomsnittliga självfinansieringsgrad ska, över en 5-års period, 

uppgå till minst 65 % av investeringsvolymen. 

 

2.3.7  Slutsatser om exemplen Knivsta och Sundbyberg 

Knivsta och Sundbyberg har visat att det under en lång rad av år går att öka sin 

befolkning kraftigt. Förutsättningen för detta är att det är attraktivt att bosätta sig i 

kommunen genom att det finns goda kommunikationsmöjligheter och en stark 

arbetsmarknad i regionen. En aktiv lokal bostadspolitik har bedrivits där kommu-

nens bostadspolitiska instrument har använts. Kommunerna har utvecklat sina 

organisationer för att klara sina åtaganden i olika delar av exploateringsprocessen. 

Kommunerna har lånefinansierat stora delar av nödvändiga kommunala investe-

ringar. Kommunerna har tydliga visioner med 10-15 årsperspektiv och många 

bygg-och fastighetsföretag har varit och är intresserade av att investera i kom-

munerna. 

 

2.4  Särskilt om sambandet mellan pendeltåg och befolknings-

tillväxt 

2.4.1  Ortsexempel 

Tunnelbanan i Stockholm 

Inom ramen för Stockholmsförhandlingen 2013
14

 utreddes nyttan av å ena sidan 

utbyggnad av nya tunnelbanestationer och å den andra sidan byggande av nya 

bostäder. Cirka 20 nya tunnelbanestationer i Stockholms stad, Nacka kommun, 

Solna stad samt Järfälla kommun analyserades. Inverkan av de nya stationerna på 

ny bebyggelse inom influensområdena utvärderades. Analysen resulterade i att ca 

73 000 nya bostäder skulle tillkomma inom influensområdena. Av dessa bedöm-

des nettoeffekten av tunnelbanans tillkomst bli ca 41 000 nya bostäder (ca 32 000 

nya bostäder skulle byggts oavsett ny tunnelbana). Stockholmsförhandlingen in-

gick överenskommelser med alla nämnda kommuner om bostadsbyggande med 

ungefär den omfattning som anges ovan. Nu, fyra år senare, pågår projektering för 

utbyggnaden av tunnelbanan med full omfattning. Det tänkta bostadsbyggandet 

har i stor omfattning kommit igång i alla kommunerna redan på grundval av för-

väntningar om tunnelbanan. Det prognostiserade och avtalade bostadsbyggandet 

kommer utan tvekan att genomföras under planeringsperioden. 

Knivsta 

Knivsta har haft tågförbindelser mellan Uppsala och Stockholm sedan länge. 

Motorväg med direkt access har funnits sedan 1970-talet. Avståndet till Arlanda 

är mindre än 10 km. År 2012 utökades tågtrafikeringen med SLs pendeltåg mellan 

Uppsala och Stockholm med uppehåll i Knivsta. Numera stannar SJs oh SLs tåg 

fyra gånger per timme i Knivsta. Mellan 2006 och 2012 ökade befolkningen med 

                                                 
14

 Ny tunnelbana nyttovärdering  markanvändning-sammanställning av kommunrapporter för 

Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla, Rapport 2013-12-04, Hammar Locum Metior AB 
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1,5 - 2,6 % per år. Därefter startade SLs pendeltågstrafik. Mellan 2014 och 2016 

har befolkningstillväxten varit 3 - 3,7 % per år. 

Ale 

Ale kommun är belägen med ett antal mindre samhällen uppströms Göta älv 

mellan Göteborg och Trollhättan. Genom samhällena har för några år sedan 

byggts motorväg samt pendeltåg som stannar på alla samhällena i Ale kommun. 

Mellan 1998 - 2013 var befolkningstillväxten i medeltal 2,9 % per år. Kommunen 

planerar nu för att fördubbla befolkningen fram till år 2030, vilket innebär en 

befolkningstillväxt med cirka 5 % per år. 

Trosa 

Trosa kommun har cirka 12 000 invånare och är belägen mellan Södertälje och 

Nyköping. Motorvägen E4 har nära access. Kommunen har nyligen träffat avtal 

med Sverigeförhandlingen om att snabbtåget Ostlänken mellan Järna och Lin-

köping ska angöra Vagnhärad station. Kommunen planerar nu befolkningstillväxt 

med 2 - 3 % per år under den närmaste 10-årsperioden. 

 

2.4.2  Analys och slutsatser 

Tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm ger input till att påvisa det allmänna sam-

bandet mellan tillgänglighet och tillväxt, i det fallet mätt som tillväxt i bostads-

efterfrågan. Tunnelbaneutredningens bedömningar baserades på avgränsning av 

influensområden, oftast mellan 600 - 1000 m, något varierande beroende på 

konkurrerande alternativa kommunikationsmedel. Underlaget utgjordes av 

verifierade och erkända samband mellan avstånd till spårbundet transportmedel 

från bostad och värdepåverkan på bostaden. Tre år senare var de redovisade 

analysernas resultat påvisade. Tydligt gäller detta stationerna i Barkarbystaden 

och Nacka. Barkarbystaden på före detta det militära flygfältet hade utan 

kommunikationsmedel legat för fäfot sedan minst 30 år. Området är ganska 

centralt beläget mellan Järfälla centrum och Akalla. När tunnelbanan blev 

säkerställd genom Stockholmsförhandlingens avtal med Järfälla kommun sattes 

planering och exploatering igång genast. Byggstart för nya tunnelbanan är 2018. 

Marknadsbeviset för att resultatet stämmer är att byggandet nu pågår för fullt och 

att i området planeras för cirka 18 000 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser. För 

Nacka gäller motsvarande marknadsbevis. Till följd av tunnelbanans utbyggnad 

planerar kommunen för 14 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser. Byggandet 

har redan påbörjats i stor skala. 

Tunnelbana i Stockholm är dock en sak och inverkan av pendeltågsförbindelser i 

mindre och mellanstora städer belägna mellan ett par stora städer som är pend-

lingsmottagare är en annan sak. Utifrån exemplen Knivsta, Ale och Trosa blir vår 

bedömning att inverkan på tillkommande tillväxt, i detta fall mätt som befolk-

ningstillväxt, till följd av ökade pendeltågsförbindelser alternativt tillskott av 

pendeltågsförbindelser på mindre orter/samhällen, ligger i intervallet 1 - 2 %. 

- i det lägre intervallet 1 - 1,5 % för ökat utbud i befintlig tågförbindelse och 

- i intervallet 1,5 - 2 % för ny förbindelse. 

Sett i ett större perspektiv ser vi att denna typ av samband har större bevisvärde 

för att värdera nyttan av ny pendeltågsförbindelse än att gå omvägen via 

restidsvinstberäkningar. Problemet med restidsvinstanalyser är två. Det första är 

Page 63 of 468



 2017-03-27 36 

 

att restidsvinstanalyser baserat på förväntat resande sällan eller aldrig beaktar den 

samhällsutbyggnad som en ny förbindelse avser att åstadkomma. Det andra är att 

en eventuellt korrekt utförd restidsvinstanalys baserad på eventuellt korrekt 

resandeunderlag aldrig leder till en bedömning i och för sig av vad resandet ska 

leda till för påverkan på samhällsutvecklingen, t.ex. i form av stadsutbyggnad. 

Vi tar fast på redovisade slutsatser och har dessa fynd som input i det fortsatta 

arbetet. 
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3.  Analyskonceptet 

3.1  Arbetsmodellen 

I kapitel 1 har vi översiktligt gett underlag för att stödja utveckling av ett samman-

hållet stadsutvecklingsstråk Bollebygd - Härryda - Mölndal. Ytternoderna är 

Göteborg och Borås samt de bortre noderna är Göteborg och Jönköping i region-

perspektivet. Det är dock endast stråket Bollebygd – Härryda - Mölndal som tas 

om hand i den fortsatta analysen och utredningen. 

En andra förutsättning är att vi tar utbudet av pendeltåg/regiontåg på sträckan för 

given.  

Vi förutsätter således utbyggnad av pendeltåg/regiontåg på sträckan Mölndal - 

Härryda – Bollebygd med stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter södra, 

Landvetter flygplats, Bollebygd enligt funktionsutredningen. 

Vi förutsätter trafikutbud på dessa stationer enligt stationsutredningen (med fyra 

avgångar per timme i Bollebygd). 

Se vidare under avsnitt 3.2 ” Pendeltågs- och regiontågsförbindelser” nedan. 

Vår utredning är således en konsekvensanalys av det givna trafikutbudet. 

Nästa steg är att formulera ett stråkoncept för varje tänkt stationssamhälle/stads-

del/stad. Första momentet är att ta ställning till en stadsbygds storlek i perspek-

tivet 30 års utveckling genom att ta ställning till en befolkningstillväxt som 

bygger på de samband mellan tillgång till pendeltåg/regiontåg som formulerats i 

avsnitt 2.4  ”Särskilt om sambandet mellan pendeltåg och befolkningstillväxt”. 

Den grundläggande övningen i det momentet är kommunernas, dvs. KSOs och 

VKSO s, ställningstaganden, dvs. prognosen om önskad och möjlig befolknings-

utveckling. Detta moment redovisas i avsnitt 3.3 ”Prognos om befolknings-

utveckling”. 

Därefter skapar vi det faktiska stadsbyggnadsinnehållet i varje stationssamhälle/ 

stadsdel/stad. Detta steg innebär att fylla stråkvisionen med ett kvantitativt 

innehåll i form av stadsutbyggnad. Stadsbyggandets volym är en direkt funktion 

av den utvärderade befolkningstillväxten som leder till en viss befolkningsstorlek 

vid periodens slut, dvs. 30 år. För varje stationssamhälle/stadsdel/stad skapas 

således en hypotetisk ny stadsdel. Varje sådan stadsdel ska förutsätta de förank-

rade tillväxtmålen (befolkningstillväxt). Tillväxtprognosen omvandlas till till-

komst av bebyggelse med bostäder, kommersiella verksamheter samt kommunal 

serviceverksamhet. Denna bebyggelse förutsätter områdesanläggningar, general-

planeanläggningar samt följdinvesteringar.  

Det ligger i sakens natur att tillräckligt många människor stiger av och på tågen 

vid varje station. Resenärerna ska arbetspendla till arbetsorterna på det sätt som i 

princip motsvarar in- och utpendling idag från respektive kommun. 

Vart och en av de nya stadsdelarna/utbyggda stadsdelarna leder till ny service-

sysselsättning vars resenärer förutsätts resa på det sätt som motsvarar in- och 

utpendling idag. Exportsysselsättning däremot kommer vi däremot inte att påstå 

bli en följd av de nya samhällena annat än i begränsad mån. Däremot kommer de 

exportsysselsatta boendena i varje stadsdel förutsättas pendla på ett visst sätt. 
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Uppbyggnaden av och innehållet i respektive stationsort/stadsdel/stad redovisas 

under respektive avsnitt för varje station. 

- 4.” Nya småstaden Bollebygd” 

- 5 ”Nya småstaden Landvetter stad” 

- 6 ”Nya staden Mölnlycke 

- 7 ”Den framtida staden Mölndal” 

Slutligen, i det sista arbetssteget kommer har analysertas på konsekvensen av 

genomförandet av innehållet i varje stationsort. Räknemåtten är exploaterings-

netton och stadsbyggnadsnetton. Vi utvärderat respektive stadsdel, vad avser 

exploateringsnetto, i HLMExCALC-modellen samt, vad avser stadsbyggnads-

netto, i HLMStadsCALC-modellen. Syftet med utvärderingen är att undersöka om 

respektive stadsutbyggnad i omlandet kring varje station är planekonomiskt 

genomförbar. 

I avsnittet 3.4 ” Planekonomisk analysmodell” redogörs för teori och metod för 

hur den planekonomiska analysen genomförs.  

Genomförandet av den planekonomiska analysen redovisas under respektive 

avsnitt för varje station, dvs. 

-4.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

-5.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

-6.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

-7.2 ”Den ekonomiska genomförbarheten” 

De detaljerade beräkningarna i kalkylmodellerna redovisas separat i en bilaga till 

rapporten. 

 

3.2  Pendeltågs- och regiontågsförbindelser  

Föreliggande utredning är ingen tågutredning. 

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

tid som en del av en utbyggd Götalandsbana.. Mellan 1985 och 2013 har utförts 

minst 25 olika utredningar om Götalandsbanan
15

. Delsträckan Mölndal – Bolle-

bygd finns med i nationell plan 2014 - 2025. Arbete med järnvägsplan pågår. 

Sverigeförhandlingens höghastighetstågprojekt har med stationer på sträckan 

mellan Göteborg och Borås, men utelämnar vissa önskade stationer.  

Spår-och teknikfrågan liksom resandeunderlag är således uttömmande utrett.  

I frågan om var regiontåg och pendeltåg bör stanna med hänsyn till en framtida 

stadsbygd i stråket Mölndal-Härryda-Bollebygd och som tar fasta just på att en 

sådan trafik utvecklas med behövliga stationer, är mindre utredd.  

Var tågen bör stanna och vilken turtäthet som är behövlig är den avgörande 

frågan. Den utredning som förefaller politiskt förankrad (?) på regionnivå och som 

                                                 
15

 Götalandsbanan-kartläggningsstudie på sträckan Göteborg – Borås, Vectra 2013-10-21, 

beställare GR 
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beställer en lösning torde vara VGRs funktionsutredning hösten 2016
16

. Här 

redovisas önskat trafikutbud med regionala tåg och pendeltåg i stråket. Se nedan-

stående figur. I figuren anges för Bollebygd station två angöringar per timme. I en 

not i texten i funktionsutredningen anges att Bollebygds kommun har meddelat att 

utbudet bör ökas till fyra tåg per timme för Bollebygd/Kråketorp. 

I funktionsutredningen sidan 3 redovisas också som en bedömning att ” i ett snitt 

mellan Härryda och Göteborg/Mölndal bedöms kollektivtrafikresandet per vardag 

öka från ca 17 000 resor till 43 000 resor”. 

Funktionsutredningen s.4 bedömer att befolkningstillväxten på sträckan Göteborg-

Jönköping blir ca 0,9 % per år. 

Föreliggande utredning redovisar här fyra för vår utredning avgörande ställnings-

taganden: 

1) Vi förutsätter utbyggnad av pendeltåg/regiontåg på sträckan Mölndal – Härry-

da – Bollebygd med stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter södra, 

Landvetter flygplats, Bollebygd enligt funktionsutredningen 

2) Vi förutsätter trafikutbud på dessa stationer enligt stationsutredningen (med 

fyra avgångar per timme i Bollebygd) 

3) Vi bedömer att funktionsutredningens befolkningstillväxtprognos med 0,9 % 

per år är obsolet (se närmare det avsnitt i vår utredning som rör befolknings-

tillväxt) 

4) Vi bedömer att funktionsutredningens bedömning av kollektivtrafikresandet är 

obsolet (tar inte hänsyn till stadsbyggnadstillväxten, se vår utredning) 

 

Bild ur funktionsutredningen nedan. 

 

Det är således konsekvenser av ett givet utbud av tågtrafik som analyseras i vår 

utredning. 

                                                 
16

 Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg 2050, VGR 2015-10-14/viss 

revidering mars 2016 
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3.3   Prognos om befolkningsutveckling 

I tidigare avsnitt har redovisats ett samband mellan å den ena sidan tillgång till 

pendeltågsutbud från ett samhälle mellan två större städer, tillgång till motorväg 

till större städer och å den andra sidan befolkningstillväxt och bostadsbyggande å 

den andra sidan. Sambandet är övertygande. Befolkningstillväxten kan säker-

ställas i flera fall till 3 - 4 % per år. Tillskottet i tillväxt till följd av tillförd pendel-

tågstrafikering har vi i ett tidigare avsnitt bedömt ligga i intervallet 1,0 - 2,0 %. 

I sammanhanget ska nämnas att procentuella befolkningsutvecklingen i riket 

under perioden 2006-2016 har varit 0,93 % per år. SCBs prognos för perioden 

2017-2024 är befolkningstillväxt med 1,35 % per år. 

Utredningsmetoden för att ta fram en prognos för varje stationsort för den tänkta 

stadsutbyggnaden har varit följande.  

Varje beställare av utredningen i respektive kommun, KSO och VKSO, fick 

följande förutsättningar 

- utgå från att sambandet mellan befolkningstillväxt och tillgång till 

pendeltågsutbud är visat 

- utgå från funktionsutredningens trafikutbud för pendeltåg/regiontåg (med 

nya stationer) 

- utgå från funktionsutredningens tidplan för tågutbyggnaden 

- utgå från att varje kommun fullt ut , på marknadsmässiga villkor och 

utifrån politiska avvägningar, utnyttjar den potential för stadsutbyggnad 

som förutsatt trafikutbud erbjuder 

- bedöm önskad och sannolik befolkningstillväxt för en 30-årsperiod 

Vid ett seminarium hösten 2016 genomfördes övningen. Varje kommuns parvisa 

KSO och VKSO tog ställning till respektive kommuns önskade och sannolika 

befolkningstillväxt. Kommunernas prognoser har brutits ner stationsområdesvis 

av oss. 

Ställningstagandena har därefter tagits in i vår utredning som förutsättningar för 

att 

 Skapa stadsbyggnadskoncept med fysiskt innehåll kring varje stations-

områdes influensområde/omland 

 Genomföra konsekvensanalyser utifrån varje stationsområdes nya stads-

byggnad, både för sysselsättning och ekonomisk genomförbarhet av det 

nya stadsbyggandet 
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3.4  Planekonomisk analysmodell 

I utredningen skapas en ny stadsutbyggnad för varje stations omland. Varje sådan 

ny stadsbygd analyseras i utredningen med avseende på dess ekonomiska genom-

förbarhet. Analysmodellen presenteras nedan. 

 

3.4.1  Ekonomiskt perspektiv i plan- och bygglagen 

Vad är ett ekonomiskt perspektiv i frågan om tillämpning på markanvändning? 

Utifrån PBL-nivån kan följande hämtas in.  

Mark-och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena 

är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov; företräde ska 

ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Ekonomi betyder ju hushållning med knappa resurser så det tycks passa in. Vissa 

begränsningar kan dock härledas från bestämmelsen att 3 kap. och 4 kap. miljö-

balken ska tillämpas. En god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens ska 

främjas. I PBL nämns andra omständigheter som ska främjas, som kan härröras 

till sociala och ekologiska faktorer. 

Om vi dessutom hänför oss till allmänt godtagen urbanekonomisk 

lokaliseringsteori
17

 för efterfrågan och användning av mark, kan vi notera tre 

lägesfaktorer som är uttömmande: 

 Tillgänglighet, mätt som uppoffring för (tid, kostnader mm) för förflyttning av 

människor och varor från tomten till alla andra ställen som är önskvärda eller 

viktiga. Härmed menas t.ex. förflyttningseffektivitet till arbetsplatser, affärer, 

skolor, nöjen, fritid och allt annat som efterfrågas av hushåll, företag, 

myndigheter m.fl. Tillgången till vägar, kommunikationer och annat sådant 

påverkar förflyttningseffektiviteten. Här avses också tillgång till vatten, 

avlopp, energi, renhållning m.m. där tillgången till ledningar av olika slag och 

annat sådant ger olika grad av tillgänglighet. 

 Positiv exponering, mätt som utsikter, sol, god exponering, närhet till 

attraktiva besöksmål. Närmiljöns godhetsgrad kan vi kalla denna lägesfaktor. 

 Negativ exponering, mätt som trafikbuller, fula utsikter, rök, lukter och andra 

störningar i närmiljön. 

Dessa nämnda lägesfaktorer har ett ekonomiskt värde på marknaden, positivt eller 

negativt. Tillgänglighetsfaktorerna har en anläggningskostnad/byggnadskostnad 

och exponeringsfaktorerna är endera lägesgivna eller skapade genom exploate-

ring.  

Nu ser vi att PBLs ekonomiska perspektiv går ihop med den allmänna lokalise-

ringsteorin för markanvändning. PBLs ”beskaffenhet” och ”läge” träffar lokali-

seringsteorins ”tillgänglighet” och ”exponering”. PBLs ”behov” som begrepp får 

vi anse utvecklat till ”efterfrågan” genom lagen om kommunernas bostadsförsörj-

ningsansvar där riktlinjen ”analys av efterfrågan på bostäder” införs. Pusselbitar-

na som får PBLs ekonomiska hushållningsperspektiv att falla på plats med den 

ekonomiska lokaliseringsteorin håller. 

                                                 
17

 Ratcliff, Real Estate Analysis (1961), s.63-64;  

Convenience, Favorable exposure, Unfavorable exposure 
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I utredningen är det ökad tillgänglighet, i form av utbud av arbetsresande och 

annat resande från/till de nya stationerna för pendling/regionalt resande, som 

driver utvecklingen av de nya stadsbygderna. 

 

3.4.2  Utvärderingsmodell 

De ekonomiska konsekvenserna vid ett genomförande av stadsutvecklingsstråket 

Bollebygd-Härryda-Mölndal kan uttryckas och analyseras på olika sätt. I 

utredningen är måtten för de resultat som stadsutbyggnaden åstadkommer 

exploateringsnetto respektive stadsbyggnadsnetto. Resultaten kan beskrivas på 

samhällsekonomisk och kommunalekonomisk nivå. I figuren nedan beskrivs 

sambanden mellan de olika begreppen utifrån den samhällsekonomiska nivån. 

 

Exploateringsnetto  

Den vänstra delen av den grafiska bilden redovisar ett resultat i ett exploaterings-

netto och uppstår som resultat av input i form av områdesspecifika exploaterings-

investeringar och output i form av exploateringsintäkter genom att byggfärdiga 

byggrätter som prissätts på marknaden säljs. Vi kan benämna exploaterings-

resultatet som de lägesvärden som skapas vid en utbyggnad. 

Intäktssidan vid utvärdering av exploateringsnettot är de nyttor som uppstår vid 

ett genomförande av stadsbyggnadsstråket Bollebygd – Härryda - Mölndal. 

Nyttorna består av värdet av de byggrätter och tomter som planen medger. 

Kostnadssidan i utvärderingen består av de åtgärder som behövs för att skapa 

byggrätts- och tomtmarksvärden. Exempel på åtgärder är utbyggnad av gator och 

andra allmänna platser samt rivnings- och saneringsåtgärder. 
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Med exploateringsnetto avser vi nuvärdet
1
 av framtida intäkter minus kostnader. Intäkterna utgörs 

av alla byggrättsvärden/tomtmarksvärden som faller ut vid genomförandet.  Kostnaderna utgörs av 

alla investeringar i områdesanknutna exploateringsanläggningar som behövs för att skapa bygg-

rätterna/tomterna. Samtliga poster på intäkts- respektive kostnadssidan är marknadsbedömda. 
1
 Med nuvärde avses en intäkt eller kostnad som uppstår år X och som med en räntefaktor 

(kalkylränta) är omräknad till ett värde idag. 

De viktigaste aspekter vid bedömningen av exploateringsnettot är: 

- bebyggelsens lokalisering, t.ex. i förhållande till pendeltågsstationen 

- fördelningen mellan bostäder i småhus (friliggande och gruppbyggda) respektive 

flerbostadshus 

- fördelningen mellan lägenheter i flerbostadhus upplåtna med bostadsrätt och 

lägenheter upplåtna med hyresrätt 

- utbyggnadstakt och utbyggnadsordning  

Vid utvärderingen av stråket utgår vi från en tänkt lokalisering av 

stadsutbyggnaden med viss fördelning av olika typer av bostäder , d.v.s. de två 

första strecksatserna.. De två sista strecksatserna avser frågor som avgörs av 

marknaden och de politiska beslutsinstanserna.  

Stadsbyggnadsnetto 

Det andra resultatmåttet, stadsbyggnadsnettot, beaktar även effekter som 

traditionellt landar hos skattekollektivet, dvs. kostnader för 

generalplaneanläggningar och följdinvesteringar. På den högra sidan av den 

grafiska bilden redovisas två typer av stadsbyggnadsinvesteringar: 

 dels investeringar i form av övergripande infrastrukturåtgärder (s.k. 

generalplaneinvesteringar); typiska sådan är trafikhuvudleder som inte kan 

belasta det enskilda planområdet. 

 dels följdinvesteringar som är en följd av att en plan genomförs och att 

framför allt hushåll behöver tillkommande samhällsservice i form av 

förskolor, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar. Även 

kulturanläggningar hör hit. 

Exploateringsresultatet minus stadsbyggnadsinvesteringarna ger det samlade 

resultatet på samhällsekonomisk nivå. Vi tycker att det är lämpligt att benämna 

detta resultat som ”Stadsbyggnadsnytta”. 

Med stadsbyggnadsnetto avses nuvärdet av framtida exploateringsnetton minus nuvärdet av fram-

tida generalplanekostnader och följdinvesteringar.  

Med generalplaneanläggningar avses anläggningar för trafik- och parkändamål som på grund av 

planens utformning inte kan anses vara till nytta enbart för det enskilda områdets behov. 

Till offentlig service (följdinvesteringar) räknas anläggningar som följer av en utbyggnad av bo-

städer t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboenden, renhållningsverk-

samhet, räddningstjänst, fritids-, idrotts- och kulturanläggningar samt vård- och hälsocentraler. 

Samhällsekonomisk nivå 

Analysen av exploateringsnetto och stadsbyggnadsnetto i figuren ovan kan göras 

på en samhällsekonomisk nivå eller begränsat till effekter för en enskild intres-

sent. 

På samhällsekonomisk nivå utvärderas ekonomiska effekter för samtliga intressenter inom ett 

avgränsat område (hushåll, företag, myndigheter, organisationer samt kommunen).  
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På den samhällsekonomiska nivån beaktas och mäts/beräknas ”alla” effekter som 

kan uppstå vid ett genomförande av planen. Detta är dock normalt inte möjligt att 

uppnå varför analysen av de samhällsekonomiska effekterna begränsas till effekter 

kopplade till investeringsskedet och att effekterna i huvudsak avser det 

geografiska område som planen omfattar. 

Förutom de effekter som är kopplade till exploateringsnettot och stadsbyggnads-

nettot kan effekter som är kopplade till den befintliga bebyggelsen beaktas. Det 

mått som används är värdeförändringar på befintlig bebyggelse inom det 

geografiska avgränsade område som planen omfattar, i detta fall Nödinge. 

Kommunalekonomisk nivå  

Skillnaden jämfört med den samhällsekonomiska analysnivån, är att enbart 

effekter som har att göra med den kommunala ekonomin ingår i den 

kommunalekonomiska utvärderingen. Det innebär att kommunkoncernen är den 

enda intressenten. Det leder också till att all exploatering som utgår från privat 

markägande av exploateringsmarken saknar betydelse för denna utvärderingsnivå. 

Det privata exploateringsnettot stannar i sin helhet utanför den kommunala 

ekonomin. I grafen nedan motsvarar sådana poster de som är färgade.  

Grafen nedan representerar den situation som råder inom vissa kommunen, dvs. 

att det kommunala markinnehavet är litet. Detta får den uppenbara följden att alla 

följdinvesteringar och alla generalplaneinvesteringar, som ju till sin natur kan ses 

som overheadkostnader, i sin helhet belastar den skattefinansierade kommunala 

ekonomin inklusive taxor.  
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På kommunalekonomisk nivå begränsas effekterna till vad som är kopplat till kommunens 

ekonomi. Den enda intressenten är alltså kommunkoncernen inkl. kommunala bolag och den enda 

aspekten är den kommunala ekonomin. Det innebär samtliga kommunala investeringar i 

kommunal service, infrastruktur m.m. samt de effekter som beror på kommunalt markinnehav och 

kommunala exploateringsavgifter. 

 

3.4.3  Utvärderingsmoment och viktigare frågor 

En klassisk modell för konsekvensutredningar innehåller följande steg: 

 Identifiering av effekter (enbart effekter som resulterar i ett ekonomiskt 

resultat) 

 Beskrivning och Kvantifiering (beskriva i ord och mängd och volymuppskatta 

effekter) 

 Värdering av konsekvenser (bedöma kostnader som uppstår och värden som 

tillskapas) 

 Bedömningsmodell (tabell med resultat) 

Stegen i modellen har följts i utvärderingen. I vissa moment har vi gjort tolkningar 

och egna bedömningar när uppgifter saknats eller varit ofullständiga. 

Följande punkter är frågor som har betydelse vid utvärderingen. 

 Förekomsten, nuläget, av kommunal service och ev. behov av utbyggnad (för-

skolor, skolor, äldreboenden). (Kostnads- och till viss del värdepåverkande 

faktor) 

 Förekomsten, nuläget, av utbyggd infrastruktur och ev. behov av utbyggnad 

(gator, va-anläggningar, m.m.). (Kostnads- och till viss del värdepåverkande 

faktor) 

 Förekomsten, nuläget, av kommunikationer (befintliga tåg- och busslinjer). 

(Värdepåverkande faktor) 

 Förekomsten, nuläget, av övrig kommunal service och ev. behov av 

utbyggnad (mjuka anläggningar). (Kostnads- och värdepåverkande faktor) 

 Fördelningen mellan olika typer av boendeformer (flerbostadshus, småhus). 

(Värdepåverkande faktor) 

 Värdet på byggrätter/tomter för olika boendeformer och i olika lägen. 

(Värdepåverkande faktor) 

 Fördelning i tiden av olika åtgärder. (Kostnads- och värdepåverkande faktor) 

Modellen tillämpas för varje stationsområdes stadsutbyggnad för sig. 
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4.    Nya småstaden Bollebygd  

4.1   Det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

4.1.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling - totalt 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 3 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet.  

Bollebygd station - stationsläge 

Den prognosticerade befolkningsutvecklingen på 3 % förutsätter en ny tågstation i 

Bollebygd. Stationsläget ligger söder om motorvägen, RV 40, ca 2 km sydost om 

Bollebygd centrum. Stationsläget omges av åkermark. Söder om stationsläget 

finns Forsa företagscentrum, i sydväst finns travbana/hästanläggning vid Forsa 

Gård. 

Bollebygd station - stationens influensområde 

Stationens influensområde inom Bollebygds kommundelas upp i tre delar 

- Området söder om RV 40 innehållande dels ett nytt samhälle runt stationen 

och dels ett område väster om Forsavägen där det i dag finns en travbana/ 

hästanläggning, Forsa Gård. Huvuddelen av bebyggelsen kommer att ligga 

inom en radie på ca 700 m från stationen. Ett smärre antal småhus byggs 

längst i väster 700 – 1 000 m från stationen. 

 

- Ett område norr om RV 40 och väster om Rävlandavägen. Området ligger 

inom ett avstånd på 700-1500 m från stationen. RV40 ger en viss barriäreffekt 

i förhållande till stationsområdet.  

 

- Den nya stationen har även betydelse för utveckling av Bollebygds tätort samt 

områdena utefter Hindåsvägen (Fjällastorp, Kyrkbyn och Kyrkbacken). 

Avståndet till stationen är här 1,5 – 2,5 km. Vi bedömer inte att stationen är 

någon förutsättning för bostadsbyggande i dessa områden, däremot påverkas 

värdenivån på tomter/byggrätter. 

 

Inom Härryda kommun ligger östra delen av Rävlanda samhälle inom stationens 

influensområde. Avståndet till stationen är 1,5-2 km. 

 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen i slutet av 

år 2026. Utifrån detta delar vi in analysperioden i fyra faser enligt nedanstående 

tabell. 
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2017 - 2021 Den kommande stationen har ingen eller ringa påverkan på 

efterfrågan på nya bostäder. Bostadsbyggande i tätorten 

samt norra delen av strukturplanen 

2022 - 2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och 

byggandet genomförs. Bostadsbyggandet inom 

stationsområdet inleds 

2027 - 2031 Trafikstart och omfattande bostadsbyggande inom främst 

stationsområdet 

2032 - 2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå 

 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling i kommunen.  

Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

i procent 

2017 - 2021 2 

2022 - 2026 3 

2027 - 2031 4 

2032 - 2046 3 

 

Prognosen bygger på en bedömning att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas i 

nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Först vid definitivt 

beslut om byggandet av järnvägen får projektet en påtaglig inverkan på bostads-

efterfrågan. Vid trafikstart och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av 

bostäder som efterfrågan, och därmed befolkningsutvecklingen, att kulminera. För 

tidsperioden därefter gör vi bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men 

på en fortsatt hög nivå. 

Strukturplan 

Utifrån förutsättningen att en ny järnvägsstation byggs i Bollebygd har Fojab 

arkitekter tagit fram en strukturplan som visar ett sätt att utveckla dels ett nytt 

samhälle runt stationen och dels ny bebyggelse inom ett influensområde på cirka 

1,5 km från stationen. Vi har utnyttjat strukturplanen men gjort egna bedömningar 

vad avser olika delområdens beroende av stationen, tidplan för genomförande och 

i vissa fall även volymer och bebyggelsetyp. 

 

4.1.2  Bostadsbyggande – inriktning och omfattning 

Inledning 

Befolkningsutvecklingen i kommunen och bostadsbyggandets omfattning är 

beroende av varandra. För att nå en viss befolkningsutveckling krävs ett mot-

svarande byggande. Å andra sidan krävs att efterfrågan på bostäder är tillräckligt 

stor för att byggandet ska komma till stånd. Vår utredning förutsätter att det mål 

för befolkningsutvecklingen som kommunen satt upp bygger på realistiska be-
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dömningar om den marknadsmässiga möjligheten att bygga det antal lägenheter 

som behövs för att uppfylla målsättningen.  

Typ av bebyggelse 

Inom Bollebygds kommun består bostadsbeståndet till ca 75 % av småhus och 

25 % av lägenheter i flerbostadshus. Under senare år har en större andel av 

nyproduktionen bestått i flerbostadslägenheter. 

En utveckling av ett nytt samhälle runt den nya tågstationen kräver en tät och 

stadsmässig bebyggelse. Detta kommer att innebära att ca 80 % av bostads-

byggandet i kommunen under den aktuella 30-årsperioden kommer att ske i form 

av lägenheter i flerbostadshus. Förutom inom det nya samhället runt stationen 

bedömer vi att ett antal lägenheter i flerbostadshus kommer att byggas inom den 

nuvarande tätorten. Småhusbyggande kommer att ske främst i de yttre delarna av 

tågstationens influensområde, cirka 700 m till 2 km från stationen. Dessutom 

kommer ett smärre antal småhus per år att byggas på landsbygden och inom 

kommunens övriga tätorter. 

Boende per lägenhet 

En viktig faktor vid bedömningen av det bostadsbyggnadsbehov som genereras av 

en viss befolkningstillväxt är antalet boende per lägenhet. I dag bor det i Bolle-

bygd 2,7 personer per småhus och 1,8 personer per flerbostadslägenhet (ej spe-

cialbostäder). Motsvarande antal för riket ligger i stort sett på samma nivå. 

Medeltalet för samtliga bostäder (ej specialbostäder) ligger på 2,2 för riket. 

Antalet boende per lägenhet i nyproduktionen ligger i medeltal betydligt högre än 

i beståndet. Vi räknar därför med att det i en nybyggd villa flyttar in 3 personer 

och i en lägenhet i flerbostadshus 2,2 personer. För nyproduktionen i Bollebygds 

tätort räknar vi 2,0 boende per lägenhet i flerbostadshus på grund av att vi bedö-

mer att det inom tätorten byggs en större andel små lägenheter än i det nya sam-

hället. 

Bostadsbyggande - utanför stationens influensområde 

Under hela perioden förutsätts att det byggs 10 småhus per år på landsbygd och 

inom övriga tätorter i kommunen. Detta byggande beaktas vid bedömningen av 

antalet lägenheter som kommer att byggas inom tågstationens influensområde 

inom den givna ramen av 3 % i årlig befolkningstillväxt i kommunen.  

Bostadsbyggande - inom Bollebygds tätort samt områdena utefter Hindåsvägen 

(Fjällastorp, Kyrkbyn och Kyrkbacken). 

Inom Bollebygds centrum bedömer vi att det under åren 2017 - 2021 kommer att 

byggas cirka 250 lägenheter i flerbostadshus. Under samma tidsperiod bedömer vi 

att 100 småhus kommer att byggas inom områdena Fjällastorp, Kyrkbyn och 

Kyrkbacken. Dessa områden ligger inom den ovan nämnda strukturplanen men vi 

bedömer att de inte är beroende av tågstationen. Dessutom ligger de tämligen nära 

centrum och inte minst skola. Vi bedömer därför att områdena är attraktiva att 

bygga ut redan i ett tidigt skede. 

Under tidsperioden 2022 - 2026 bedömer vi att ytterligare cirka 70 småhus och 

250 lägenheter kommer att byggas inom Fjällastorp och Kyrkbyn. Dessutom 

räknar vi med ytterligare cirka 100 lägenheter inom tätorten. 
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Under tidsperioden 2027 - 2031 kommer i stort sett all nyproduktion att koncent-

reras till stationsområdet och dess närhet.  

Under perioden 2032 - 2046 kommer återigen ett visst byggande att ske inom tät-

orten. Vår bedömning är cirka 1 000 lägenheter för hela perioden om 15 år.  

Till det angivna antal lägenheter kommer ett smärre antal specialbostäder (grupp-

bostäder, äldrebostäder mm).  

Sammanfattningsvis ger ovanstående följande antal tillkommande bostäder 

respektive boende inom det aktuella området. 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 250 100 800 

2022 - 2026 350 70 900 

2027 - 2031    

2032 - 2046 1 000  2 000 

SUMMA 1 600 170 3 700 

 

Bostadsbyggande - söder om RV 40 

Söder om RV 40 utvecklas dels ett nytt samhälle runt stationen och dels Forsa 

Gård där det i dag finns en travbana/hästanläggning. 

Runt stationen utvecklas en ny stadsdel med ca 2500 bostäder i flerbostadshus. 

Inom Forsa gård byggs cirka 200 småhus och 500 lägenheter i flerbostadshus. 

Utbyggnaden börjar omkring år 2020 med ett antal småhus vid Forsa gård som 

därefter byggs ut successivt under ca 15 år. 

Utbyggnaden av samhället runt stationen inleds närmare mitten av 2020-talet så 

att första inflyttning kan ske samordnat med trafikstart på järnvägen. Utbygg-

naden pågår under cirka 20 år och har sin största omfattning under den första 

femårsperioden efter trafikstart. 

Sammanfattningsvis ger ovanstående följande antal tillkommande bostäder 

respektive boende inom det aktuella området. 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 0 0 0 

2022 - 2026 150 50 480 

2027 - 2031 850 100 2 170 

2032 - 2046 2 000 50 4 550 

SUMMA 3 000 200 7 200 
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Bostadsbyggande - norr om RV 40 

Området innehåller i huvudsak blandad småhusbebyggelse i området väster om 

Rävlandavägen. Området innehåller flera mindre delområden och byggs 

successivt ut från mitten av 2020-talet och 20 år framåt. 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 0 0 0 

2022 - 2026 0 25 75 

2027 - 2031 0 60 180 

2032 - 2046 0 270 810 

SUMMA 0 355 1065 

 

Bostadsbyggande - Sammanfattning för hela kommunen 

Ovanstående områdesvisa prognoser ger följande bostadsbyggande inom hela 

kommunen: 

Tidsperiod Antal lgh i 

flerbostadshus 

Antal lgh i 

småhus 

Antal boende 

2017 - 2021 250 150 950 

2022 - 2026 500 195 1 600 

2027 - 2031 850 210 2 500 

2032 - 2046 3 000 470 7 800 

SUMMA 4 600 1025 12 850 

 

Ovanstående leder till att Bollebygds kommun vid utgången av år 2046 förväntas 

ha en befolkning på cirka 22 000 innevånare. Av dessa bor 7 000 i det nya 

området söder om RV40 och Forsa Gård. 

 

4.1.3  Lokalbehov inom kommersiell service och näringsverksamhet 

Lokalarean bedöms utifrån ett nyckeltal som avser areabehovet per anställd inom 

olika sektorer. Antalet anställda inom olika sektorer beskrivs närmare i avsnitt 7 

nedan varför endast antalsuppgifter anges här. 

För anställda inom handel används nyckeltalet 80 m
2
 per anställda inom större 

detaljhandelsbutiker och siffran 20 m
2
 per anställd inom mindre butiker. För 

Bollebygd uppskattar vi antalet anställda till 75 respektive 250 personer i större 

respektive mindre butiker. Det innebär för Bollebygd med cirka 6 000 m
2
 LOA 

för större detaljhandelsbutiker respektive 5 000 m
2
 LOA för mindre butiker. 

För anställda inom hotellsektorn används siffran 50 m
2
 per anställd och för an-

ställda inom restauranger siffran 15 m
2
 per anställd. Dessa siffror innebär ett 
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areabehov på 2 500 m
2
 LOA för hotell med 50 anställda respektive 1 000 m

2
 LOA 

för restauranger 75 anställda. 

För anställda inom sektorn företagsservice är areabehovet per anställd cirka 

20 m
2
. Det innebär en total area inom denna sektor på cirka 3 000 m

2
 LOA för 

150 anställda. 

För sektorn hushållsservice är siffran per anställd lägre eftersom många av de 

tjänster som erbjuds inom denna sektor utförs utanför de egna lokalerna. Vid ett 

bedömt areabehov på cirka 10 m
2
 per anställd innebär det cirka 2 000 m

2
 LOA 

vilket motsvarar 200 anställda 

Sammantaget ger detta ett lokalbehov på cirka 20 000 m
2 

LOA. 

 

4.1.4  Generalplaneanläggningar 

Skapandet av den nya småstaden Bollebygd kräver ett antal anläggningar av 

karaktären Generalplaneanläggningar. Med detta avses anläggningar för trafik- 

och parkändamål som inte bedöms vara till nytta enbart för det enskilda området. 

Det som i första hand kan överblickas i dag är följande: 

- Nytt resecentrum vid den nya stationen. Eftersom tågstationen är till nytta för 

ett väsentligt större område än närområdet kan inte byggandet av resecentrum 

med tillhörande parkering för pendlare och andra resenärer ses som en 

områdesanläggning. 

 

- Den nya småstaden Bollebygd genomkorsas av RV40. För att knyta samman 

de nya områdena söder om vägen med befintlig tätort krävs ett antal passager 

över eller under motorvägen. 

 

- Utefter Rävlandavägen och Hindåsvägen kommer det att krävas rodeller eller 

andra typer av trafikplatser för att ansluta ny bebyggelse. Även vissa gång- 

och cykelvägar utefter nämnda vägar kan bli aktuella. 

 

- Ett antal större parkområden/naturområden är av sådan art att de inte kan 

anses vara områdesanläggningar.  

 

4.1.5  Kommunala följdinvesteringar – lokaler 

Utbyggnaden av den offentliga servicen (följdinvesteringar) inom Bollebygd 

kräver utbyggnad av lokaler för olika ändamål. Nedan görs en sammanställning 

per sektor. Till offentlig service räknas anläggningar som följer av en utbyggnad 

av bostäder t.ex. förskolor, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgsboen-

den, fritidsanläggningar, vårdcentraler etc. Denna typ av anläggningar kan delas in 

i två kategorier. För det första anläggningar där kommunen har ett myndighetsan-

svar att tillhandahålla verksamheten ifråga, t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg, 

renhållningsverksamhet och räddningstjänst. För det andra anläggningar som 

kommunen ansvarar för men där det inte finns något lagreglerat krav att kom-

munen ska tillhandahålla tjänsten. Exempel på sådana verksamheter är fritids-, 

idrotts- och kulturanläggningar. 
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Förskolor 

Statistikuppgifter från Malmö anger ett platsbehov i förskola på 0,25 barn per 

småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus efter 5-10 år. Vår bedömning är 

att det i förortskommuner så som Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och 

bo barnfamiljer i något större utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 

förskolebarn per småhus och 0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför 

det av oss bedömda bostadsbyggandet ett behov av 12 förskolor med ca 80 barn 

vardera (totalt 960 platser). Ytbehovet per barn uppskattar vi till 10 kvm LOA 

(11,5 m
2
 BTA). Detta inkluderar personalutrymmen mm. Totala areabehovet 

uppgår därmed till ca 10 000 m
2
 LOA. 

Behovet av förskolor utvecklas i takt med bostadsbyggandet och lokaliseras 

vanligen nära bostäderna. 

Skolor 

Ny grundskola, F-6, byggs för närvarande i anslutning till befintlig högstadie-

skola. Inom kommunen finns dessutom kommunala F-6 skolor i Töllsjö och 

Olsfors samt en friskola i tätorten. 

Någon gymnasieskola finns inte i kommunen och planeras inte heller. Däremot 

kommer den nya bebyggelsen att skapa behov av en eller flera nya grundskolor. 

Antalet tillkommande elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig be-

folkningsstatistik för såväl kommunen som riket till ca 12 % av hela befolk-

ningen. Ett tillskott med 12 850 innevånare innebär ca 1 500 grundskoleelever.  

Ytbehovet per elev uppskattar vi till 12 kvm LOA (14 m
2
BTA). I detta ingår 

gymnastiksal, matsal/kök, administrationslokaler mm. För 1 500 tillkommande 

elever ger detta ett areabehov på ca 18 000 m
2
 LOA. Vår bedömning är att det 

byggs en något större idrottshall än vad som krävs för skolans behov varför arean 

totalt uppskattas till 19 000 m
2
 LOA.  

Vård- och omsorg 

I kommunen finns äldreboendet Bollegården med ca 80 lägenheter. Detta mot-

svarar ca 5 % av antalet innevånare som är äldre än 65 år. Motsvarande nyckeltal 

för riket är ca 6 %.  

Vård- och omsorgsboende delas upp på grupperna äldre respekt personer med 

särskilt behov av vård och omsorg. För gruppen äldre beräknas behovet av lägen-

heter utifrån andelen personer över viss ålder samt hur stor andel av dessa som har 

behov av särskilt boende. Av befolkningen i riket och inom kommunen är cirka 5 

% i åldern 80 år eller äldre. Av dessa är cirka 20 % i behov av särskilt boende i 

form av gruppboenden (erfarenhetstal från andra kommuner). Det innebär att be-

hovet av lägenheter i form av äldreboenden uppgår till cirka 1 % av totalbefolk-

ningen. För gruppen med personer med särskilt behov av vård och omsorg är 

erfarenhetstalet att antalet personer med sådana behov uppgår till en person per 

150 – 200 invånare. Översatt i procent innebär detta cirka 0,5 % räknat utifrån en 

totalbefolkning. Sammantaget innebär det att antalet som är i behov av vård- och 

omsorgsboende motsvarar cirka 1,5 % av befolkningen inom ett bebyggelseom-

råde. 
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På lång sikt innebär därför en befolkningstillväxt på cirka 13 000 personer ett 

behov av 200 lägenheter inom vård- och omsorgsverksamheten. Av dessa är 130 i 

form av gruppboenden och 70 i form av servicebostäder. 

Areabehovet per lägenhet i grupphusboenden uppgår totalt till cirka 70 m
2
 LOA 

per boende/lägenhet. Denna area kan delas upp på den egentliga lägenhetsarean 

och areor för samlingsrum, kök, personalutrymmen och kommunikation. Cirka 35 

m
2
 LOA utgörs av lägenhetsarea och resterande del av övriga areor. Vid bedöm-

ning av kostnader för kommunen utgår vi från att den area som utgörs av den 

boendes lägenhet samt en mindre dela av den gemensamma arean täcks av hyres-

intäkter från de boende. Det innebär att resterande del av arean, 30 m
2
 LOA per 

boende/lägenhet, ska ligga som underlag för bedömningar av kommunens 

kostnader för denna typ av boenden. Beträffande servicebostäder utgörs dessa av 

ofta av lägenheter i det ordinarie flerbostadshusbeståndet. Den gemensamma 

arean är mindre i denna typ av boenden och består vanligtvis av en lägenhet som 

disponeras av vårdpersonalen. Den area som ska ligga som underlag för bedöm-

ningar av kommunens kostnader för denna typ av boenden uppskattar vi till 10 m
2
 

per lägenhet. Ovanstående leder till följande byggnadsvolymer 

BOA (35 m
2
 per lägenhet)    7 000 m

2
  

LOA som finansieras via hyran (5 m
2 

per lgh i gruppboende)    650 m
2 

LOA som finansieras av kommunen  

(30 m
2 

per lgh i gruppboende + 10 m
2
 per lgh i serviceboende) 4 600 m

2 

Behovet av lägenheter för vård- och omsorgsboende tillkommer successivt i takt 

med utvecklingen av det nya samhället. Boendena kommer att lokaliseras dels 

inom befintlig tätort och dels integrerat i de nya områdena. 

Övrig kommunal service 

En så kraftig expansion av kommunen som det här är fråga om skapar behov av 

ny och/eller utökad kommunal service även av annat slag än förskolor, skolor 

samt vård- och omsorg.  

Vi bedömer att det behövs utökade utrymmen för ungdomsgård, bibliotek, 

kommunens egen förvaltning och övriga servicefunktioner som kommunen 

tillhandahåller. Areabehovet uppskattas till totalt cirka 1000 m
2
 LOA. 

 

4.1.6  Statliga/regionala följdinvesteringar 

Vårdcentral 

En vårdcentral finns centralt i Bollebygd. I Rävlanda finns dessutom en liten pri-

vat vårdcentral. 

Utbyggnaden av Bollebygd kommer att kräva ytterligare en vårdcentral med cirka 

30 anställda och med en area på cirka 1 800 kvm LOA. 
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4.1.7  Antal arbetstillfällen inom kommunen i dag och i framtiden 

Basuppgifter om arbetstillfällen och pendling 

Som underlag för bedömning av efterfrågan på lokaler för olika behov använder 

vi befolkningsstatistik och statistik om sysselsättning och pendling inom 

kommunen. Följande basuppgifter finns: 

- Befolkning i arbetsför ålder (20 - 64 år) är idag i landet som helhet cirka 64 %. 

På sikt är bedömningen att denna andel kommer att minska till under 60 % år 

2030. Samtidigt är det rimligt att utgå från att befolkningen inom arbetsför 

ålder inom den typ av bebyggelsestruktur som är högre än genomsnittssiffran 

för riket. Slutsatsen är att vi bedömer att andelen av befolkningen inom arbets-

för ålder inom den nya småstaden Bollebygd kommer att vara cirka 62 %. 

 

- Förvärvsgraden inom landet som helhet ligger inom intervallet 0,75 - 0,80. 

Det är dock rimligt att anta att förvärvsgraden inom den typ av samhälle som 

Bollebygd representerar är något högre än genomsnittssiffran för riket. Den 

samlade bedömningen är att den uppgår till cirka 85 %. 

 

- Utpendlingen idag från Bollebygd till andra kommuner är cirka 67 % (3 000 

personer). Samtidigt uppgår inpendlingen till cirka 46 % (1 238 personer) av 

antalet arbetsplatser i kommunen.  

 

- Totalt innebär detta att det i dag finns cirka 2 700 arbetsplatser inom 

kommunen. Av dessa innehas 1 475 av boende i kommunen. 

Bedömning av antalet tillkommande arbetstillfällen inom Bollebygd utgår från 

dessa förutsättningar. Följande beräkning belyser detta: 

- 12 850 tillkommande personer * 0,62 (20 - 64 år) = 7 970 i arbetsför ålder 

- 7 970 personer i arbetsför ålder * 0,85= 6 775 arbetande personer  

- 6 775 arbetande personer * 0,67 (utpendling) = 4 540 tillkommande personer 

som har sin arbetsplats i annan kommun. 

- 6 775 arbetande personer * 0,33 (arbetande personer – utpendlare) = 2 235 till-

kommande personer som både bor och arbetar i Bollebygds kommun. 

- Eftersom 46 % av alla arbetsplatser i kommunen besätts av inpendlare 

kommer 1 905 nya arbetstillfällen att besättas av inpendlare. 

Totalt innebär ovanstående att 2 235 + 1 905 = 4 140 nya arbetstillfällen kommer 

att tillskapas inom kommunen till följd av den ökade folkmängden. 

Nya arbetstillfällen i kommunal serviceverksamhet i Bollebygd  

Statistikuppgifter från Malmö anger ett platsbehov i förskola på 0,25 barn per 

småhus och 0,1 barn per lägenhet i flerbostadshus efter 5-10 år. Vår bedömning är 

att det i förortskommuner så som Bollebygd och Härryda kommer att flytta in och 

bo barnfamiljer i något större utsträckning varför vi använder nyckeltalen 0,25 

förskolebarn per småhus och 0,15 barn per lägenhet. Med dessa nyckeltal medför 

det av oss bedömda bostadsbyggandet ett behov av 12 förskolor med ca 80 barn 

vardera (totalt 960 platser). Med 5,2 barn per anställd (medeltal för riket) ger detta 

185 arbetstillfällen inom förkolan. 

Antalet elever i klasserna F-9 uppskattar vi utifrån tillgänglig befolkningsstatistik 

för såväl kommunen som riket till cirka 12 % av hela befolkningen. Ett tillskott 
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med 12 850 innevånare innebär cirka 1 500 grundskoleelever. Med 12,2 barn per 

anställd (medeltal för riket) ger detta cirka 125 anställda. Inom ”fritis” finns 

dessutom cirka 60 anställda (750 barn med 12,9 barn per anställd). Totalt innebär 

detta 185 arbetstillfällen inom grundskolan.  

Antalet anställda inom vård och omsorg, innefattande äldreboenden, LSS-boen-

den, hemtjänst, dagverksamhet samt administration, uppskattas motsvara ca 2 % 

av antalet boende i kommunen. Ett tillskott med nära 13 000 invånare bedöms 

därför generera cirka 250 arbetstillfällen. 

För övrig kommunal verksamhet bedöms personalbehovet öka med cirka 50 an-

ställda till följd av att kommunen växer till innevånarantalet. 

Inom kommunal serviceverksamhet verksamhet genereras således sammantaget 

omkring 700 arbetstillfällen. 

Nya arbetstillfällen i regional serviceverksamhet 

Utbyggnaden av den nya småstaden kommer att kräva ytterligare en vårdcentral 

med cirka 30 anställda. 

Nya arbetstillfällen i kommersiell serviceverksamhet 

I genomsnitt arbetar cirka 5 % av de förvärvsarbetande inom Bollebygds kommun 

inom handelsverksamhet. Det innebär för att cirka 340 personer ytterligare kom-

mer att arbeta inom denna sektor (5 % av 6 775). 

Inom hotell och restaurangsektorn bedöms 1,5 % av de förvärvsarbetande inom 

Bollebygds kommun komma att vara sysselsatta. Det innebär cirka 125 tillkom-

mande arbetstillfällen.  

Med företagsservice avses i första hand företag som arbetar med tjänsteservice åt 

andra företag. Exempel på detta är data- och telekomföretag, revisionsfirmor mm. 

Antalet anställda inom kommunen är cirka 2 % inom denna sektor. Det innebär 

cirka 135 tillkommande arbetstillfällen i Bollebygd. 

Hushållsservice eller service till privatpersoner innebär t.ex. service i form av 

städning, hushållsarbete och liknande. Cirka 3 % av arbetstillfällen inom kom-

munen tillhör denna sektor vilket innebär cirka 200 tillkommande arbetstillfällen i 

Bollebygd. 

Inom privat verksamhet genereras således sammantaget cirka 800 arbetstillfällen. 

Nya arbetstillfällen i serviceverksamhet inom Bollebygd – sammanfattning 

Som framgår ovan förväntas den ökade folkmängden direkt generera en efter-

frågan på cirka 1 500 arbetstillfällen inom offentlig och kommersiell serviceverk-

samhet inom Bollebygd. Med en bibehållen pendlingsfrekvens kommer något 

över 50 % eller 800 av dessa att bemannas av kommuninnevånare och 700 med 

inpendlare från annan kommun. 

Som framgår ovan förväntas totalt 2 235 personer få sin sysselsättning inom 

kommunen till följd av befolkningstillväxten. För att uppnå detta måste således 

ytterligare ca 1 400 personer få sin arbetsplats inom kommunen. Med en fortsatt 

bibehållen pendlingsfrekvens innebär detta att cirka 2 600 arbetstillfällen, utöver 

de som direkt genereras av befolkningstillväxten, måste skapas inom kommunen. 
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Arbetstillfällen inom ”exportverksamhet” 

Med bibehållen pendlingsstruktur kommer en stor andel av de nya innevånarna i 

Bollebygd att pendla till andra kommuner. Av de cirka 6 800 arbetande personer 

som tillkommer kommer cirka 800 att arbeta med olika former av serviceverk-

samhet inom kommunen. Av övriga ca 6000 personer väntas omkring 4 000 per-

soner pendla till arbeten i annan kommun. En stor och växande arbetsplats nära 

Bollebygd är Landvetter flygplats dit många kan förväntas pendla. 

Återstår gör 2 000 personer som kan förväntas få sin utkomst från ”exportverk-

samhet” som etableras inom Bollebygd. 

 

4.2   Den ekonomiska genomförbarheten 

4.2.1  Inledning 

Det ekonomiska utfallet av tillskapandet av den nya småstaden Bollebygd 

påverkas av ett antal faktorer: 

- Värdet av småhustomter av olika slag 

- Värdet av byggrätter för bostäder respektive lokaler 

- Exploateringskostnader 

- Kostnader för generalplaneanläggningar 

- Kostnader för följdinvesteringar avseende lokaler för offentlig service av olika 

slag. 

Vid analysen nuvärdesberäknas samtliga förväntade intäkter och kostnader till en 

värdetidpunkt vid årsskifter 2016-2017. 

Nedan angivna värdenivåer avser prisläget vid värdetidpunkten, dvs. i dag. Vi 

bedömer i våra analyser att värdet på såväl tomter som byggrätter kommer att ha 

en positiv realvärdeutveckling med 1 % utöver det som är en följd av stations-

etableringen. 

 

4.2.2  Bedömning av tomt- och byggrättsvärden 

Metod 

Bedömning av värdet på byggklar tomtmark sker utifrån flera alternativa sätt som 

tillsammans ger oss en uppfattning om värdenivån på byggklar tomtmark.  

För det första studerar vi försäljningar på marknaden av byggklar tomtmark. 

Denna metod är i första hand tillämpbar vid bedömning av värdet på tomtmark för 

friliggande småhusbebyggelse. Det är mera sällan överlåtelser sker av byggklar 

tomtmark för gruppbyggda småhus eller flerbostadshus.  

För det andra noterar vi försäljningar av bebyggda enheter där värdet kan kopplas 

till ett bedömt värde på tomtmarken. Denna metod utgår från kända samband 

mellan ett totalpris (konsumentpris) och värdet av byggklar tomtmark. Denna 

metod är i första hand tillämplig vid bedömning av värdet på byggrätter för 

flerbostadshus och då primärt sådana där lägenheterna upplåts med bostadsrätt. 

Den tredje metoden är en beräkningsmetod där de ingående parametrarna är slut-

ligt totalt pris på den färdiga lägenheten/huset (konsumentpriset) minskat med 
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produktionskostnaden och byggherrens vinstmarginal. Ett exempel avseende 

bostadsrätter visar beräkningsgången. 

Observationer av överlåtelsepriser, inklusive värdet av gemensamma lån i 

bostadsrättsföreningen, inom ett område visar att det sammantagna värdet uppgår 

till storleksordningen 45 000 kr/m
2
 BOA (lägenhetsarea). 

I steg två omvandlas värdet per m
2
 BOA till ett värde per m

2
 BTA. Vid ett anta-

gande om en relation på 0,8 ger det, med förutsättningen ovan, ett värde per m
2
 

BTA på cirka 36 000 kr. 

I steg tre beaktas produktionskostnaderna för mark och byggnader samt bygg-

herrens vinstmarginaler. Vid ett antagande om en total produktionskostnad på 

26 000 kr/m
2
 BTA och en vinstmarginal på 20 % så ger det ett byggrättsvärde på 

cirka 4 000 kr/m
2
 BTA. 

Värdet på tomtmark/byggrätt för flerbostadslägenheter 

I Bollebygd bedömer vi att mark för flerbostadshus i bästa läge med upplåtelse-

form bostadsrätt har ett värde motsvarande 2 500 kr/m
2
 BTA. Vi upplåtelseform 

hyresrätt stannar värdet på omkring 1 200 kr/m
2
 BTA. 

Tillkomsten av tågstationen bedömer vi komma att leda till att värdenivån suc-

cessivt ökar till 4 500 kr/m
2
 BTA i området närmast stationen och till 4 000 kr i 

övriga tätorten. 

Mark för flerbostadshus som upplåts med hyresrätt bedömer vi på motsvarande 

sätt få en värdeökning upp till omkring 2 000 kr/m
2
 BTA i bästa läge. 

Värdet på tomtmark för friliggande småhusbebyggelse 

Tomter för friliggande småhus inom Bollebygds tätort säljs i dag för cirka 

800 000 kr. Vi bedömer att det inledningsvis inte kommer att ske någon större 

värdeförändring. I och med trafikstart på järnvägen bedömer vi att värdenivån 

tämligen snabbt kommer att stiga upp till cirka 1,2 Mkr per tomt. Värdepåverkan 

begränsas något av att de friliggande tomterna inte ligger i direkt anslutning till 

stationen. 

Värdet på tomtmark för gruppbyggd småhusbebyggelse 

Eftersom ortsprismaterialet avseende tomter för gruppbyggda småhus i princip är 

obefintligt utgår värderingen av tomter för gruppbyggda småhus från en erfaren-

hetsmässigt känd relation mellan värdet på dessa och värdet på tomter för friligg-

ande småhusbebyggelse. Erfarenhetsmässigt är denna relation i storleksordningen 

0,4 - 0,8 beroende på typ av grupphusbebyggelse och storleken på tomterna. I vår 

analys utgår vi från en tämligen tät grupphusbebyggelse varför en faktor mellan 

0,5 och 0,6 bedöms ge ett representativt värde, upp till 700 000 kr vid periodslut. 

Viss kontroll har även gjorts gentemot byggrättsvärden i flerbostadshus, se ovan. 

Med en byggrätt på 125 m
2
 BTA för de gruppbyggda småhusen innebär 700 000 

kr ett värde på 5 600 m
2
 BTA vilket ska jämföras med 4 500 för flerbostadshusen 

vilket vi bedömer vara en marknadsmässig relation. 

Värdet på tomtmark/byggrätt för hyreshus med lokaler för kommersiell service 

och handel 

Värdet på byggrätter för lokaler varierar med ändamålet. För större detaljhandels-

tomter (ICA- maxi, Lidl m fl.) bedömer vi värdet till cirka 2 000 kr/kvm BTA. För 
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övrig handel, hotell, restauranger och kontor uppskattas värdenivån till intervallet 

1 200 – 1 500 kr/kvm BTA. 

 

4.2.3  Bedömning av exploateringskostnader 

De områdesanknutan exploateringskostnaderna uppskattas i de flesta fall med 

hjälp av erfarenhetstal för olika typer av exploateringar. I vissa fall ger den ovan 

nämnda stukturplanen viss vägledning beträffande i första hand det kommande 

gatunätets omfattning vilket utnyttjats vid bedömningarna. Följande nivåer har 

tillämpats (kr/m
2 

BTA respektive kr/tomt för småhus): 

- Nyexploatering av bostäder i flerbostadshus     1 200 kr 

- Förtätning med bostäder i flerbostadshus        500 kr 

- Nyexploatering av lokaler      1 000 kr 

- Förtätning med lokaler          500 kr 

- Friliggande småhus   350 000 kr 

- Gruppbyggda småhus   150 000 kr 

Utöver nämnda belopp har kalkylen belastas med ingående värde på marken 

utifrån pågående användning, i regel åkermark. 

 

4.2.4  Bedömning av generalplanekostnader 

Kostnaden för generalplaneanläggningar uppskattas till 125 Mkr i dagens pen-

ningvärde. Största kostnadsposterna avser bro över motorvägen, resecentrum samt 

ett antal rondeller/nya korsningar utefter Hindåsvägen, Töllsjövägen och Räv-

landavägen.  

Anläggningarna utförs huvudsakligen under den första halvan av tidsperioden. 

Vissa anläggningar berör statliga vägar. I analysen har vi inte beaktat någon 

eventull statlig finansiering. 

 

4.2.5  Bedömning av kostnader för följdinvesteringar 

Kommunala 

Kostnaden för följdinvesteringar avseende kommunal verksamhet uppskattas till 

870 Mkr i dagens penningvärde. Av detta avser 

Förskolor  265 Mkr 

Grundskolor  450 Mkr  

Vård- och omsorgsboenden 140 Mkr (exklusive de enskilda lägenheterna) 

Övrigt  25 Mkr 

Investeringarna görs kontinuerligt under perioden med en viss förskjutning mot 

den senare delen, främst när det gäller grundskolor och vård- och omsorgsboende. 

En sak som bör noteras är att vi inte tagit upp någon investeringskostnad för 

gymnasieskola. Vi förutsätter att kommunen även fortsättningsvis ”köper” sådan 

utbildning från närliggande kommuner. 
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Statliga/regionala 

En ny vårdcentral för cirka 50 Mkr behöver byggas omkring år 2030. Bedöm-

ningen grundas på en area på 1 800 m
2
 LOA á 27 500 kr. 

 

4.2.6  Analysresultat 

Den genomförda analysen visar ett exploateringsnetto på totalt cirka 740 Mkr som 

ett nuvärde av samtliga exploateringsintäkter minus exploateringskostnader för 

bostäder och lokaler. Överskottet kommer i allt väsentligt från bostadsexploate-

ringen.  

Efter avdrag för generalplanekostnader med cirka 90 Mkr och följdinvesteringar 

med 480 Mkr (varav kommunen 450 Mkr) återstår ett netto (stadsbyggnadsnetto) 

på 170 Mkr. 

Resultatet, 170 Mkr, bör ses mot bakgrund av att den totala omslutningen uppgår 

till cirka 1 Mdr kr räknat som ett nuvärde. Nettot uppgår därmed till cirka 15 % av 

den totala investeringskostnaden.  

Den nya småstaden kommer att leda till ny sysselsättning. Utifrån kända inpend-

lings- och utpendlingsmönster i Bollebygds kommun gör HLM följande, speku-

lativa, bedömning av sysselsättning inom småstaden.  

- Kommunal och regional/ statlig verksamhet (förskola, skola, vård- och 

omsorg, administration, vård-/hälsocentral samt övriga kommunala 

myndighetsuppgifter), cirka 730 sysselsatta.  

- Lokal näringsverksamhet (tjänster som efterfrågas inom orten) cirka 800 

sysselsatta.  

- Näringsverksamhet med extern marknad (utanför Bollebygd småstad), cirka 

4 000 sysselsatta. 

Några kommentarer till resultatet 

Vår slutsats är att det är ekonomiskt genomförbart att utveckla småstaden Bolle-

bygd. Resultaten av analyserna, i form av exploateringsnetto och stadsbygg-

nadsnetto, visar båda positiva siffror. 

Den genomförda analysen beaktar inte vem som äger den exploateringsbara mar-

ken. För Bollebygds kommun innebär det att ett positivt exploateringsnetto endast 

kan tillgodogöras om man själv äger marken. Kostnaden för generalplaneanlägg-

ningar och följdinvesteringar åligger däremot alltid kommunen oavsett markägan-

det. Initialt medför investeringsbehovet en betydande belastning om kommunen 

inte äger en betydande andel av den exploateringsbara marken. På sikt kommer en 

ökad folkmängd att leda till ökade skatteintäkter och därmed vidgat ekonomiskt 

utrymme. Det stora investeringsbehovet kan trots detta vara problematiskt för 

kommunen.  

Kostnader och intäkter med avseende på vatten och avlopp behandlas inte i 

analysen. Om investeringskostnaden för vatten och avlopp ligger i nivå med 

intäkten via anläggningsavgiften i va-taxan är detta neutralt. Eventull avvikelse, 

plus eller minus, påverkar övriga va-kollektivet (alternativt skattekollektivet om 

va-taxan total sett ger underfinansiering).  
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4.3   Rävlanda - det konceptuella stadsbyggnadsinnehållet 

4.3.1  Utgångspunkter 

Befolkningsutveckling – övergripande för kommunen som helhet 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Under denna tidsperiod 

prognosticeras en befolkningsutveckling på 2,25 % per år sett som ett genomsnitt 

över tidsperioden. Uppgiften avser kommunen i sin helhet exklusive den nya 

småstaden Landvetter Stad.  

Bollebygd - stationsläge 

Tillkomsten av en station i Bollebygd innebär att delar av tätorten Rävlanda i 

Härryda kommun hamnar inom influensområdet för den nya stationen. På sikt 

innebär det dessutom att bebyggelsen inom tätorterna Bollebygd och Rävlanda 

tillsammans med det nya stationsläget i Bollebygd kommer att växa samman.  

I det följande beskrivs utvecklingen inom den del av tätorten Rävlanda som ligger 

inom influensområdet för stationen i Bollebygd. 

Bollebygd - stationens influensområde 

Inom Härryda kommun ligger östra delen av Rävlanda samhälle inom stationens 

influensområde. Avståndet till stationen är 1,5-2 km. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på Rävlanda tätort 

För att bedöma en utveckling inom Rävlanda tätort utgår vi från kommunens 

gällande bostadsförsörjningsprogram från 2015 och de förutsättningar om 

befolkningstillväxt som kommunen gett som förutsättning för denna utredning. 

I bostadsförsörjningsprogramet har kommunen utgått från att befolkningen inom 

kommunen som helhet kommer att växa med 1,5 % under planeringsperioden. I 

programmet är utvecklingen inom olika tätorter i kommunen beskriven och redo-

visat som antalet tillkommande bostäder i småhus och flerbostadshus. Översatt i 

befolkningstillväxt innebär detta att befolkningstillväxten i Rävlanda kommer att 

uppgå till cirka 0,05 % räknat i procent av hela kommunens befolkningstillväxt.  

I den överenskommelse som ligger till grund för denna utredning har Härryda 

kommun bedömt att befolkningstillväxten inom kommunen, vid tillkomst av ny 

järnväg med tillhörande stationslägen, kommer att öka till 2 – 2,5 % (förutom den 

befolkningsutveckling som kommer att ske i Landvetter södra). I det fortsatta 

arbetet utgår vi från genomsnittet av intervallet, dvs. 2,25 % befolkningstillväxt 

Vi gör vidare bedömningen att hela skillnaden i befolkningsökning mellan 1,5 % 

och 2,25 % kommer att ske inom de tätorter som kommer att få en station med 

pendeltågsförbindelse. Förutom Rävlanda (Kråketorp) så får tätorten Mölnlycke 

ny station. Sammantaget innebär detta att av den totala befolkningstillväxten för 

hela kommunen på 2,25 % så kommer ca 5 % av denna, dvs. ca 0,1 % av den 

totala befolkningstillväxten i kommunen, att ske i Rävlanda. Motsvarande siffra 

för Mölnlycke är 1,55 % (dvs. ca 70 % av 2,25 %) och för tätorterna Landvetter, 

Härryda, Hindås och Hällingsjö med tillhörande landsbygdsområden 0,6 % (dvs. 

ca 25 % av 2,25 %). 

Relaterat till befolkningsmängden inom varje tätort innebär dessa siffror att be-

folkningen inom Rävlanda tätort ökar med ca 2,3 % i snitt under perioden 2017-

2046. 
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Totalt innebär det för den del av Rävlanda tätort som ligger inom influensområdet 

för den nya tågstationen i Kråketorp en befolkningsökning med ca 1 200 personer 

under perioden fram till 2046. 

Befolkningsutveckling – nedbruten på tidsperioder 

Utredningen/utvärderingen avser en tidsperiod på 30 år. Det innebär att åtgärder 

som påbörjas och slutförs under åren 2017 – 2046 beaktas. 

Utredningen bygger på ett scenario som innebär trafikstart på järnvägen årsskiftet 

2026/2027. Det innebär att banan mellan Mölnlycke och Bollebygd är utbyggd, 

stationerna är färdigställda och att banan trafikeras med pendeltåg. Utifrån detta 

delar vi in analysperioden i ett antal faser enligt nedanstående: 

2017-2021 Den kommande stationen har ingen eller ringa påverkan på 

efterfrågan på nya bostäder. Visst bostadsbyggande under 

perioden 

2022-2026 Definitivt beslut om byggande av järnvägen tas och bygg-

andet genomförs. Något högre bostadsbyggande pga. av att 

tidpunkt för trafikstart närmar sig. 

2027-2031 Trafikstart och relativt omfattande bostadsbyggande. 

2032-2046 Bostadsbyggandet planar ut men på en fortsatt hög nivå 

 

Befolkningsutveckling per tidsperiod 

Utifrån ovanstående tidplan för utvecklingen av järnvägsprojektet kopplat till 

påverkan på bostadstadsefterfrågan gör vi följande prognos för en över tiden 

nedbruten befolkningsutveckling inom Rävlanda tätort.  

Tidsperiod Årlig befolkningsutveckling 

inom Rävlanda tätort räknat 

i procent av total befolkning 

i kommunen 

Årlig befolkningsutveckling 

inom Rävlanda tätort räknat i 

procent av total befolkning i 

Rävlanda 

2017 - 2021 0,05 % 1,0 % 

2022 - 2026 0,1 % 2,2 % 

2027 - 2031 0,2 % 4,4 % 

2032 - 2046 0,15 % 3,3 % 

 

Prognosen bygger på en bedömning av att bostadsefterfrågan initialt inte påverkas 

i nämnvärd utsträckning av det kommande järnvägsprojektet. Utvecklingen sker i 

princip i samma takt som idag. Först vid ett definitivt beslut om byggandet av 

järnvägen får projektet en allt större inverkan på bostadsefterfrågan. Vid trafikstart 

och åren närmast därefter kommer såväl utbudet av bostäder som efterfrågan, och 

därmed befolkningsutvecklingen att kulminera. För tidsperioden därefter gör vi 

bedömningen att efterfrågan kommer att plana ut men på en fortsatt hög nivå. 

 

Page 89 of 468



 2017-03-27 62 

 

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. 

 

 

Page 93 of 468



 2017-03-27 66 

 

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. 

Page 105 of 468



 2017-03-27 78 

 

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. 

 

Page 110 of 468



 2017-03-27 83 

 

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 

Page 116 of 468



 2017-03-27 89 

 

”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-

Page 138 of 468



 2017-03-27 111 

 

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 

Page 148 of 468



 2017-03-27 121 

 

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"
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Miljöpartiet d 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kon: , « :mnunstyrelsen 

2019 -11- 28 
Diarienr.. rona 1 a 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
November 2019 

Landvetter Södra 
Fragan stills till kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg 

Undertecknade önskar svar på nedanstående spörsmål enligt följande motivering. 

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

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

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

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är: 

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

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

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

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

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

6) Hur ser riskanalysen ut för hela projektet? 
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Besvarande av interpellation om Landvetter 
Södra till HEAB:s ordförande 

3 

2020KS54 
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Svar på Interpellation till HEAB ang Landvetter Södra 
 
 

 

 

Svar på Interpellation om Landvetter Södra 
 
Marcus Berggren (MP) har i en interpellation daterad den 20 januari 2020 ställt följande frågor 
till Härryda Energis ordförande Mikael Johannisson: 
 

1. Hur ser nuvarande investeringsplan ut för HEAB kopplat till Landvetter Södra? 
2. Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag för 

25000 invånare fattas? 
3. Vilken framförhållning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder? 
4. Vad skulle konsekvenserna bli om HEAB bygger ut elnätet för 25000 invånare men det 

bara ex. byggs bostäder för 5000 invånare som elansluts? 
5. Hur kommer HEAB:s upplåning påverka kommunens totala upplåning och därmed 

kommunens upplåningstak? 
 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 18/2020. 
 
 
 
Svar på frågor: 

1. Hur ser nuvarande investeringsplan ut kopplat till Landvetter Södra? 
Härryda Energis investeringsplan är dynamisk och uppdateras löpande utefter rådande 
utvecklingsklimat. Nuvarande investeringsplan sträcker sig från idag, 2020 till 2030. 
Investeringsplanen omfattar delarna kapacitet, reinvestering, vädersäkring, kvalitet, 
drift/mätsystem, nyanslutning och övrigt. Projekten i investeringsplanen diskuteras 
regelbundet på möten då planen vid behov revideras. 
Investeringsplanen omfattar utbyggnad och förstärkning av Härryda Energis 
fördelningsnät, vilket är det matande högspänningsnätet som krävs för att säkerställa 
elförsörjningen i hela kommunen. Dessa investeringar krävs för att möta Härryda 
kommuns bostadsförsörjningsprogram och den totala planerade expansionen samt för att 
möjliggöra energiomställningen och motverka effektbrist för kommunen i stort. Flertalet 
av investeringsplanens projekt kommer därför att vara nödvändiga oavsett byggnation av 
Landvetter Södra.  
Vad gäller det matande lågspänningsnätet fram till kunden, som t ex en villa, 
flerbostadshus eller näringsidkare, så byggs detta först efter beställning och bekostas av 
den beställande kunden. 

  
2. Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag för 

25.000 invånare fattas?  
Härryda Energi är idag delaktiga i kommunens detaljplanearbete och har rutiner för 
hantering av all nybyggnation, från enstaka villor till stora bostadsområden. Härryda 
Energi kommer följa Landvetter Södras tidplan gällande planering och utbyggnation och 
som vid övriga exploateringsområden har Härryda Energi ett tätt samarbete med övriga 
intressenter kring byggnation av infrastruktur. Samförläggning med övrig infrastruktur 
eftersträvas alltid då detta är både tids- och kostnadseffektivt. Vid framtagande av 
detaljplan har Härryda Energi möjlighet att påverka framtida nätstationsplaceringar och 
kan därefter påbörja projektering kring storlek och effektbehov på elnätet.  
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Sid 2 av 2 
 
 
 

Svar på Interpellation till HEAB ang Landvetter Södra 
 
 
 
 

  
3. Vilken framförhållning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder? 

Landvetter Södras effektbehov kommer bedömas genom detaljplanearbetet och 
byggnation påbörjas därför inte innan denna är fastställd.  
Den förstärkning av fördelningsnätet som planeras mellan fördelningsstationen i Solsten 
i Mölnlycke och Skalmered vid Landvetter flygplats är en förutsättning för att trygga 
elförsörjningen och motverka effektbrist i hela kommunen, oavsett byggnation av 
Landvetter Södra. Planering och tillståndsprocess för detta projekt har därför redan 
påbörjats. 

  
4. Vad skulle konsekvensen bli om HEAB bygger ut elnätet för 25.000 invånare men det 

bara ex. byggs bostäder för 5.000 invånare som elansluts? 
I exploateringsområden samförlägger Härryda Energi alltid elnätet med övrig 
infrastruktur så som vägar och VA. Härryda Energi bygger alltid ut elnätet i takt med 
nybyggnationen som görs och påbörjar byggnation av byggström först efter att en 
beställning från installatör har erhållits om att en nybyggnation ska påbörjas.  
Härryda Energi ser det därför inte som en risk att situationen skulle uppstå.  

  
5. Hur kommer HEAB:s upplåning påverka kommunens totala upplåning och därmed 

Kommunens upplåningstak? 
Med nuvarande planering i Härryda Energis investeringsplan för 2020-2030 kommer 
projekten att rymmas inom Härryda Energis nuvarande borgensbeslut hos kommunen.  
I övrigt hänvisas frågan till kommunen. 

 
Härryda Energi AB 2020-02-26 
 
 
Mikael Johannison 
Styrelseordförande 
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Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
Januari 2020 

Landvetter Södra 
Fragan ställs till Härryda Energi AB:s Ordförande Mikael Johannisson 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstvrclsen 

2020 -01-20 
Diarienr / Diarie¡::i2; 1beteckn 

Undertecknade önskar svar pä nedanstäende spörsmäl enligt följande motivering. 

Den styrande majoriteten planerar for ett helt nytt samhälle för 25 000 invanare. Ett väl fungerande 
elnät är en nödvändighet för en sädan stad. Eftersom det finns stora osäkerheter kring hur mánga 
bostäder det faktiskt kommer bli och om Landvetter Södra över huvudtaget kommer att bli av; sä 
undrar Miljöpartiet hur flexibelt det gar att förhälla sig till investeringar i kommunens elnät? 

Mina fragor till HEAB:s Ordförande är: 

1) Hur ser nuvarande investeringsplan ut for HEAB kopplat till Landvetter Södra? 
2) Vid vilka tidpunkter behöver kritiska och definitiva beslut kring elnätets effektuttag for 25000 

invánare fattas? 
3) Vilken framförhallning behöver HEAB vid förändringar i mängden bostäder? 
4) Vad skulle konsekvensen bli om HEAB bygger ut elnätet för 25000 invanare men det bara ex. 

byggs bostäder för 5000 invanare som elansluts? 
5) Hur kommer HEAB:s upplaning paverka kommunens totala upplaning och därmed 

Kommunens upplaningstak? 

Miljöpartiet de gröna i Härryda 
2020-01-20 

/ 
Marcus Berggren 
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Besvarande av interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande - Hur väljs 

aktörer ut? 

4 

2020KS81 
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 2020-08-17  
  

  
 
 

 
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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<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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Besvarande av interpellation - Mer statliga 
pengar till kommuner och regioner 
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 2020-02-26  
  

  
 
 

 
Svar på interpellation angående mer pengar till kommuner och regioner
 
Bengt Andersson (V) har i en interpellation daterad den 12 december 2019 ställt föl-
jande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kan Härryda kommun ihop med grannkommunerna, skapa opinion för ökade statliga 
anslag till kommuner och regioner? 
 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 18/2020. 
 
Svar 
 
Ja, vi kan gå ihop med andra kommuner för att driva frågan. 
Men detta är ett arbete som görs genom de olika partierna eftersom partierna har lite 
olika ingång i när, hur och till vad. 
 
 
 
 
 
Per Vorberg 
Ordförande kommunstyrelsen 
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2019-12-12 

Vänsterpartiet i Härryda 

Interpellation 

I •• 

HARRYDA KOMM?l 
K AV • Ull 

.ommunstyrelsen 

2019 -12- 12 
Diarienr j Oiarieptanbetec!:r] - 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Mer statliga pengar till kommuner och regioner. 

u 

Nu arbetar Härryda kommun med sin budget för att få den i balans, men det är inte 
bara Härryda kommun som har det jobbigt ekonomiskt när konjunkturen går ner och 
skatteintäkterna minskar. Det kommer rapporter om att många kommuner och 
regioner måste göra besparingar och skattehöjningar i sina verksamheter för att få 
ekonomin i balans och detta trots att statsbidragen ökar. Ekonomer bedömer att de 
statliga anslagen skulle behöva vara dubbelt så stora till kommuner och regioner, så 
risken för nerdragningar i verksamheten ska undvikas. 

Vad man kan läsaom statens ekonomi är att den är stark med en låg statsskuld, så 
ökade statliga anslag skulle inte vara svåra att genomföra. Vad som verkar krävas är 
en stark opinion för detta. 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är: 

-kan Härryda kommun ihop med grannkommunerna, skapa denna opinion för 
ökade statliga anslag till kommuner och regioner? 

Bengt Andersson 

Vänsterpartiet i Härryda 
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Besvarande av interpellation om NIS-
direktivet 
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HÄRRYDA KOMA?a+. Vii, 
Komm:nstyrelsen 

2020 -02- 27 

· FRAMTIDSPARTIET 

INTERPELLATION till 

Kommunstyrelsens ordförande 

NIS-direktivet, The Directive on security of network and information systems, är ett 
direktiv. 
Det innebär att det anpassas till nationell lagstiftning i varje medlemsstat vilket gör att 
det finns skillnader i tillämpningen i respektive land. 
NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om 
informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. 
Leverantörerna mäste själva undersöka om de berörs av NIS-regleringen. 
Leverantörer av samhällsviktiga tjänster använder MSB:s föreskrifter för anmälan och 
identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och leverantörer av digitala tjänster använder lagen (2018:1174) om 
informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster. 

Vad är syftet med NIS-direktivet? 
Direktivet syftar till att päskynda ätgärder och höja EU-medlemsstaternas skyddsnivà 
när det gäller samhällskritisk infrastruktur. 
Kort sagt ska informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster öka. 

NIS-direktivet pekar ut ett antal specifika sektorer 
Energi, transport, bank, finansmarknad, hälso- och sjukvärd, dricksvattenförsörjning och 
digital infrastruktur pekas ut som specifika sektorer. 

£6rts 
Det har inte först nägon öppen debatt om hur detta har implementerats i Härryda 
kommun därför väljer jag att ställa följande tvà frägor till kommunstyrelsens 
ordförande: 

Hur har kommunen arbetat med NIS-direktivet? 
Hur skall kommunen arbeta med NIS-direktivet framgent? 

jas,a 
Jönas Andersson 
Socialdemokraterna 
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 2020-09-16 
  

  
 
 

 
Svar på interpellation om NIS-direktivet
 
Jonas Anderssson (S) har i interpellation daterad den 27 februari 2020 ställt följande frå-
gor till kommunstyrelsens ordförande.   
 

• Hur har kommunen arbetat med NIS-direktivet  
• Hur skall kommunen arbeta med NIS-direktivet framgent?  

 
Kommunfullmäktige medgav 2020-03-26 att interpellationen får ställas i § 63/2020. 
 
 
Svar   
  
Hur har kommunen arbetat med NIS-direktivet  
Arbetet med NIS-direktivet bedrivs i enlighet med kommunens fastställda informations-
säkerhetspolicy med tillhörande rutiner. Ett av de fastställda målen i policyn uttrycker 
att samtliga IT-system eller e-tjänster ska klassificeras och att nödvändiga åtgärder ska 
vidtas för att skydda känslig information. Härryda kommun använder KLASSA som 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram för klassning av IT-system och e-
tjänster. Klassificeringen generar ett underlag som den berörda verksamheten kan utgå 
från och arbeta vidare med riskreducerande åtgärder med syfte att öka informationssä-
kerheten.  
  
Arbetet med att klassificera IT-systemen har påbörjats. Om ett IT-system omfattas av 
NIS-direktivet eller inte framkommer i arbetet med klassificering. I dagsläget 
har följande tre verksamheter identifierats att omfattas av direktivet: HEAB, socialtjäns-
ten och VA-verksamheten.  
  
Dessa tre verksamheter arbetar på följande sätt med NIS-direktivet:  
  

• HEAB (Härryda Energi AB) omfattas av NIS-direktivet och har IT-system 
som berörs. Detta innebär att HEAB har anmält sig som leverantör av sam-
hällsviktig tjänst till Energimyndigheten, som är tillsynsmyndighet för NIS 
gällande energifrågor. HEAB utför regelbunden riskbedömning och riskhan-
tering med åtgärdsplaner för sin nät- och informationssäkerhet. Kommande 
förskrifter från Energimyndigheten gällande riskanalys och säkerhetsåtgär-
der för energisektorn för att uppdatera det framtida säkerhetsarbetet på bästa 
sätt är på remiss och bevakas. Svenska Kraftnät är tillsynsmyndighet gäl-
lande säkerhetsskydd och har gett ut styrdokument och instruktioner för ar-
betet med säkerhetsskydd som gäller för elnätsföretag. HEAB arbetar med 
dessa instruktioner och rekommendationer och bevakar de förändringar som 
sker i föreskrifter, instruktioner och rekommendationer för energi- och el-
nätsbranschen för att kontinuerligt förbättra sitt säkerhetsarbete.  
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• Socialtjänstens verksamhetsutövning omfattas av NIS-direktivet och har IT-
system som berörs. Detta innebär att socialtjänsten har anmält sig som leve-
rantör av samhällsviktig tjänst till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialtjänsten har klassificerat ett IT-system (dvs. ge-
nomfört konsekvensanalys och uppföljning av hur reglerade säkerhetskrav 
uppfylls i förhållande till aktuella lagkrav). Dessutom är en riskanalys gjord 
för systemet. Arbetet med att upprätta en handlingsplan och vidta riskredu-
cerande åtgärder enligt framtagna underlag är påbörjat.  

  
• VA- verksamheten omfattas av NIS-direktivet och har IT-system som be-

rörs. VA har anmält sig som leverantör av samhällsviktig tjänst 
till tillsynsmyndigheten Livsmedelsverket. VA har klassificerat 
ett prioriterat IT-system (dvs. genomfört konsekvensanalys och uppföljning 
hur reglerade säkerhetskrav uppfylls i förhållande till aktuella lagkrav). 
Dessutom är en riskanalys gjord för systemet. Arbetet med att upprätta en 
handlingsplan och vidtagande riskreducerande åtgärder enligt underlag är 
påbörjat.    
 
Utöver detta har VA-verksamheten också arbetat med att genomföra förbätt-
ringar gällande IT- drift och informationssäkerhet genom att installera en 
ny server med uppdaterad mjukvara, byggt ett separat serverrum för att öka 
det fysiska skyddet, byt brandvägg/VPN tun-
nel samt förbättrat säkerhetskopiering och beredskapslager.  

  
   
Hur skall kommunen arbeta med NIS-direktivet framgent?  
Berörda verksamheter med stöd av säkerhetsfunktionen kommer fortsatt arbeta med 
NIS-direktivet i enlighet med fastställd informationssäkerhets-policy och tillhörande 
rutiner.  
 
 
 
Per Vorberg (M) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 309        Dnr 2020KS447 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021  

  
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021. 
 
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (15-19 februari), påsklovet vecka 14 (5-9 april) samt 
höstlovet vecka 44 (1-5 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under dessa veckor. 
  

 Måndag den 25 januari 
 Måndag den 22 februari 
 Torsdag den 25 mars 
 Måndag den 19 april 
 Torsdag den 20 maj 
 Torsdag den 17 juni 
 Torsdag den 16 september 
 Torsdag den 14 oktober 
 Torsdag den 11 november 
 Torsdag den 9 december 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2021. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen  
Kanslienheten 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-08-13 2020KS447  006 
  
 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021 

Sammanfattning  
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021. 
 
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (15-19 februari), påsklovet vecka 14 (5-9 april) 
samt höstlovet vecka 44 (1-5 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under dessa 
veckor. 
    

 Måndag den 25 januari 
 Måndag den 22 februari 
 Torsdag den 25 mars 
 Måndag den 19 april 
 Torsdag den 20 maj 
 Torsdag den 17 juni 
 Torsdag den 16 september 
 Torsdag den 14 oktober 
 Torsdag den 11 november 
 Torsdag den 9 december 

 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2021. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

 

 

Page 183 of 468



 

 

 

 

 

Fastställande av årsredovisning 2019, 
verksamheten för allmänna vattentjänster 

9 

2020KS58 
   

Page 184 of 468



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 294        Dnr 2020KS58 

Årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna vattentjänster  

  
Enligt 50 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:413), som trädde i kraft 1 januari 2007, 
ska vatten- och avloppsverksamheten särredovisas. En särskild verksamhetsberättelse med en 
balans- och resultaträkning i enlighet med god redovisningssed ska upprättas och hållas 
tillgänglig för brukarna. 
 
I lagstiftningen är det krav på särredovisning där det ska framgå hur huvudmannen har 
fördelat kostnaderna. Enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. 
Verksamheten redovisar varje år en särskild balans- och resultaträkning som ett led i att 
tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och investeringar. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) finansieras genom avgifter via intäkter från en 
fastställd VA-taxa. 
 
Verksamheten har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2019. Fastställd redovisning 
ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på 
kommunens hemsida. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2019 för verksamheten för allmänna 
vattentjänster. 
 

---------------------- 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Jessica Stenhoff 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-07-16 2020KS58  360 
  
 

Årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna vattentjänster  

Sammanfattning  
Enligt 50 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:413), som trädde i kraft 1 januari 
2007, ska vatten- och avloppsverksamheten särredovisas. En särskild 
verksamhetsberättelse med en balans- och resultaträkning i enlighet med god 
redovisningssed ska upprättas och hållas tillgänglig för brukarna. 
  
I lagstiftningen är det krav på särredovisning där det ska framgå hur huvudmannen har 
fördelat kostnaderna. Enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara 
självkostnaden. Verksamheten redovisar varje år en särskild balans- och resultaträkning 
som ett led i att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och 
investeringar. 
  
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) finansieras genom avgifter via intäkter från en 
fastställd VA-taxa. 
  
Verksamheten har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2019. Fastställd 
redovisning ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att 
finnas på kommunens hemsida.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2019 för verksamheten för allmänna 
vattentjänster. 
 
 
 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Jessica Sténhoff 
  Verksamhetschef vatten och avfall 

 

Bilaga:  

1. Förslag till årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna vattentjänster
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Verksamheten för vattentjänster 

Årsredovisning 2019

Gjutning av högreservoar i Hindås
Foto: Vatten- och avfallsverksamheten
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2   Årsredovisning Härryda kommun 2019

Årsredovisning
Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2019. 
Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomi-
verksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige.

Foton:  Vatten- och avfallsverksamheten

Innehållsförteckning   
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Årsredovisning Härryda kommun 2019    3

Organisation
Vattenverksamheten inom sektorn  
för samhällsbyggnad är organiserad 
under kommunstyrelsen.
Ordförande: Per Vorberg (M)
Samhällsbyggnadschef:  
Håkan Jacobsson/
Anders Ohlsson fr.o.m. 1 sept
Verksamhetschef för vatten 
och avfall: Jessica Sténhoff

 

VERKSAMHETEN

Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- 
och avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare 

telefontider och en fortsatt mycket god service. 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSELagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer
krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och
resultaträkning upprättas. Taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader.

Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte 
verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i 
kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som 
hör till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående 
balanser per 2019-12-31 har upprättats i denna redovisning.

Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt 
i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt 
läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten 
kommunens redovisningsprinciper.

Uppdrag 
Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna 
vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska 
vattenverksamheten:

• Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet.

• Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och 
föreskrifter.

• Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare 
transport till recipient.

• Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter 
och gator.

• Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, 
vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och 
tryckstegringsstationer.

• Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god 
dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten.

• Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, 
spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande 
bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen.

• Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid.

• Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar.

• Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten.

• Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter 
och bokslut samt ta fram driftstatistik.
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4   Årsredovisning Härryda kommun 2019

Drift, avloppsreningsverk
Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken 
fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt 
fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till jord-
förbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg.

Drift, spillvattenavledning
Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har resul-
terat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten till 
ledningsnätet. Delar av kommunens ledningsnät har filmats för att lokalisera 
och dokumentera fel i både dagvatten och spillvattenledningar. 

Under året har det varit 20 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och 
dagvatten. Under året har 3 982 555 m3 avloppsvatten mottagits och renats, 
varav 3 511 913 m3 har renats vid Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna 
reningsverk har mottagit och renat 427 300 m3 i Rävlanda reningsverk och 
43 342 m3 i Hällingsjö reningsverk.

Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution
Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och 
årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända. Under året har 
1 874 137 m3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 159 305 m3 
levererats från Mölndal kommun och 52 844 m3 från Partille kommun. Den ej 
debiterade mängden från ledningsnätet är 12 procent. Inom distributionsnätet 
har 22 stycken vattenläckor åtgärdats.

Kartverksamhet
Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under 
året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor 
har upprättats till ny anslutna fastigheter.

Kvalitet
Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av 
åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer 
och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vat-
tenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och 
syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och 
analyskontroll sker kontinuerligt. 

Övriga händelser
I februari antog kommunfullmäktige investeringen på 547 mkr för entrepre-
nadarbeten med överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, råvat-
tenpumpstation med intagsledningar, högreservoar och ett nytt vattenverk i 
Hindås. Detaljplanen vid Iberovägen för det nya vattenverket i Hindås vann 
laga kraft under sommaren. 

Tidigare avgjordes en avtalstvist i Tingsrätten mellan en entreprenör och 
kommunen. Tingsrättens domslut överklagades av entreprenören och Hov-
rätten prövade domen under våren 2019 som fastställde tingsrättens domslut 
till förmån till kommunen. Entreprenören har därefter överklagat domslutet 
till Högsta domstolen. 

Varje år lagar kommunen ett 
antal vattenläckor och åtgärdar 
stopp i spillvattenledningar. 

Under 2019 reparerades 
22 vattenläckor.  Och 20 
avloppsstopp i spillvatten-
ledningar åtgärdades.

Våra abonnenter släpper ut 
1,7 miljoner m3 spillvatten i 
ledningarna. 

Reningsverken tar emot 3,9 
miljoner m3 avloppsvatten, 
mestadels regnvatten. Det 
innebär ett inläckage på 2,2 
miljoner m3 under 2019.

ARV   Avloppsreningsverk 

VV     Vattenverk

 

VERKSAMHETEN,
FORTS. 
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Under sommaren 2019 beslutade kommunstyrelsen att vatten- och av-
fallsverksamheten ska bolagiseras. Bakgrunden till beslutet var bland annat 
det stora investeringsbehov som finns inom verksamheten och som gör 
vatten- och avfallsfrågorna till en prioriterad fråga för kommunen. Sedan 
dess har det under året pågått ett förberedande arbete inför att bolaget ska 
bildas. Formellt beslut om bolagsbildning sker år 2020.

Delar av VA-verksamheten flyttade till Metallvägen i Mölnlycke från kom-
munhuset.

Samarbetet mellan kommunerna i regionen har fortsatt med gemensamma 
utbildningar och gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det 
pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund (VGR) om 
möjliga samarbetsformer mellan kommunerna.

  

Uppgiftsmått, tkr
   2019 2018            2017      

Vattenverk (st)  3 3 3  
Reningsverk (st)  2 2 2  
Pumpstationer (st)  38 38 37 
Tryckstegringstationer (st)  18 18 18  
Reservoarer (st)   4 4  
Anslutna personer (st)   29 322 29 203 29 112 
VA-abonnenter (st)  6 980 6 661 6 582 
Inköpt vatten (tm3)  212 241 235 
Försålt vatten (tm3)  1 656 1 825 1 675 
Renad avloppsmängd (tm3)                   3 983 3 662 3 411  
Ledningslängd, dricksv. km  278 277 274  
                         spillv. km  255 251 249  
                         dagv. km  175 175 173

  
  Investeringar, tkr

   Utfall  2019 Budget 2019 Utfall 2018 
Inventarier 166 100 11 
Förnyelse befintligt ledningsnät 4 415  10 000 13 184 
Nya ledningar 1 693  66 272  2 187 
Förnyelse VV samt ARV 3 212 7 542 10 803 
Nya serviser i VO  713 2 000 936  
Byte vattenmätare 539  200 223 
Exploatering VA**) 16 155 18 097   7 085 
Summa    

  **)Inbetalda anläggningsavgifter 2019, 6 960 tkr. 

Överföringsledningar
   Foto: Vatten- och avfallsverksamheten
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6   Årsredovisning Härryda kommun 2019

Förnyelse ledningsnät 4 415 mkr
Förnyelse av dricksvattenledning i skogenområdet i Mölnlycke 2,6 mkr, 
Gärdhemsvägen i Rävlanda 0,3 mkr. Utbyte av brunnslock i kommunen 
0,6 mkr. Omläggning VA-ledningar vid del av Trädgårdsvägen 0,5 mkr. 
Omläggning av VA-ledningar i Herrgårdsvägen 0,2 mkr. Omläggning av 
dagvattenledning i Rävlanda 0,2 mkr.

Nya ledningar 1,7 mkr
Komplettering av VA-ledningar i Landvetter centrum 1,0 mkr. Förstärk-
ning av spillvattenledning till en underjordisk anslutning i Bårhult 0,2 mkr. 
Utbyggnad av VA-ledningar vid Backatorpsvägens norra del i Landvetter 0,2 
mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har anlagts 0,3 mkr.

Förnyelse VV,  ARV samt stationer 3,2 mkr
Utbyggnad av befintlig tryckstegringsstation i Gökskulla 1,0 mkr. Ny tryck-
stegringsstation vid Slalomvägen i Hindås 0,7 mkr. Underhåll processdelar 
i anläggningar 0,3 mkr. Utbyte av styr- och datakommunikation 0,4 mkr, 
övriga mindre projekt 0,8 mkr.

Exploatering VA 16,2 mkr
VA-förnyelse i Gärdesområdet Mölnlycke 0,8 mkr. VA-förnyelse Björkelids-
vägen i Rävlanda 0,5 mkr. Övriga exploateringar i kommun 14,9 mkr.

ARV   Avloppsreningsverk 

VV     Vattenverk

Gjutning av avloppspumpstationskammare
Foto: Vatten- och avfallsverksamheten

Intagstationen Bockön
Foto: Vatten- och avfallsverksamheten

Gjutning av högreservoar i Hindås
Foto: Vatten- och avfallsverksamheten

Page 192 of 468



Årsredovisning Härryda kommun 2019    7

Personal 
Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution. 
Under året har en drifttekniker slutat och ersatts. En projektledare gick i 
pension under våren och en teknisk projektledare förstärktes till verksam-
heten. Rekrytering av ny driftchef startades upp under senare delen av året 
och tf. driftchef utsågs tillsvidare. Ytterligare en VA-ingenjör rekryterades 
och en administratör anställdes under året.

Kurser, studieresor med mera
Personal har deltagit i kurser enligt följande: Projektverktyget Project 
Place, Projektledarutbildning, Kommunikation för myndighetspersonal, 
Fördjupningskurs diarie, Webbtillgänglighet, Byggarbetsmiljösamordnare, 
Vattenmätare och debitering,  Maint Master uppgradering underhållssystem, 
Systematiskt Säkerhetsarbete, Rörnät och Klimat, Coachning i avfallsföre-
byggande

Personal har deltagit i kommun- och regionöverskridande möten för erfa-
renhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete.

Arbetsmiljö
Under året har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten 
inom VA, åtta arbetsplatsträffar och 37 arbetsmöten. Medarbetarsamtal 
och uppföljningssamtal har genomförts under året med alla medarbetare. 

Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser 
både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet 
och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter 
avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verk-
samhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och 
egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas 
och ständigt utvecklas.

Kompetent personal
Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. 
Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra 
arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att behålla kunniga och välutbildade 
medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår 
sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför 
ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som adminis-
trativt och informativt.

Styrning
Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investe-
ringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla 
vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfred-
ställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

  
 

 

PERSONAL

 

FRAMTID
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Resultaträkning, tkr
 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017 
Verksamhetens intäkter, not 1 69 210 67 312 63 813
Verksamhetens kostnader, not 2    -49 450 -40 315 -47 410
Avskrivningar, not 3 -12 351 -11 947 -9 794

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter, not 4 2 489 2 475 2 213
Finansiella kostnader, not 5 -7 962 -7 802 -6 278

Resultat före extraordinära poster 1 936 9 723 2 544
Extraordinära intäkter 
Extraordinära kostnader 
Resultat 1 936 9 723 2 544

Balansräkning, tkr
 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017 
Tillgångar 
Affärsfastigheter 493 547 414 766         384 090 
Maskiner och inventarier 1 665 1 368             1 579
Summa anläggningstillgångar, not 6 495 212 416 134        385 669
Fodringar                        3 095  7 707 2 736
Summa tillgångar 498 307 423 841 388 405

Eget kapital och skulder
Eget kapital, not 8 11 163 9 227 -496
varav årets resultat 1 936 9 723 2 544

Avsättningar
Avsättning för pensioner 4 510 4 275 4 052
Summa avsättningar 4 510  4 275 4 052
Långfristiga skulder, not 9 478 912 407 146 382 331
Kortfristiga skulder, not 10 3 722 3 193 2 518
Summa skulder 482 634 410 339 384 849
Summa eget kapital och skulder 498 307 423 841 388 405
 

Kommuninterna kostnader 2019

Kostnad tkr   Förklaring
Kontaktcenter  515    Andel av tjänster i kontaktcenter
Ekonomi 689      Andel av tjänster på ekonomi
  och ekonomisystem
Ledning och adm. 
SHB 379  Andel av kostnader sektorsledning
Lokalkostnader 475 Internhyra för lokaler
Städ 109 Interna tjänster
IT-kostnader 429 IT-kostnader mot IT-funktionen, 
  datorer licenser
Mät & GIS 449 Andel av tjänster och 
  systemkostnader
Transporter 
och resor 1 033 Internhyra av fordon 
  av Mark och anl.

 

EKONOMI
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Noter, tkr  
  2019      2018 2017
Not 1.  Verksamhetens intäkter 69 210 67 312 63 813  
Brukningsavgifter  66 402 64 574 61 443
 Övriga intäkter 2 808 2 738 2 370

Not 2.  Verksamhetens kostnader 49 450 40 315 47 410
 Entreprenad-köp av verksamhet 18 567 19 210 19 413
 Personalkostnader 13 453 12 290 11 403
 Övriga kostnader (konsulter, el,  17 430 8 815 16 594
 förbrukningsmaterial mm)

Not 3. Avskrivningar 12 351 11 947 9 794
 Affärsfastigheter 11 942 11 501 9 294
 Maskiner och inventarier 409 446 500

Not 4. Finansiella intäkter 2 489 2 475 2 213
 Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 2 489 2 475 2 213

Not 5. Finansiella kostnader 7 962 7 802 6 278
 Ränta på investeringsutgifter 7 962 7 802 6 278

Not 6. Verksamhetens anläggningar 495 212 416 134 385 669
 Materiella anläggningstillgångar
 Affärsfastigheter 493 547 414 766 384 090
 Maskiner och inventarier 1 665 1 368 1 579

Not 7. Fodringar 3 095 7 707 2 736
 Kundfodringar i kommunens debiteringssystem 3 095 7 707 2 736

Not 8. Eget kapital 11 163 9 227 -496
 Verksamhetens resultatfond där 
 överskott i resultaträkningen fonderas 11 163 9 227 -496

Not 9. Långfristiga skulder 478 912 407 146 382 331
 Lån från kommunen 352 551 284 797 262 973
 Kvarvarande skuld avseende anläggningsavgifter 126 361 122 349 119 358

Not 10. Kortfristiga skulder 3 722 3 193 2 518
 Periodiserade anläggningsavgifter    
 Kunder 787 397 71
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    Maskiner och 
Mkr Affärsfastigheter inventarier Summa

Anskaffningsvärde 532 429 15 915 548 344
Ack ned-/avskrivningar   -117 665 -14 547 -132 212

Ingående bokfört värde 2018 414 764 1 368 416 132

Årets investeringar 90 724  706 91 430
Årets försäljningar 0 0 0
Årets avskrivningar -11 941  -409 -12 350
Årets nedskrivningar 0 0  0
Omklassificeringar	 0	 0	 0
Avskrivning	omklassifi- 
	cering/flyttningar	 0	 0	 0

Utgående bokfört värde  439 547 1 665 495 212

Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031–724 61 00 
kommun@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 295        Dnr 2020KS59 

Årsredovisning 2019, verksamheten för avfallstjänster  

  
Reglerna för kommunernas avfallshantering återfinns i miljöbalken och avfallsförordningen. I 
lagstiftningen finns inget specifikt krav på särredovisning men enligt regelverket ska 
verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar 
varje år även avfallsverksamheten med en särskild balans- och resultaträkning som ett led i att 
tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och investeringar. 
Avfallsverksamheten finansieras enligt särskild avfallstaxa. 
 
Sektorn har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2019. Fastställd redovisning ska 
finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på kommunens 
hemsida. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning 2019 för verksamheten för avfallstjänster. 
 

---------------------- 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Jessica Stenhoff 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-07-16 2020KS59  459 
  
 

Årsredovisning 2019, verksamheten för avfallstjänster 

Sammanfattning  
Reglerna för kommunernas avfallshantering återfinns i miljöbalken och 
avfallsförordningen. I lagstiftningen finns inget specifikt krav på särredovisning men 
enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. Sektorn för 
samhällsbyggnad redovisar varje år även avfallsverksamheten med en särskild balans- 
och resultaträkning som ett led i att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl 
drift och investeringar. Avfallsverksamheten finansieras enligt särskild avfallstaxa. 
 
Sektorn har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2019. Fastställd redovisning 
ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på 
kommunens hemsida. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning 2019 för verksamheten för avfallstjänster 
enligt föreliggande förslag. 

 
 
 
 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef   Jessica Sténhoff 
    Verksamhetschef vatten och avfall 
 

Bilaga:  

1. Förslag till årsredovisning 2019, verksamheten för avfallstjänster 
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Årsredovisning
Avfallsverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2019. 
Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med 
ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2020-xx-xx §xx.

Illustrationer: Eva Mellergårdh Wernersson. 
Övriga bilder från Avfallsverksamheten, samt Mostphotos.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSEKommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. I detta 
ingår inte ansvar för insamling av verksamhetsavfall. Producenterna ansvarar för 
insamling av avfall med producentansvar. Kommunen finansierar kostnaderna för 
avfallsverksamheten via taxa för avfall och slam medan producenternas kostnader 
finansieras av en avgift på produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens 
taxa för avfall och slam. 

Kostnaden för avfallsverksamheten består främst av hämtning av hushållsavfall, 
drift och underhåll av Bråta återvinningscentral för grovavfall och hushållens far-
liga avfall, slamtömning av enskilda avlopp och kostnader för gränsöverskridande 
besök på återvinningscentraler. Det ingår även att administrera verksamheten 
genom avfallsplanering, kundservice, fakturering och information. 

Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering 
av tillgångar och skulder som hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts och 
en balansräkning med utgående balanser per 2019-12-31 har upprättats i denna 
redovisning. 

Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en 
resultatutjämningsfond. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisnings-
principer. 

Organisation
Avfallsverksamheten inom sektorn  
för samhällsbyggnad är organiserad 
under kommunstyrelsen.
Ordförande: Per Vorberg (M)
Samhällsbyggnadschef:  
Håkan Jacobsson 1 jan – 31 aug
Anders Ohlsson 1 sept –
Verksamhetschef för vatten 
och avfall: Jessica Sténhoff
Avfallsingenjör: Eliza Farmand

 

VERKSAMHETENUppdrag
Kommunen har lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från verksamheter. Även slam från enskilda avloppsanläggningar 
är kommunens ansvar.

Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta 
uppnås. I det arbetet deltar alla - från producenterna till hushållen. 

Hushållen har en skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall via de olika in-
samlingssystem som finns. Hushållen har också en skyldighet att följa de regler 
som finns för avfallshanteringen i kommunen. 

Avfallet ska hanteras enligt den prioritetsordning som beskrivs i avfallshierarkins 
fem steg:

 1. Förebyggande av avfall
 2. Återanvändning
 3. Materialåtervinning
 4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
 5. Deponering

 
EU beslutar ramarna för avfallshanteringen och riksdagens miljömål styr den 
miljömässiga aspekten. 
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VERKSAMHETEN,
FORTS. 
 

Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar och 
företag. 

Renova AB och Renova Miljö AB
Renova-koncernen är uppdelad i två bolag, Renova AB och Renova Miljö AB. 
Renova AB arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag. Renova Miljö 
AB konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och 
kommuner. Härryda kommun är delägare i Renova AB med 0,9 procent av aktierna. 
Därigenom har kommunen tillgång till avfallskraftvärmeverket vid Sävenäs, för-
behandlingsanläggningen  för matavfall på Marieholm, sorteringsanläggningar 
för grövre industri-, bygg- och grovavfall samt deponi i Tagene och Fläskebo.

Insamlingsentreprenörer
Under året 2019 ansvarade Renova Miljö AB för insamling av farligt avfall. Även 
hämtningen av slam från enskilda anläggningar ansvarade Renova Miljö AB för. 
Renova AB har efter en direkttilldelning ansvaret för insamling av hushållsavfall.

Bråta återvinningscentral, ÅVC
Bråta ÅVC är Härryda kommuns anläggning för insamling av grovavfall och 
farligt avfall. Här kan hushållen lämna in grovavfall som till exempel metallskrot, 
trä, trädgårdsavfall och elektronikavfall. Utsedd entreprenör, efter upphandling 
enligt LOU, för drift och bemanning på Bråta ÅVC är Veolia Recycling Solutions 
Sweden AB. 

Under året påbörjades bygget av återbrukshuset Paviljongen på Bråta återvin-
ningscentral. Paviljongen byggs av begagnat byggmaterial till stor del och när 
Paviljongen står klar kommer besökare att kunna lämna in saker till återanvänd-
ning. Detta för att bidra till en mer cirkulär modell och skapa ett långsiktigt 
hållbart samhälle.

Gemensamt passersystem
Härryda kommun har ett avtal med Bollebygds kommun som gör det möjligt för 
invånarna att nyttja Råssa återvinningscentral, vilket är mycket vanligt bland 
boende i Härryda kommuns östra delar. Från 2011 kan kommunens invånare även 
besöka ÅVC i Ale-, Kungsbacka-, Lerums- och Partille kommun samt Göteborgs- 
och Mölndals stad. Hemkommunens regler gäller.

Insamling av farligt avfall
Kommunen har i dagsläget fyra behållare för insamling av mindre farligt avfall, 
den så kallade Samlaren. Behållarna finns i matbutiker i Rävlanda, Hindås och 
Mölnlycke. 

Tre gånger under året har Renova Miljö AB kört turer med den så kallade Farligt 
avfall-bilen (FA-bil) där invånarna har haft möjlighet att lämna till exempel färg, 
hushållskemikalier och småelektronik.Det finns även möjlighet att beställa hämt-
ning av farligt avfall vid fastigheten, mot avgift.

För att uppmuntra till återanvändning så hade turen i maj och september sällskap 
av en Second hand-bil. Denna bil samlade in begagnade saker som till exempel 
kläder, porslin och böcker. Sakerna lämnades över till hjälporganisationen Rescue 
Mission i Mönlycke.

LOU Lagen om offentlig upphandling
FA-bil Bil för insamling av farligt avfall
FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen
ÅVC Återvinningscentral
ÅVS Återvinningsstation

Våra abonnenter 
lade 6 417 ton 
avfall i sopkärlet 
2019. Detta 
motsvarar 169 kg 
per person.
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Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS
För insamling av tidningar och förpackningar finns 26 stycken återvinningssta-
tioner (ÅVS) runt om i kommunen, som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
(FTI) ansvarar för, på uppdrag av producenterna. Kommunen och vissa privatper-
soner upplåter marken medan FTI står för insamling och underhåll av stationerna. 

Under året har FTI kunnat bygga om ett flertal av stationerna med modernare 
och tåligare behållare.

Fastighetsägare har även möjlighet att sluta avtal med privata entreprenörer om 
fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Detta förekommer i vissa 
flerfamiljshus. 

Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör 
och glödlampor                                                                              
Elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor omfattas av 
producentansvar. El-Kretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som har i uppdrag 
att samla in och behandla uttjänt elektronik samt bärbara batterier. Genom avtal 
med kommunen fungerar Bråta återvinningscentral som en insamlingsplats åt 
El-Kretsen.

Lysrör, glödlampor och mindre elavfall kan lämnas på återvinningscentralerna, 
i Samlaren eller vid de schemalagda turerna med FA-bilen. Elektronikavfall kan 
även, mot en avgift, hämtas vid fastigheten. 

Hämtning av hushållsavfall
Insamlingssystemet är uppbyggt för att stimulera till återvinning och återan-
vändning genom att tillämpa differentierad och viktbaserad taxa. Abonnemang 
för insamling av matavfall eller hemkompostering har en lägre fast avgift än 
abonnemang för osorterat avfall. Utsortering av material som omfattas av pro-
ducentansvar, främst förpackningar och tidningar, motiveras av viktavgiften. 
Hämtningssystemet ger även möjlighet till glesare hämtningsintervall för de som 
genererar lite avfall och sorterar ut matavfall.

Insamling av matavfall 
Idag sorterar 63% av kunderna ut matavfall för tillverkning av biogas och biogödsel.

År 2019 samlades 5 065 ton hushållsavfall (exkl grovavfall) in till förbränning. 
Grovavfall från hushållen lämnas nästan uteslutande av hushållen själva på Bråta 
ÅVC.

I Samlaren kan 
man lämna 
små-elektronik, 
batterier och 
lampor.

2019 1 352

 Insamling av 
matavfall (ton)
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Regionalt samarbete
De tretton kommunerna i göteborgsregionen har arbetat fram en regional avfalls-
plan, A2020, som är antagen i kommunerna och går i linje med Härryda kom-
muns arbete och plan för ett mer hållbart samhälle. Förutom att ha gemensamma 
avfallsmål fördjupas även samarbetet inom avfallshanteringen för varje år. 

Under 2019 har arbetet med den regionala avfallsplanen för perioden 2021-2030 
fortskridit. Avfallsplanen är utgångspunkten till hur kommunerna inom göte-
borgsregionen arbetar med avfallsfrågor och den kommer att ha ett stort fokus på 
en effektiv och hållbar avfallshantering. Den kommande avfallsplanen kommer 
även att innehålla mål och åtgärder för att arbeta högre upp i avfallshierarkin och 
därmed förebygga uppkomsten av avfall. 

Tillsammans med 6 övriga göteborgsregionen-kommuner har man under 
året påbörjat ett förfrågningsunderlag för en kommande upphandling av ett 
körkortsbaserat system till återvinningscentralerna. Planen är att det ska 
upphandlas under år 2020 och införas under årsskiftet 2020/2021.

Avfallsverksamheten har varit delaktiga i den regionala kampanjen ”Gör det inte 
svårare än vad det är”. Kampanjen syftar till en ökad utsortering av matavfall 
och därmed att bidra till ett naturligt kretslopp då matavfallet ger oss biogas som 
bränsle och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark.

Övriga händelser
Hösten 2019 infördes Edp Mobile vilket är ett fordonssystem som är kopplat 
till verksamhetssystemet Edp Future. Edp Mobile används för sophämtningen 
och underlättar för chaufförer och administrativ personal avseende bland annat 
tömningsregistrering av kärl och container.

Den 15 juni hade avfallsverksamheten en ”Bytardag” på återvinningscentralen Bråta 
i samarbete med driftentreprenören Veolia och hjälporganisationen Emmaus. Detta 
för att lyfta nyttan med återanvändning och ett hållbart konsumtionsbeteende.

Härryda kommun erbjöd tidigare abonnenterna i kommunen ett obegränsat antal 
avgiftsfria besök till kranskommunernas återvinningscentraler. Ett obegränsat 
antal medförde höga kostnader för avfallsverksamheten och för att reducera 
kostnaderna beslutade kommunfullmäktige att begränsa antalet avgiftsfria 
besök på kranskommunernas återvinningscentraler till 12 gånger per kalenderår 
för helårsabonnenter och sex gånger per säsong för säsongsabonnenter. Denna 
begränsning infördes under året. Till kommunens egna återvinningscentral Bråta 
kvarstår möjligheten att även fortsättningsvis obegränsat antal gånger få besöka 
centralen avgiftsfritt.

En ny förordning för förpackningar respektive returpapper trädde i kraft 
den 1 januari 2019. Förordningen innebär ett förtydligat producentansvar för 
förpackningar och tidningar vilket betyder att från och med 1 januari 2021 ska 
producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in förpackningar och 
returpapper bostadsnära.

Det kommer att krävas ett tillstånd från Naturvårdsverket för denna insamling och 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, avser att söka ett sådant tillstånd 
och har därför haft samråd med bland annat Härryda kommun för att presentera 
hur ett eventuellt insamlingssystem kan komma att se ut i kommunen. Om det 
presenterade insamlingssystemet godkänns beslutas av Naturvårdsverket under 
år 2020.

Det samlas in matfett och fallfrukt 
på Bråta ÅVC. Matfettet omvandlas 
till bland annat biodiesel. Fallfrukten 
blir till biogas och biogödsel. För 
2019 blev det 1,4 ton fallfrukt.
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PERSONAL Personal
Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö 
och miljöfarlig verksamhet, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska 
utformas och ständigt utvecklas. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas 
med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, 
kvalitet, säkerhet och utförande.

Välutbildad och engagerad personal krävs för att driva verksamheten. Attraktiva 
lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med ett attraktivt arbetsinnehåll och 
en bra arbetsmiljö skapa förutsättningar för att locka välutbildade medarbetare till 
avfallsverksamheten. 

I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, 
övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande 
verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. 

Under sommaren 2019 beslutade kommunstyrelsen att vatten- och avfallsverksam-
heten ska bolagiseras. Bakgrunden till beslutet var bland annat det stora investe-
ringsbehov som finns inom verksamheten och som gör vatten- och avfallsfrågorna 
till en prioriterad fråga för kommunen. Sedan dess har det under året pågått ett 
förberedande arbete inför att bolaget ska bildas. Formellt beslut om bolagsbildning 
sker år 2020.

Kurser, studieresor med mera
Under året har personal deltagit på bland annat kurs i ”Förebygga avfall–en kurs i 
att coacha”, medverkat på avfallsnätverk för göteborgsregionen och även på matav-
fallsnätverk med region Skåne.

Personal har även besökt Avfall Sveriges års- och höstmöte.

Personal från avfallsverksamheten, kontaktcenter och från Bråta ÅVC har deltagit i 
kommunöverskridande möten och seminarium för erfarenhetsutbyten, gemensamma 
aktiviteter, mässor och samarbeten. 

Arbetsmiljö
Under verksamhetsåret har det genomförts två verksamhetsmöten, ett lednings-
möte och fyra arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har ge-
nomförts med alla medarbetare.

Styrning
Antalet årsarbetare 2019-12-31 på avfallsverksamheten var två varav en arbetar 
heltid med avfallsfrågor. Övriga är handläggare och en verksamhetschef för vat-
ten och avfall. 

Verksamhetens entreprenörer för farligt avfall, slamtömning samt drift av Bråta 
ÅVC upphandlas enligt LOU med en avtalstid om fem år och med möjlighet till 
förlängning i upp till 24 månader. Renova Miljö AB utförde slamtömning och 
även insamling av farligt avfall.

Drift och bemanning på Bråta återvinningscentral sköts av Veolia Recycling 
Solutions Sweden AB. Verksamhetens styrning av avtal med respektive entreprenör 
sker genom bland annat entreprenadmöten, avstämningar och avtalsuppföljningar.

Genom konsortialavtalet som kommunen har med Renova AB är kommunen bun-
den att lämna allt brännbart hushållsavfall för behandling på Renovas anläggning 
i Sävenäs och matavfallet ska gå till Renovas anläggning på Marieholm där det 
förbehandlas. Även deponiavfallet går genom detta avtal.
Efter en direkttilldelning av hämtning av hushållsavfall har Renova AB detta 
uppdrag sedan 1 april 2018. Alla direkttilldelningar har reviderats och kommunala 
chefsnätverket för Renova (KCR) har sedan tillsammans med Renova AB skrivit 
under avtalen. 
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Balansräkning 
tkr Bokslut 2019       Bokslut 2018
Tillgångar
Affärsfastigheter 10 144           9 675
Maskiner och inventarier 1 652           1 826
Summa anläggningstillgångar, not 8  11 796              11 501

Kortfristiga fordringar, not 9 758            1 873 
Summa omsättningstillgångar 758      1 873 
Summa tillgångar  12 554             13 374

Eget kapital och skulder
Ingående eget kapital 507          1 474
Årets resultat  -2 023            -967
Summa eget kapital -1 516            507

Avsättningar
Avsättning för pensioner 178                 171
Summa avsättningar 178               171

Skulder
Långfristiga skulder, not 10  13 874              12 681
Kortfristiga skulder kunder, not 11  18                 15
Summa skulder 13 892             12 696 

Summa eget kapital och skulder                                      12 554               13 374

 

EKONOMI Resultaträkning  
tkr Budget 2019 Bokslut 2019  Bokslut 2018  
Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter, not 1 30 572 33 563 29 219
  varav kommuninterna intäkter, not 2 0 2 230 1 903
Övriga externa intäkter, not 3 934 1 020 3 106
Summa intäkter 31 506 34 583 32 325

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader  1 400 1 293 1 265
Entrepr., köp av verksamhet 26 460 32 174 28 876
Övriga kostnader, not 4 2 467 1 895 1 986
  varav kommuninterna kostnader, not 5 636 960 1 185
Avskrivningar, not 6 951 966 929
Finansiella kostnader, not 7 228 278 236

Summa kostnader 31 506 36 606 33 292

Resultat 0 -2 023 -967 
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Not 1.  Taxor och brukningsavgifter Bokslut 2019      Bokslut   2018
Kommunens avfallstaxa bygger på
självkostnadsprincipen och enligt beslut 
ska kostnadstäckningsgraden vara 100 %. 33 563 29 219

Not 2.  Kommuninterna intäkter
Brukningsavgifter för intern 
kommunal verksamhet. 2 230  1 903

Not 3.  Övriga externa intäkter
Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror 
och tjänster av annan kommun 1 020 3 106

Not 4.  Övriga kostnader 1 891 1 986
Inköp anläggningstillgångar 15 18
Anläggnings- och underhållsmaterial 57 96
Div främmande tjänster (vattenanalyser deponi, 
dataprogram, besiktning och licensavg.)                  1 045                    1 228  
Konsulttjänster  122 160 
Lokal- och markhyror 44 44
Hyra/leasing 3 4
Bränsle, energi och vatten 81 80
Transporter och resor 7 17
Förbrukningsinventarier  38     28
Kontorsmaterial och trycksaker 47 31
Porto, IT och telekommunikation 118 124
Information, annonser och reklam 103 87
Försäkringar och riskavgifter 44 26
Div kostnader (medlemsavgifter) 167 43

Not 5.  Kommuninterna kostnader
Central administration (personal, ekonomi,  
 IT och lokalhyra), el, städning etc. 960 1 185

Not 6.  Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan  
med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 966 928

Tekniska anläggningar, år 25-50 25-50 
Inventarier, maskiner, år  5-10 5-10
Transportmedel, år 5 5

Not 7.  Finansiella kostnader
Verksamheten belastas med kommunens
internränta, två procent för år 2019, på det  
bokförda värdet på verksamhetens  
anläggningstillgång 278                         236

Noter

Not 8. Materiella anläggningstillgångar

tkr                 Affärsfastigheter       inventarier     Summa

Anskaffningsvärde  14 614  5 080    19 694

Ack ned-/avskrivningar -4 939 -3 255 -8 194

Ingående bokfört värde 9 675 1 825 11 500

Årets investeringar 1 023  238 1 261
Årets försäljningar 0 0 0
Årets avskrivningar  -554 -411 -965
Årets nedskrivningar 0 0  0
Omklassific./flyttningar	 0	 0	 0
Avskrivning	omklassifi- 
cering/flyttningar	 0	 0	 0

Utgående bokfört värde  10 144 1 652 11 796

Maskiner och

Not 9.  Kortfristiga fordringar       Bokslut 2019         2018
Kundfordringar i Future 
debiteringssystem.                                     758         1 873 

 
Not 10.  Långfristiga skulder
Lån från kommunen                              13 874       12 681

Not 11. Kortfristiga skulder kunder              18             15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 297        Dnr 2020KS368 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst 
2019  

  
Direktionen för Tolkförmedlingen Väst beslutade den 27 mars 2020 § 397 att godkänna 
årsredovisningen för 2019. Tolkförmedlingen Väst har översänt årsredovisningen till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen för 2019 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den  19 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedlingen Väst för 2019. 
 
Kommunfullmäktige beviljar Tolkförmedlingen Västs direktion och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Detta i enlighet med förslag från Tolkförmedlingen 
Västs revisorer med motiveringen att revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas och då 
revisorerna inte har framfört någon anmärkning. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen   
Sofia Wallgren 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-19 2020KS368  106 
  
 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen 
Väst 2019 

Sammanfattning  
Direktionen för Tolkförmedlingen Väst beslutade den 27 mars 2020 § 397 att godkänna 
årsredovisningen för 2019. Tolkförmedlingen Väst har översänt årsredovisningen till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
I revisionsberättelsen för 2019 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna 
i densamma.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedlingen Väst för 2019.  
 
Kommunfullmäktige beviljar Tolkförmedlingen Västs direktion och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Detta i enlighet med förslag från 
Tolkförmedlingen Västs revisorer med motiveringen att revisorerna har tillstyrkt att 
ansvarsfrihet beviljas och då revisorerna inte har framfört någon anmärkning. 
 
  

Peter Lönn 
Kommundirektör   Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

Bilagor: 

1. Protokollsutdrag 397 §  
2. Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2019 
3. Årsredovisning 2019  
4. Revisionsberättelse  
5. PM avseende årsredovisning 2019 Kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väst 
6. Internkontrollrapport  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0011-1 

2020-03-27 

  

 1 (2) 

 
Årsredovisning 2019 
 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019. 

 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat. De mest 

efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 

 

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel uppdrag som utförs 

av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 1C är mål som uppnåtts. Målet för 

andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som 

inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är 

mål som ej uppfyllts. 

 

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året 

och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation.  

 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad 

förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av 

förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 

 

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 

personalomsättning om 18,2 %.  

 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med föregående år.  

 

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.  

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler. 

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal i Trollhättan. 

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med befintlig leverantör 

pga utdragen upphandlingsprocess. 
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• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats. 

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats. 

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal. 

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. 

 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 

vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 

lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva 

utfallet. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande  

• ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2 

• Internkontrollrapport, 20/0011-3 

 

Beslutet ska skickas till 
Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 
Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 

Omvärldsanalys 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 
För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring.  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  

• arbetar miljömedvetet.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället.  

 

Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 
 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 
 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 
 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 
 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 
Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 

Kunder 
Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

 

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 Organisationsschema. 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Medarbetare 
Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar 
Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 

Nya lokaler i Göteborg 
Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 

Ett kontor i Fyrbodal 
I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 

Omförhandlat avtal 
På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 

Avtal nytt verksamhetssystem 
Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 

Konkurrensverket 
Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 

Ny webbplats 
Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 
I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

Mässdeltagande 
I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Förlängt avtal 
På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

Brand i Trollhättan 
I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 

Ny verksamhetschef Fyrbodal 
I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 

Covid-19 påverkar verksamheten 
På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 

Utveckling av verksamheten över tid 
Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 
I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    
Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    
Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    
Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    
Extraordinära poster  0 0 

    
Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    
Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    
Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     
    

Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    
Resultat    
Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    
Summa tillgångar  62 440 61 561 

    
    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  5 891  5 399  

    
Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    
Minskning kortfristiga skulder  -530  630  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 218  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    
Årets kassaflöde  689  5 019  

    
Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 
Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   
 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   
 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   
 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   
 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   
 Summa 218  0  
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2020-03-27 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Godkännande av årsredovisning och prövning 
av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 

Insjöriket år 2019 

12 

2020KS261 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 298        Dnr 2020KS261 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
Insjöriket år 2019  

  
På grund av jäv deltar inte Kersti Lagergren (M) i handläggning och beslut i detta ärende.  
 
Samordningsförbundet Insjörikets styrelse beslutade den 27 mars 2020 § 1021 att fastställa 
årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundet Insjöriket har översänt årsredovisningen 
till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen för 2019 har revisorerna för Samordningsförbundet Insjöriket tillstyrkt 
att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Insjörikets styrelse 
och dess ledamöter. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 april 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet Insjöriket för 
2019. 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Insjörikets styrelse och de enskilda 
ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Detta i enlighet med förslag 
från Samordningsförbundet Insjörikets revisorer med motiveringen att revisorerna har 
tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas och då revisorerna inte har framfört någon anmärkning. 
 

---------------------- 
 

Page 1 of 1Page 252 of 468



Utvecklingsfunktionen  
Emelie Ivarson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-30 2020KS261  106 
  
 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Insjöriket år 2019 

Sammanfattning  
Samordningsförbundet Insjörikets styrelse beslutade den 27 mars 2020 § 1021 att 
fastställa årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundet Insjöriket har översänt 
årsredovisningen till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

I revisionsberättelsen för 2019 har revisorerna för Samordningsförbundet Insjöriket 
tillstyrkt att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
Insjörikets styrelse och dess ledamöter. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet Insjöriket 
för 2019. 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Insjörikets styrelse och de enskilda 
ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Detta i enlighet med 
förslag från Samordningsförbundet Insjörikets revisorer med motiveringen att revisorerna 
har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas och då revisorerna inte har framfört någon 
anmärkning. 
 

Peter Lönn 
Kommundirektör   Birgitta Flärdh 
    Utvecklingschef 
 

Bilagor: 
1. Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Insjöriket inkl bilagor 
2. Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2019 - FINSAM Insjöriket 
3. Revisionsberättelse 
4. Revisionsberättelse region och kommuner 
5. Samordningsförbundet Insjöriket inkl bilagor- styrelseprotokoll 
6. Statistikbilaga samordningsförbundet Insjöriket 2019
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PM granskning av årsredovisning och intern kontroll 
år 2019 för Samordningsförbundet Insjöriket  

På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Insjöriket har vi granskat 
årsredovisningen och den interna kontrollen år 2019. Syftet med granskningen är att 
bedöma om styrelsen har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten samt om 
årsredovisningen är rättvisande. Vår granskning på utkast till årsredovisningen som 
var oss tillhanda den 19 februari 2020. Styrelsen fastställer årsredovisningen 2020-
03-27. 
 
Granskningen har utförts i enlighet med god sed i kommunal verksamhet. Våra 
synpunkter har stämts av med tf förbundschef och ekonom. Vi har inte haft i uppdrag 
att granska delårsbokslutet per augusti månad. 
 

Sammanfattande bedömning och iakttagelser år 2019 
Vi bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över 
verksamheten under år 2019. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker på 
regelbundet och strukturerat sätt och rapporteras till styrelsen.  
 
Årsredovisningen är delvis uppställd i enlighet med Lag om kommunal bokföring och 
redovisning (avvikelser kommenteras nedan) och bedöms som rättvisande. 

 
Organisation och verksamhet år 2019 
Styrelsen har haft regelbundna sammanträden (5 st) under året. Styrande för 
verksamheten under år 2019 har varit den verksamhetsplan och budget som styrelsen 
antagit 2018-11-20, § 918.  
 

• Protokoll finns tillgängliga på förbundets hemsida. 

 
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet 
Årsredovisningen år 2019 har delvis ställts upp i enlighet med den lag om kommunal 
bokföring och redovisning med beaktande av den praxis som gäller för 
samordningsförbund inom Västra Götaland. Vi har i vår granskning inte funnit några 
väsentliga avvikelser från god sed. Den nya standardiserade ”mallen” för 
årsredovisningar för finansiella samordningsförbund tillämpas av praktiska skäl 
förstå år 2020. Ökad anpassning till gällande krav på förvaltningsberättelsens 
innehåll och struktur kommer då även att ske (i enlighet med RKR R 15). 
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• Årets resultat uppgår till -41 kr (-137 tkr f.å.). Reviderad budget uppvisar ett 

resultat om -400 tkr. Bidraget från staten har minskat något men vakanser 
balanserar delvis detta. 
 

• Förbundets utgående eget kapital uppgår till 1 564 kr (1 604 tkr f.å.).  

 

• Förbundets likvida medel finns placerade på bankkonto hos Nordea. 
Avstämning av saldon per balansdagen har skett gentemot 
engagemangsbesked utan anmärkning. 
 

• Uppställning och utformning av årsredovisningen följer tidigare års praxis. 
Efterlevnaden av gällande redovisningslag bör ökas, bland annat gällande 
förvaltningsberättelsens struktur och innehåll, driftsredovisning 
redovisningsprinciper samt tilläggsupplysningar. Detta bedöms kunna ske 
år 2020 i samband med att ny mall särskild anpassad för finansiella 
samordningsförbund tillämpas. 

  
Intern kontroll 
Internkontrollplan finns från 2014 som alltjämt gäller. Planen har fastställts av 
styrelsen 2019-03-29 (§ 948). Uppföljning av planen har skett 2019-12-10 (§ 988).  
 
Enligt gällande attestordning skall attest ske av förbundschefen upp till ett basbelopp. 
För högre belopp skall även kontrasignering ske av biträdande förbundschef. 
Personliga utlägg för förbundschefen attesteras av biträdande förbundschefen. 
 

• Beslut om attestordning har skett 2019-03-29. 
 

• Styrelsens ordförande bör stickprovsmässigt kontrollera personliga utlägg 
för förbundschefen (farfars-principen).  

 
I ekonomisystemet (Fortnox) ligger fastställda behörigheter där förbundschefen 
ensam kan attestera fakturor upp till 44 800 kr. För belopp därutöver krävs 
kontrasignering av biträdande förbundschef eller ordförande. Vid betalning av 
leverantörsfakturorna krävs dubbel signering av ekonom och förbundschef. 
 
Firmateckning sker av förbundschef samt ordförande eller vice ordförande, dvs två 
personer i förening krävs.  
 
Enligt fullmakt till Nordea krävs två personer förening för utbetalning från 
förbundets bankkonto.  
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Enligt delegationsordningen har förbundschefen rätt till avrop av varor och tjänster 
till ett värde upp till 2 basbelopp.  
 

• Delegationsordningen är från 2019-03-29 (§ 947) och är därmed aktuell. 
 
Försäkring för lokaler, inventarier samt ansvarsförsäkring liksom försäkring för 
anställd personal och styrelsens ansvar har tecknats under året. 
 
Ekonomisk redovisning och rapportering 
Det upprättas delårsbokslut samt årsbokslut som rapporteras till styrelsen. I övrigt 
sker uppföljning av projektens ekonomi ungefär vid varje tertial av förbundschefen.  
 

• Rutinen bedöms som tillräcklig. 
 
------ 
 
Mölndal den 5 mars 2020 
 
 
Fredrik Carlsson      Christopher Hansson  
Certifierad kommunal revisor 
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STATISTIKBILAGA 
Årsredovisning 2019 
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Inledning  

 
Verksamheter finansierade av Samordningsförbundet Insjöriket 2019, registrerade i SUS 

under individinriktade insatser är Balder/ACTivera och Individsamverkansteamet (En väg 
in), Aktiv, Premiär, KAF/Leader, På gång, samt Rävlanda trädgårdar. 

 
I denna bilagan presenteras statistik för samtliga verksamheter finansierade av förbundet 

gemensamt. Separat presenteras också verksamheterna Balder/ACTivera, 

Individsamverkansteamet och Aktiv då dessa tre insatser är sådana som är etablerade 
och bestått över tid. Utöver dessa insatser presenteras även statistik för projekt Premiär 
som delfinansierats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Uppgifterna är hämtade från SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).  

 
Samordningsförbundet Insjöriket arbetar aktivt med att jämställdhetsintegrera förbundets 

verksamhet. En del i det är att presentera all statistik könsuppdelad samt att göra 

analyser av statistiken utifrån ett könsperspektiv.  
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Samtliga förbundets finansierade insatser 

Aktiv, Andiamo, Individsamverkansteamet, KAF/Leader, Premiär, på gång, 

Balder/ACTivera samt Rävlanda trädgårdar. 

Under 2019 har 502 individer tagit del av förbundets finansierade insatser, 300 kvinnor 

och 202 män. 326 deltagare har kommit nya till under året och 336 deltagare har 

avslutats. Förutom dessa individer har ytterligare 196 deltagare tagit del av förbundets 

kunskapsdialoger. Deltagarna bor i någon av kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, 

Lerum eller Alingsås 

Diagrammet visar deltagarflödet till samtliga förbundets finansierade insatser under år 

2019 fördelat på kön 
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Diagrammet nedan visar antal deltagare fördelade på de individinriktade insatser som 

finansierats av förbundet 2019.  

 

 

Diagrammet nedan visar antal deltagare från respektive kommun som tagit del av 

förbundets finansierade insatser under 2019, fördelat på kön. 
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Remissinflöde 

 

Remissinflöde till ”En väg in” (Balder/ACTivera och Individsamverkansteamet) 

 

Under 2019 har 130 remisser kommit in via ”En väg in” av dessa är 83 kvinnor och 47 

män. Det är en minskning på 16 remisser från föregående år. En minskning som kan 

bero på de långa köer som framförallt Individsamverkansteamet dragits med under året, 

men även Balder. En annan orsak kan vara den omorganisation som pågår på 

Arbetsförmedlingen. 

 

Nedan framgår remissinflödet till ”En väg in” 2019 fördelat på kommun och kön.  
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Diagrammet nedan visar remissinflödet fördelat på remitterande part och kön. 48% av 

remisserna kommer från Västra Götalandsregionen med en majoritet från psykiatrin. Det 

är en märkbart stor grupp av deltagare som får stöd via förbundets finansierade insatser 

som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Det gör att många deltagare behöver lång 

tid i insats vilket leder till ett minskat flöde som resulterar i långa köer. 
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Utbildningsnivå  

Nedan framgår nivån på utbildning deltagarna har som har tagit del av förbundets 

samtliga insatser under 2019. Det är deltagarens högsta genomförda utbildning som 
redovisas. Saknas/okänd kan både vara att deltagaren inte har fullgjort grundskolan eller 

att det är okänt vilken utbildning deltagaren har.  
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Ålder 

I diagrammet nedan visas åldersfördelningen i procent på samtliga inskrivna i förbundet 

verksamheter under 2019, fördelat på kön. I åldersgruppen 18-29 år är det nästan 

dubbelt så många män som kvinnor. I de övriga åldersintervallen är det kvinnor som 

dominerar. 
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Tid i offentlig försörjning 

I diagrammet redovisas hur länge deltagaren varit i behov av offentlig försörjning före 

insats. Med offentlig försörjning menas att man inte kan försörja sig genom arbete utan 

får ersättning från a-kassan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller från 

kommunen. Det är år i obruten följd som redovisas. Ej tillämpligt innebär att  

deltagaren ej har haft offentlig försörjning. I dessa fall är det känt att många är försörjda 

av föräldrar eller partner. 
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Tid i insats 

Diagrammet nedan visar hur länge deltagarna varit inskrivna i verksamheterna 

finansierade av förbundet under 2019. Majoriteten är inskrivna i max ett år men i 

förbundets kärnverksamheter Balder och Individsamverkansteamet är ett flertal inskrivna 
upp till 25 månader eller mer. Ett resultat av att verksamheterna får in fler remisser från 

en målgrupp som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. 

 

 

 

Försörjning 

Diagrammen på nästa sida visar försörjningsförändring för de 199 kvinnor respektive 137 

män som avslutats under året. Observera att i SUS registreras samtliga försörjningskällor 

deltagaren har, där av stämmer inte summan med antalet deltagare. Alternativet Ingen 

offentlig försörjning kan betyda både att deltagaren har lön eller att han/hon saknar 

offentlig försörjning.  

I uppföljningssystemet SUS går det inte att utläsa om deltagarna har fått en partiell 

sjukpenning/sjukersättning/försörjningsstöd efter avslutad insats (vilket i många fall är 

mycket sannolikt). Därför så kan den ekonomiska effekten vara mycket större än vad 

bilderna visar. 
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Diagrammen nedan visar försörjningsförändring för de 137 män som avslutats under 

året. 
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Sysselsättning efter avslutad insats 

Under 2019 så har 336 personer avslutats från samtliga verksamheter 

finansierade av förbundet. Av dessa har 43 % gått vidare till arbete/studier eller 

står som aktivt arbetssökande på arbetsmarknaden. Resterande 57 % har rustats 

inför rehabilitering hos någon av parterna, såsom det förstärkta samarbetet 

mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För resterande deltagare så 

har bedömningen gjorts att deltagaren inte har förutsättningar för fortsatt 

rehabilitering för närvarande. 

 

 

 

Individsamverkansteamet 

Remissinflöde 

Individsamverkansteamet har haft ett inflöde på 45 remisser under året. Av dessa är 37 

kvinnor och 8 män. Av de fem remitterande kommunerna är det endast Mölndal som 

remitterat män.  
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Remissinflödet till Individsamverkansteamet fördelat på remitterande part visar att 

psykiatrin och vårdcentralerna är de mest frekventa remittenterna. Det förhållandevis 

låga inflödet från Försäkringskassan beror sannolikt på att remisserna för målgruppen 

istället kommer från vården. 
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Individsamverkansteamet har under året jobbat med 52 deltagare, 39 kvinnor och 13 

män. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats 

Av de 20 avslutade deltagarna (14 kvinnor och 6 män) har 2 kvinnor och 4 män 

avslutats till arbete (samtliga subventionerade). Procentuellt sett är det en 

anmärkningsvärd högre andel män än kvinnor som avslutats mot arbete. Övriga 

är deltagare som avslutas till det förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan eller någon av de övriga parterna för fortsatt 

rehabilitering. För en del av dessa deltagarna så har bedömningen gjorts att de 

inte har förutsättningar för fortsatt rehabilitering för närvarande. 

Sedan augusti 2019 har Individsamverkansteamet förändrat sin metod och jobbar 

sedan dess med förrehabilitering utifrån deltagarnas behov. Det är därför väntat 

att fler avslutats till fortsatt rehabiliterande åtgärder hos andra parter. 
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Tabellen visar sysselsättning efter avslutad insats i Individsamverkansteamet. 

  

 

 

Fallbeskrivning från Individsamverkansteamet 

Henrik (som egentligen heter något annat) remitterades till Individsamverkansteamet via 

rehabkoordinator på vårdcentral i en av Insjörikets medlemskommuner. Vid tillfälle för 

remiss, hade Henrik varit heltidssjukskriven för utmattningssyndrom i kombination med 

ångest och social fobi, under drygt 4 år.  

Innan Henrik blev sjukskriven hade han ett ansvarsfullt arbete inom 

försäkringsbranschen. Han arbetade långt mer än 40 timmar i veckan och hade jour på 

kvällar och helger. Initialt gillade Henrik tempot och kraven på arbetsplatsen, men när 

tiden för återhämtning aldrig infann sig, började symptomen på sjukdom visa sig.   

Första tiden i sjukskrivning kunde Henrik inte ta sig ur sängen. Han såg ingen mening 

med livet och isolerade sig alltmer från familj, vänner och social gemenskap. Isoleringen 

bidrog till att Henriks ångest för sociala situationer eskalerade. Under en period kunde 

Henrik inte handla, inte hämta barn i skolan eller från fritidsaktiviteter, inte sköta sina 

vårdkontakter eller vardagsliv, utan stöd. Den sociala ångesten och rädslan var så 

förlamande att Henrik inte vill leva.  

Inom vården fick Henrik hjälp med medicinering, sjukskrivning och samtal hos 

psykoterapeut. Henrik själv beskriver sin KBT terapi i kombination med medicinering, som 

livsavgörande. Med små steg vågade Henrik närma sig arbetsmarknaden med stöd från 

Individsamverkansteamet och vården.   
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Henriks tjänst inom försäkringsbranschen bedömdes av läkare som en olämplig plats för 

arbetsträning utifrån högt tempo i arbetsuppgifter, mycket administration och sociala 

kontakter. Läkare och Henrik var eniga om att en arbetsträning behövde innehålla 

mycket praktiskt arbete, gärna med en möjlighet att kunna dra sig undan och jobba 

enskilt men ändå tillhöra en arbetsgemenskap. Eftersom Henrik också lätt tar på sig för 

mycket arbetsuppgifter och ansvar, var professionell handledning på 

arbetsträningsplatsen, ett måste. IST ackvirerade en plats för arbetsträning inom 

vaktmästeriet hos kyrkogårdsförvaltningen. Arbetsgivaren uttryckte stor uppskattning av 

Henrik som person och hans arbete. Henrik trivdes också med arbetsuppgifterna som var 

utomhus, fysiskt krävande och mycket självständigt. Hans sociala ångest fanns kvar men 

förbättrades betydligt under arbetsträningen.  

Utifrån önskan om praktiskt arbete, på en arbetsplats med professionell handledning, 

lugnt arbetstempo, tillåtande arbetsmiljö och meningsfulla arbetsuppgifter, köpte 

Arbetsförmedlingen/ IST, en arbetsträningsplats hos Hus till Hus. Här restaurerade han 

armatur, byggde upp en hel armaturavdelning i butiken, återbrukade kakelugnar, kittade 

och restaurerade gamla träfönster, deltog aktivt i utförande och planering av marknader 

och marknadsbodar osv. Henrik arbetstränade hos Hus till Hus under cirka 1,5 år. 

Arbetsförmedlingen bistod arbetsgivaren med ekonomisk kompensation för handledning 

under den här perioden. Idag är Henrik tjänstledig från sin ordinarie tjänst inom 

försäkringsbranschen och anställd av Hus till Hus. Efter nästan 6 år i sjukskrivning och 

rehabilitering, är Henrik idag självförsörjande och trivs med livet. 
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Balder/ACTivera 

Remissinflöde 

Balder/ACTivera har haft ett inflöde på 85 remisser under året. Av dessa är 54 kvinnor 

och 37 män. 

 

36 % remitterades från Västra Götalands regionen varav majoriteten av dessa från 

psykiatrin. 
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Balder/ACTivera har under året jobbat med 142 deltagare, 71 kvinnor och 71 män. 

Diagrammet nedan visar fördelningen av inskrivna deltagare/kommun 

 

 

I augusti 2019 startade projekt ACTivera som då kopplades ihop med Balder. Ett stort 

antal deltagare har under året avslutas från Balder och skrivits in i ACTivera för att 

insatsen ska kunna följas upp i SUS. Detta har dock påverkat årets Balderresultat. Vad 

som kan utläsas i systemet SUS i skrivandets stund är att 30 % har avslutats mot arbete, 

studier eller till aktivt arbetssökande och en högre andel har avslutats mot fortsatt 

rehabilitering då flerparten av dessa skrivits över till Balder/ACTivera. Det är en stor 

minskning från tidigare år då mellan 50 - 60 % avslutas mot arbete, studier eller till aktivt 

arbetssökande. Årets resultat bör därför tolkas med viss reservation.  
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Tabellen visar sysselsättning efter avslutad insats i Balder. 

 

 

Deltagarberättelse - Balder 
 

Bakgrund: Anna (som egentligen heter något annat) är sjukskriven sedan 3 år efter 
tidigare arbetat heltid i 9 år som säljare inom en butikskedja. Anna är boende i Partille 

kommun efter flyttat från Stockholm och blev remitterad från Arbetsförmedlingen. Anna 

beskriver sig själv som en högpresterande person som pressat sig till det yttersta vilket 
resulterade i utmattning och depression och efterföljande isolerings besvär. Anna har 

väntat på ADHD-utredning i ca 1,5 år, en väntan som skapat stor frustration. Annas 
arbetslivsinriktade mål är att arbeta som socialpedagog men hon är rädd att påbörja 

studier pga. tidigare dåliga erfarenheter av skola.  

Samverkanskoordinatorn har under arbetets gång kontakt med Arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, vården samt studie och yrkesvägledare. 

 
Insatser: I möte med yrkes och studievägledare att Anna är motiverad att komma igång 

med arbetsträning. Frustrationen av väntan på ADHD-utredning verkar ersatts med 
misstro och att den aldrig kommer bli av. Behov gällande arbetsträning som Anna 

nämner är att ta saker stegvis, samt att vara medveten att inte säga ja till allt, vilket var 

en faktor som orsakade hennes utmattning. Anna blir också medveten om att hon 
behöver läsa in större delar av gymnasiet för att få behörighet till de utbildningar hon var 

intresserad av. Detta gav Anna en känsla av att det är en omöjlig uppgift.  
Samverkanskoordinatorn kontaktar Göteborgs stads ungdoms och äldre- verksamhet och 

Anna får börja där på arbetsträning. Arbetsuppgifterna består av att arbeta med 

ungdomsarrangemang tillsammans med personal och besökare samt hantera sociala 
medier. Anna hade även praktiska uppgifter, som inventering och organisering av 

inventarier, finnas med vid studiebesök av skolklasser och dylikt. Syftet med 
arbetsträningen var att initialt få en känsla för verksamheten, komma igång med nya 

rutiner och få en känsla för vad som fungerar energimässigt.  
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Arbetsträningen startade i Mars 2019 med tidsomfattning 10 timmar i veckan. 

Arbetstiden utökades enligt försäkringskassans trappmodell (25%, 50%, 75%) vilket 

uppfattades som väldigt stressande av Anna. Det medföljde även en rädsla för att bli 
utförsäkrad och osäkerhet kring reglerna inom rehabiliteringspenningen.  

Under våren 2019 ökar Anna upp till 20 timmar/ vecka. Hon var uppskattad av sina 
kollegor mycket på grund av hennes förmåga att se behov/arbetsuppgifter och att utföra 

dem. Anna erbjöds anställning under 2019 men endast en kortare period då det rådde 
stor osäkerhet kring framtida budget. Anna vågade inte tacka ja till denna osäkra 

anställning utan sökta istället, med hjälp av samverkanskoordinatorn andra arbeten. En 

period som präglades av stor oro kring hennes ekonomiska situation 
 

Resultat: Under slutet av året blev Anna erbjuden arbete på en butik på timmar vilket 
sedan ökas upp till 20 h/veckan. Anna trivs bra och är uppskattad på arbetsplatsen. 

Tillsammans med samverkanskoordinatorn kommer de överens om att testa att söka 

även andra jobb då den butik hon är anställd av inte kan erbjuda henne fler timmar. 
Anna upplever stor stress kring försäkringskassans regler och trots att hon känner sig 

osäker på sin förmåga att jobba mer och på fler än ett ställe beslutar hon sig ändå för att 
prova det steget. Anna blir erbjuden timmar på en annan butik som hon kan kombinera 

med sin andra anställning. Istället för att behålla sjukpenningen partiellt avslutar hon sin 
kontakt med Försäkringskassan för att som hon själv uttrycker det, ”minska oron i livet”. 

Anna har kvar kontakten med vården. Hon är avslutad i Balder men vet att hon om 

behovet uppstår kan kontakta verksamheten igen. 
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Premiär 

 

Eftersom Premiär har varit ett projekt som drivits under tre år (dec 2016 – nov 2019) 
redovisas statistiken i denna bilaga för hela projektperioden. 

 
Tabellen nedan visa inkomna remisser fördelade per kommun. Under projekttiden tog 

projektet emot 56 remiser (17 kvinnor och 39 män). 5 av dessa påbörjades aldrig då det 
togs beslut om annan planering 
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Tabellen nedan visar inkomna remisser fördelade per remitterande part. Tydligt är att 

Arbetsförmedlingen har remitterat flest deltagare. Under det första året var nästan 

samtliga remisser från Arbetsförmedlingen men under projekttidens gång har mycket 
arbete lagts på att bredda projektets nätverk för att nå ut till fler parter. Detta har under 

år två och tre resulterat i att fler parter remitterat deltagare till projektet. 
 

 
 
Premiär har under projekttiden haft 51 deltagare inskrivna (15 kvinnor och 36 män). 

Projektet har nått 29% kvinnor och 71 % män. 

 
 

 
 
Vid projekttidens slut har drygt 70 procent av deltagarna tagit ett nästa steg och 

avslutats mot arbete, studier eller blivit aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. De 
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deltagare som avslutats som aktivt arbetssökande är alla partiellt arbetssökande och har 

en sysselsättning i form av arbete eller studier parallellt. 

 

 
 

 
 

Deltagarberättelse - Premiär 

Zanyar (som egentligen heter något annat) är en man på snart 25 år. Han kom till 

Sverige 2015 och fick tidigt kontakt med en arbetsgivare som erbjöd honom jobb. Det 

jobbet var tillfälligt och inte alls bra betalt. Efter ett bråk på arbetsplatsen fick han sluta. I 

samband med att han kom in i Premiär gjordes en kartläggning enligt metod och det 

framkom att han brukade en del alkohol, speciellt då han var ensam. På grund av en 

olycklig kärlek var han splittrad och stressad över sin situation. Zanyar hade ingen 

möjlighet att kunna resa till sin kärlek inom Schengen, eftersom han inte hade någon 

identitetshandling från sitt forna hemland. Han kom på flera av våra träffar på måndagar 

och fredagar, men så snart det var dags för intervju hos någon arbetsgivare så dök han 

inte upp. Ofta var det på grund av att han hade något tillfälligt som stökade till det i hans 

kalender. Vi hade mycket kontakt med honom periodvis och vid ett tillfälle hade han 

druckit och hamnat i ett bråk. Polisen hämtade honom till fyllecell och dagen efter åkte vi 

med honom till sjukhuset för att röntga skadorna. En kort tid efteråt hade vi möte med 

Zanyar igen och gick igenom hans situation. Vi kom överens om att göra ett studiebesök 

tillsammans med honom till en anordnare av arbetsmarknadsutbildning. Efter besöket 

frågade han varför han skulle varit med i Premiär så länge (ca 8 månader) om han kunde 

börjat på en utbildning mer eller mindre direkt. Han fick då gå igenom vad som hade 

hänt med honom sen han kom med i Premiär. I samband med det så insåg han att det 

varit en mognadsprocess, som nu i stället hade lett fram till att han hade fått ett annat 

fokus. Zanyar tog tag i att skaffa sig identitetshandling (pass) från sitt tidigare hemland 
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och han påbörjade processen för att kunna ha resedokument. Han gick sen på en 

information inför en annan arbetsmarknadsutbildning och efter den uttryckte han att han 

ville påbörja den. Vi förberedde beslutet som Arbetsförmedlingen sen tog och han kunde 

började utbildningen. 

Vid ett besök hos utbildaren ett par månader senare var det som om solens strålar lyste 

om Zanyar – som han trivdes! Trots mer än en timmes resväg (enkel väg) till 

utbildningen varje vardag har han inte missat en enda lektion. 

Aktiv 

Aktiv mäts inte mot arbete och studier varför det i denna bilaga endast redovisas hur 

många som tagit del av insatsen fördelat per kommun och kön. Som framgår av tabellen 

ligger Lerum, precis som tidigare år, på ett högre intag än övriga kommuner. Detta kan 

bero på flera olika faktorer, en faktor skulle kunna vara att en och samma fysioterapeut 

har varit på plats sedan start.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 276        Dnr 2017KS1014 

Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan  

  
Förvaltningen fick i samband med budget/plan 2018–2022 i uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan för Härryda kommun. Som en del av arbetet med översiktsplanen har en 
utvecklingsinriktning tagits fram i samverkan med politiken. Utvecklingsinriktningen 
innehåller de långsiktiga strategierna för kommunens utveckling och utgör grunden för 
översiktsplanen och det fortsatta arbetet. 
 
Utvecklingsinriktningen visar de övergripande strukturerna för utveckling gällande 
bebyggelse, kommunikationer samt natur och friluftsliv och omfattar både strategier och 
strategikarta. 
 
Under hösten fortsätter arbetet med översiktsplanen med utgångspunkt i 
utvecklingsinriktningen där utvecklingsstrategierna konkretiseras till förslag på 
markanvändning i karta eller förslag till fortsatt hantering i beskrivningen. Eftersom 
utvecklingsinriktningen utgör en förutsättning för det fortsatta arbetet är det viktigt med ett 
politiskt beslut gällande inriktningen för att kunna eftersträva ett antagande av översiktsplanen 
2022. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 juni 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner utvecklingsinriktningen enligt föreliggande förslag som underlag till fortsatt arbete 
med ny översiktsplan för Härryda kommun. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att omarbeta utvecklingsstrategin, eftersom 
konsekvenserna utifrån målen i Agenda 2030 är väl redovisade men ingen hänsyn är tagen till 
konsekvensbeskrivningarna i utvecklingsinriktningarna och helt frånvarande i 
illustrationskartan. En ej beslutad järnvägsstation är inritad. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Roland Jonssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Propositioner 
 
Roland Jonssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Per Vorbergs yrkande 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner utvecklingsinriktningen enligt föreliggande förslag 
som underlag till fortsatt arbete med ny översiktsplan för Härryda kommun. 
 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga 2. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-27  

 

Voteringslista: § 276 
Ärende: Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan,  2017KS1014 
 
Bilaga 1. Voteringslista 

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

Page 3 of 4Page 311 of 468



Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-08-27 § 276

Skriftlig reservation - Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
 

Jag reserverar mig mot beslutet att avslå vårt yrkande på återremiss:   

I vårt yrkande påpekade vi att: 

Konsekvenserna utifrån målen i Agenda 2030 är väl redovisade men ingen hänsyn tagen till 
konsekvensbeskrivningarna i utvecklingsinriktningarna och helt frånvarande i illustrationskartan. 

En ej beslutad järnvägsstation är inritad 

Om vi antar utvecklingsstrategin i sin nuvarande form så har vi låst oss hur översiktsplanen skall 
utformas 

 

Roland Jonsson 

MP Härryda
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Sektorn för samhällsbyggnad   
Emma Bäcklund 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-06-22 2017KS1014  011 
  
 

Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 

Sammanfattning  
Förvaltningen fick i samband med budget/plan 2018–2022 i uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan för Härryda kommun. Som en del av arbetet med översiktsplanen har en 
utvecklingsinriktning tagits fram i samverkan med politiken. Utvecklingsinriktningen 
innehåller de långsiktiga strategierna för kommunens utveckling och utgör grunden för 
översiktsplanen och det fortsatta arbetet.  
 
Utvecklingsinriktningen visar de övergripande strukturerna för utveckling gällande 
bebyggelse, kommunikationer samt natur och friluftsliv och omfattar både strategier och 
strategikarta.  
 
Under hösten fortsätter arbetet med översiktsplanen med utgångspunkt i 
utvecklingsinriktningen där utvecklingsstrategierna konkretiseras till förslag på 
markanvändning i karta eller förslag till fortsatt hantering i beskrivningen. Eftersom 
utvecklingsinriktningen utgör en förutsättning för det fortsatta arbetet är det viktigt med 
ett politiskt beslut gällande inriktningen för att kunna eftersträva ett antagande av 
översiktsplanen 2022.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner utvecklingsinriktningen enligt föreliggande förslag 
som underlag till fortsatt arbete med ny översiktsplan för Härryda kommun.  

Ärendet 
 
Förvaltningen fick i samband med budget/plan 2018–2022 i uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan för Härryda kommun. Som en del av arbetet med översiktsplanen har en 
utvecklingsinriktning tagits fram som innehåller de långsiktiga strategierna för 
kommunens utveckling och utgör grunden för översiktsplanen. Utvecklingsinriktningen 
redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
 
Framtagandet av utvecklingsinriktningen har skett i samverkan med politiken genom tre 
workshoptillfällen där samtliga partier fått möjlighet att komma med synpunkter kopplat 
till kommunens framtida utveckling. Vid dessa tillfällen har processen för framtagandet 
av både utvecklingsinriktning och arbetet med översiktsplanen som helhet beskrivits samt 
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respektive parti haft möjlighet att lyfta fram kärnfrågor som är viktiga för kommunens 
fortsatta utveckling.  

Härryda kommun arbetar aktivt med främjande och förebyggande insatser för att bidra till 
att målen uppnås fram till 2030. I översiktsplanen konkretiseras hållbarhetsmålen till 
lokal kontext. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har varit en viktig 
utgångspunkt vid framtagandet av utvecklingsinriktningen och har även legat till grund 
när strategierna konsekvensbedömts utifrån ett Agenda 2030-perspektiv. 

Utvecklingsinriktningen visar på en utveckling av de större nationella och regionala 
kommunikationsstråken (riksväg 40 och järnvägar) i östvästlig riktning i kommunen samt 
förbindelser mot Mark, Partille och Mölndal. Utvecklingsområden förslås i anslutning till 
dessa stråk med fokus på Landvetter stad, Mölnlycke och flygplatsområdet. Det är viktigt 
med utveckling av bytespunkter för kollektivtrafiken med både nya och befintliga 
stationslägen samt andra bytespunkter utan stationslägen för att skapa bra möjligheter till 
kollektivt resande.  

Utifrån orternas gynnsamma läge med närhet till regionkärnan Göteborg eftersträvas en 
stadsmässig karaktär och högre täthet i utvecklingen i Landvetter centrum och 
Mölnlycke. En ökad funktionsblandning (bostäder, centrumfunktioner och arbetsplatser) 
är också särskilt viktigt i dessa områden. Här finns det också större konkurrens om 
markanspråken och det är viktigt med hållbara lösningar ur alla aspekter. I Hindås, 
Rävlanda och Hällingsjö eftersträvas en mer småskalig karaktär där de olika orternas 
lokala särart är en viktig aspekt. En utveckling av de lokala sambanden är viktigt för 
både bebyggelse och kommunikationer.  

I de norra och södra delarna finns större samband för grönstruktur som är viktiga ur flera 
aspekter. I de östra delarna finns även flera samband i nord-sydlig riktning runt 
Rävlanda. I kommunen finns flertalet värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden som 
är viktiga att värna, utveckla samt skapa bättre tillgänglighet till. 
 
Under hösten 2020 och fram till en färdig samrådshandling fortsätter arbetet med 
översiktsplanen med utgångspunkt i utvecklingsinriktningen där utvecklingsstrategierna 
konkretiseras till förslag på markanvändning i karta eller förslag till fortsatt hantering i 
beskrivningen. Arbetet kommer ske i projektgrupp inom sektorn för samhällsbyggnad, 
där externa konsulter ska anlitas för att genomföra utredningar, och hantering av 
enskilda frågor i samverkan med politiken. Eftersom utvecklingsinriktningen utgör en 
förutsättning för det fortsatta arbetet är det viktigt med ett politiskt beslut gällande 
inriktningen för att kunna eftersträva ett antagande av översiktsplanen 2022.  
 
 

 

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef   Peter Wallentin 

Plan- och bygglovschef 
  

 
Bilagor: 
1. Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan
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Utvecklings-
inriktning

för Härryda kommuns översiktsplan

September 2020 
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Projektorganisation

Styrgrupp (enligt beslut KS 2019-04-04 § 117)

Per Vorberg (M) kommunstyrelsens ordförande

Patrik Linde (S) kommunstyrelsens andre vice ordförande

Maria Kornevik Jakobsson (C) välfärdsnämndens ordförande

Projektägare

Anders Ohlsson, sektorschef, sektorn för samhällsbyggnad

Arbetsgrupp

Emma Bäcklund, planeringsarkitekt, projektledare

Therese Axenborg, planeringsarkitekt
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Härryda kommun, där inget annat anges
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1

Utvecklingsinriktningen innehåller de långsiktiga strategierna för kommunens utveckling med sikte på 
2040 och utgör grunden för översiktsplanen och det fortsatta arbetet. Det ingår även att synliggöra 
utveckling bortom år 2040 för att visa på kommunens intentioner gällande utvecklingen av vår fysiska 
miljö att förhålla sig till. Utvalda delar av detta dokument kommer i nästa steg att ingå i översiktsplanens 
planbeskrivning för det gäller främst kapitel 2 utgångspunkter och kapitel 3 utvecklingsinriktning.

Utgångspunkten för översiktsplanen med utvecklingsinriktning är den politiska riktningen i kommunen 
samt sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar till exempel övergripande mål, 
förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. De som har bedömts 
vara mest relevanta för kommunens utvecklingsinriktning framgår i detta dokument. Även genomförda 
medborgardialoger har utgjort ett viktigt underlag för utvecklingsinriktningens utformning.  

Inriktningen omfattar både strategier och strategikarta. Dessa fokuserar på funktioner och 
funktionella samband där ett helhetsperspektiv tas kring strategiska frågor som kan sträcka sig över 
kommungränsen och mellan regioner. Utvecklingsinriktningen visar de övergripande strukturerna för 
bebyggelse, kommunikationer samt natur och rekreation med beskrivningar.  

Dokumentet är uppbyggt på följande sätt:

Process 

Här beskrivs vad en översiktsplan är, hur en översiktsplaneprocess går till samt under 
vilken process utvecklingsinriktningen tagits fram.

Utgångspunkter

Här redovisas utgångspunkterna för utvecklingsinriktningen som tidiga 
medborgardialoger, omvärldsanalys, kommunens vision samt nationella, regionala och 
kommunala mål och styrdokument. Det finns även ett avsnitt om hållbar utveckling 
kopplat till Agenda 2030. 

 
Utvecklingsinriktning

I detta kapitel redovisas översiktsplanens utvecklingsinriktning som består av en 
framtidsbild, strategier och strategikarta.   

Konsekvenser

Här beskrivs en tidig konsekvensbedömning av utvecklingsstrategierna utifrån 
relevanta mål och delmål inom Agenda 2030.

2

3

4

Inledning
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Sammanfattning 
Utvecklingsinriktningen visar på en utveckling av de större nationella och regionala kommunikationsstråken 
(riksväg 40 och järnvägar) i östvästlig riktning i kommunen samt förbindelser mot Mark, Partille och 
Mölndal. Utvecklingsområden förslås i anslutning till dessa stråk med fokus på Landvetter stad, Mölnlycke 
och flygplatsområdet. Det är viktigt med utveckling av bytespunkter för kollektivtrafiken med både nya 
och befintliga stationslägen samt andra bytespunkter utan stationslägen för att skapa bra möjligheter till 
kollektivt resande.

Utifrån orternas gynnsamma läge med närhet till regionkärnan Göteborg eftersträvas en stadsmässig 
karaktär och högre täthet i utvecklingen i Landvetter stad och Mölnlycke. En ökad funktionsblandning 
(bostäder, centrumfunktioner och arbetsplatser) är också särskilt viktigt i dessa områden. Här finns det 
också större konkurrens om markanspråken och det är viktigt med hållbara lösningar ur alla aspekter. I 
Hindås, Rävlanda och Hällingsjö eftersträvas en mer småskalig karaktär där de olika orternas lokala särart är 
en viktig aspekt. En utveckling av de lokala sambanden är viktigt för både bebyggelse och kommunikationer.

I de norra och södra delarna finns större samband för grönstruktur som är viktiga ur flera aspekter. I de östra 
delarna finns även flera samband i nord-sydlig riktning runt Rävlanda. I kommunen finns flertalet värdefulla 
natur-, kultur- och friluftsområden som är viktiga att värna, utveckla samt skapa bättre tillgänglighet till.
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Process
I detta kapitel beskrivs vad en översiktsplan är, hur en översiktsplaneprocess 
går till samt under vilken process utvecklingsinriktningen tagits fram. Här 
beskrivs även kortfattat hur den fortsatta arbetsprocessen med översiktsplanen 
kommer fortlöpa fram till en färdig samrådshandling. 
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Inledning

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen och som är beslutad av kommunfullmäktige. Planen har 
en central roll i kommunen för den långsiktiga utvecklingen genom 
att den anger en vägledning för hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska innehålla och redovisa 
en långsiktig övergripande utvecklingsstrategi, grunddragen i den 
avsedda mark- och vattenanvändningen, hur kommunen ska ta hänsyn 
till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och 
hur miljökvalitetsnormer ska följas. Översiktsplanens innehåll och 
process är primärt styrd utifrån plan- och bygglagen. Denna är dock 
samordnad med andra lagar som till exempel miljöbalken som också 
påverkar översiktsplanen. 

Översiktsplanen har en bred användning och en viktig funktion 
inom kommunen samt för andra aktörer såsom staten, regionen, 
näringsliv, privatpersoner och domstolar. Översiktsplanen bör 
ha ett sektorsövergripande perspektiv och se på utvecklingen 
ur ett helhetsperspektiv för att utgöra ett bra underlag. En 
aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden underlättar 
för kommande planering och bygglovshantering men också för 
prövningar enligt miljöbalken samt infrastrukturplanering. Även 
om planen inte är juridiskt bindande utgör den ett viktigt underlag 
vid domstolsprövningar. För näringsliv och enskilda ger planen 
information om kommunens utvecklingsplaner samt värdefulla 
områden för framtiden vilket är ett viktigt underlag för investeringar 
och etableringar.  

Planprocess för översiktsplanering

Steg 1: Utarbetande av planförslag - Ett samrådsförslag arbetas fram 
av tjänstepersoner i dialog med politiken. Här är vi nu! 

Steg 2: Samråd  - När ett förslag tagits fram hålls ett samråd där 
kommunen informerar om planens utformning. Samrådet syftar till 
att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge dem som berörs av 
översiktsplanen möjlighet att påverka utformningen. 

Steg 3: Bearbetning av planförslag - Efter att samråd genomförts finns 
det utrymme för revideringar av planförslaget samt sammanställs 
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. 

Steg 4: Utställning  - När förslaget omarbetats informerar kommunen 
om de förändringar som gjorts i planens utformning och det finns 
ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. 

Steg 5: Bearbetning av planförslag - Efter utställningen finns det 
utrymme att finjustera förslaget med hjälp av de synpunkter som 
kommit in under utställningen och inkomna synpunkter sammanställs 
i ett särskilt utlåtande.  

Steg 6: Antagande - Kommunfullmäktige beslutar om att anta 
översiktsplanen. 

Nationella mål

Regionplan

Fördjupad
översiktsplan

Områdesbe-
stämmelser

Detaljplan

Bygglov

Översiktsplan

Samråd

Bearbetning av 
planförslag

Utställning

Bearbetning av 
planförslag

Antagande

Utarbetande av 
planförslag

Planprocessen för översiktsplanen 
steg för steg

Olika nivåer av planering till 
efterföljande bygglovsprocess
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Boverkets modell vid översiktsplanering

Översiktsplanens upplägg och struktur utgår från Boverkets ÖP-
modell 2.0. Grundtanken med modellen är att kommuner ska få 
en gemensam och standardiserad modell att utgå från med enhetlig 
planinformation för att bland annat underlätta den digitala omställning 
vi står inför. 

Modellen utgör ett bra stöd vid översiktsplanering och utgår 
från tre huvudsakliga aspekter där varje aspekt innehåller ett 
antal kategorier. Det första steget innebär att ta fram och ange 
en långsiktig och övergripande utvecklingsinriktning avseende 
bebyggelseutveckling, kommunikationer samt natur och friluftsliv. Med 
utvecklingsinriktningen som vägvisare inleds sedan nästa fas i arbetet 
med översiktsplanen där grunddragen i den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden redovisas samt riksintressen, eventuella 
områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och andra 
värden som ska beaktas i den fortsatta planeringen. De begrepp 
som förekommer i detta dokument utgår till stor del från Boverkets 
begreppsrekommendationer.

Inledning

Arbetsgrupp och politiskt deltagande 

För arbetet med att ta fram en utvecklingsinriktning för kommunen 
har en arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter 
inom kommunen arbetat med förutsättningar, utgångspunkter och 
konsekvenser. I arbetet med utvecklingsstrategierna har grunden 
varit en serie med workshops med politiskt deltagande, där samtliga 
partier fått möjlighet att komma med synpunkter kopplat till Härryda 
kommuns framtida utveckling.  Workshopserien har utgått från tre 
mötestillfällen som genomförts under våren 2020. 

För att  skapa en öppen och bred dialog där alla partiers viljeinriktning 
lyftes fram och fler skulle få möjlighet att delta genomfördes 
första tillfället med samtliga politiker i kommunen. Fokus låg på att 
beskriva processen för framtagandet av översiktsplanen samt lyfta 
fram kärnfrågor från respektive parti som är viktiga för kommunens 
fortsatta utveckling. Det andra och tredje mötestillfället genomfördes 
med kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. På dessa möten 
låg fokus på att diskutera, prioritera, komplettera och gemensamt 
ta ställning till de viktigaste strategiska sambanden för kommunens 
utveckling.

Utvecklingsinriktning

o Bebyggelse
o Kommunikationer
o Natur och friluftsliv

Mark- och vattenanvändning

o Mångfunktionell 
bebyggelse
o Sammanhängande 
bostadsbebyggelse
o Verksamheter och industri
o Transportinfrastruktur
o Teknisk anläggning
o Areell näring
o Grönområde och park
o Natur och friluftsliv
o Landsbygd
o Vatten

Riksintresse, LIS & andra 
värden

o Riksintresse
o LIS-områden
o Andra värden

Boverkets förslag på upplägg 
vid översiktsplanering. 

Genomförande
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Utgångspunkter
I detta kapitel redovisas utgångspunkter för utvecklingsinriktningen som tidiga 
medborgardialoger, vision, omvärldsanalys samt nationella, regionala och 
kommunala mål och styrdokument av betydelse för översiktlig planering inom 
Härryda kommun. I kapitlet finns även ett avsnitt om hållbar utveckling kopplat 
till Agenda 2030. 
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Utgångspunkter

Regional strukturbild och samverkan

Strukturbild för Göteborgsregionen

Härryda kommun ingår i Göteborgsregionen och sedan 2008 finns 
Strukturbild för Göteborgsregionen vilket är en överenskommelse 
med gemensamt ansvar för att utveckla en långsiktigt hållbar struktur 
i regionen. Genom kommunen går ett av regionens huvudstråk med 
riksväg 40, Kust- till kustbanan samt på sikt ny järnväg Göteborg-
Borås, en del av nya stambanor. I huvudstråken ska utvecklingen ske 
med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågtrafik. 
Utifrån strukturbilden finns det bra förutsättningarna för en hållbar 
utveckling med bostäder, handel, arbetsintensiva företag och service i 
stationsnära lägen. Även orter med god kollektivtrafik till stationsnära 
lägen har bra förutsättningar att utvecklas enligt strukturbilden. 

Det finns också ett antal gröna kilar som är till för den gröna 
infrastrukturen, spridning av arter i landskapet och för människans 
möjligheter till friluftsliv och rekreation som ska tas till vara och 
utvecklas för att stärka regionen. I kommunen finns dessa i den 
norra delen (Delsjön-Härskogenkilen) och södra delen av kommunen 
(Lackarebäckskilen). I andra regionala dokument (Hållbar tillväxt – 
mål och strategier med fokus på regional struktur) anges också att 
regionen ska ges ökad internationell tillgänglighet genom utbud av 
destinationer och resmöjligheter till och från Göteborg Landvetter 
Airport, hädanefter benämnd Landvetter flygplats. 

BOHÄM-samarbete

Härryda kommun har även deltagit i ett mellankommunalt samarbete 
med Bollebygd och Marks kommun (BoHäM-samarbetet) med 
visionen att samarbeta gränslöst för att föra kommunerna närmare 
varandra och utvecklas tillsammans. Samarbetet omfattar den 
östra delen av vår kommundel och har lett till en utveckling av 
strukturbilden för Göteborg med utblick vidare mot Borås. Bollebygd 
och Marks kommuner ingår vidare i Boråsregionen som just nu 
arbetar med att ta fram en egen strukturbild för den regionen. 

Illustration från rapporten Boråspendeln är framtagen av WSP Advisory i samarbete 
med Bollebygd, Härryda och Marks kommuner 2010.

Kommunen deltar 
kontinuerligt och aktivt 
i Göteborgsregionens 
arbete och samverkar 
med andra kommuner. 
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Globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030

FN:s generalförsamling antog 2015 en ny utvecklingsagenda - Agenda 
2030 för hållbar utveckling med 17 globala hållbarhetsmål och 169 
tillhörande delmål. Agenda 2030 utgör en vision och en önskvärd 
utveckling av samhället. Sverige har som FN-medlem anslutit sig till 
målen. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna 
av hållbarhet: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga.  

Härryda kommun arbetar aktivt med främjande och förebyggande 
insatser för att bidra till att målen uppnås fram till 2030. I 
översiktsplanen konkretiseras hållbarhetsmålen till lokal kontext. 
De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har varit en viktig 
utgångspunkt vid framtagandet av utvecklingsinriktningen och har 
även legat till grund när strategierna konsekvensbedömts utifrån ett 
Agenda 2030-perspektiv.  

I avsnittet Konsekvenser går det läsa mer om hur strategierna 
bidrar till att uppnå de globala målen. Där beskrivs också vilka frågor 
som anses särskilt viktiga att arbeta vidare med i den kommande 
processen, för att planen i ännu större utsträckning ska bidra till ökad 
måluppfyllelse och minska eventuella negativa konsekvenser. 

Utgångspunkter

United Nations Development Programme (UNDP), 2015, Globala målen
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Omvärldsanalys

Förutsättningar och omständigheter ändras kontinuerligt för 
människor och samhällen över hela världen. En förståelse för hur 
dessa krafter påverkar och vad som driver dem framåt är viktigt för 
att kunna förhålla sig till utvecklingen. Det är så klart omöjligt att med 
säkerhet förutspå framtiden eller ge en heltäckande bild. Härryda 
kommun behöver dock förhålla sig till de utvecklingstrender som 
pågår i samhället på olika sätt, oavsett om de skapar möjligheter för 
kommunens utveckling eller utmaningar som behöver hanteras. Vissa 
av dem bedöms kunna ha större påverkan på vår kommun än andra. 
De stora globala förändringarna påverkar oss direkt i vår vardag, men 
också indirekt genom att de i sin tur driver trender och förändringar 
på nationell och regional nivå.

Trender och förändringar

- Klimatförändringar som bland annat orsakar översvämningar vid stora 
skyfall, förändringar i grundvattennivåer, risk för skred, värmeböljor, 
förändrade ekosystem, klimatflyktingar, och förutsättningar för 
odling. Människans sätt att leva påverkar förändringarna genom hur 
vi reser, bor, bygger, konsumerar och transporterar varor och gods 
genom utsläpp kopplat tilldessa aspekter. 

- Digitalisering, genom olika e-lösningar och automatiseringar, 
förutspås till exempel kunna påverka från vilka platser vi jobbar, hur 
vi transporterar både oss själva och gods, hur vi bor samt efterfrågan 
på service.

- Regionförstoring som bedöms hänga samman med urbanisering av 
Göteborg. Det kan även ses förändringar på arbetsmarknaden kopplat 
till detta, då fler människor pendlar längre till sina arbetsplatser 
samt bildandet av kluster för olika verksamheter och funktioner. 
Regionaliseringen antas kunna medföra både positiva effekter som 
attraktionskraft och utbud men även innebära intern konkurrens om 
till exempel arbetskraft. Ett ökat behov av samarbete ses komma då 
många frågor berör flera kommuner. 

- Maktförskjutning då fler och fler frågor påverkas av beslut på 
nationell nivå eller i EU och kan komma att påverka det kommunala 
handlingsutrymmet inom vissa frågor.  

- Förändrade resvanor kan påverka utbyggnaden av infrastruktur och 
vilka behov som finns för olika typer av ytor i våra samhällen samt ökat 
behov av flexibilitet i systemen. Det råder osäker av effekterna men 
elektrifiering, automatisering, fossilfrihet, krav på samhällssäkerhet, 
delningsekonomi förutspås ha påverkan.   

- Ökat fokus på landsbygden då utvecklingen under senare tid bland 
annat har gett upphov till en ökad upplevelse av avstånd mellan 
stad och land, skillnader i inkomster och hälsa samt ett minskat 
serviceutbud. Trenden pekar på ett ökat intresse för lokal produktion 
av till exempel livsmedel och energi samt tillgång till natur- och 
friluftsområden.   

Utgångspunkter
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- Konsumtionsmönstren i samhället är under förändring och det 
finns ett ökat fokus på ett cirkulärt tänkande. Detta skulle kunna 
öka efterfrågan på upplevelser, påverka hur natur- och kulturmiljöer 
samt friluftsområden värderas samt öka efterfrågan på mark för olika 
gröna- och blå näringar. Det påverkar sannolikt även efterfrågan på 
utbud av service samt logistikfrågor.  

- En ökad polarisering i samhället bedöms kunna påverkas genom 
ökade klyftor mellan olika grupper då splittring och social oro i 
samhället kan följa. Detta kan bland annat ta sig uttryck i segregering 
mellan olika områden, en ökad upplevd otrygghet i det offentliga 
rummet samt olika förutsättningar på bostadsmarknaden. Vilket 
ställer krav på vilka typer av bostäder som byggs, att planera utifrån 
olika gruppers behov, främja kopplingar mellan olika områden och 
orter samt utformning av offentliga miljöer. 

- Förändrad befolkningssammansättning och levnadssituation där det 
i dagsläget finns tydliga förändringar i hur familjekonstellationer ser 
ut påverkar vilken typ av bostäder som efterfrågas samt efterfrågan 
på resor och infrastruktur. Även en ökad andel äldre och fler 
singelhushåll kan påverka efterfrågan på bostäder.

Vad innebär detta för Härryda kommun?

I Härryda kommun arbetar vi med utgångspunkt i alla dessa trender, 
men har valt fyra utav dem som bedöms särskilt viktiga med hänsyn 
till kommunens utveckling: Digitalisering och teknikutveckling, 
Regionförstoring, Förändrade transporter och resande samt 
Polarisering i samhället. Utifrån dessa finns några perspektiv som är 
viktigt att ta med i den vidare processen. En sådan slutsats är det 
ekonomiska genomförandeperspektivet och vilka konsekvenser olika 
insatser kan få för kommunen beroende på hur framtiden utvecklar 
sig. Extra fokus behöver också läggas på kopplingar av olika slag till 
grannkommunerna och samarbete kring vissa frågor.  

Ett annat perspektiv att arbeta vidare med är svårigheten i 
balansgången mellan exploatering av mark och bevarande av viktiga 
natur- och kulturmiljöer samt förtydliga vilka ställningstaganden som 
kommunen behöver göra kring detta, särskilt vid ett högt tyck på 
exploatering. För det sista behöver frågor kopplat till polarisering 
i samhället lyftas kopplat till utbyggnadsområden och fördelning av 
satsningar över kommunen, men också med koppling till vilken typ av 
bostäder och infrastruktur som utvecklas.

Utgångspunkter
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Utgångspunkter

Kommunala, regionala och nationella 
mål

På olika nivåer från globalt till lokalt finns en stor mängd mål som 
helt eller delvis berör kommunal översiktlig fysisk planering. Målen 
är delvis gemensamma och/eller pekar i samma riktning. I många 
fall är de även i linje med plan- och bygglagens portalparagraf, med 
bestämmelser i lagen eller med målen inom Agenda 2030. Till 
arbetet med översiktsplanen har ett urval gjorts med de absolut 
mest relevanta målen. Mål på global nivå samt EU nivå redovisas inte 
specifikt då de kanaliseras på nationell nivå via mål eller lagstiftning.  

Härryda - här vågar vi!

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

Ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Kommunens vision utgör ledstjärna för kommunens långsiktiga ut-
veckling och pekar ut vad kommunen ska sträva mot. I framtagandet 
av utvecklingsinriktningen har visionen varit en viktig vägvisare och 
utgjort grund för olika prioriteringar och ställningstaganden. 

Kommunala mål

Utöver visionen har utvecklingsinriktningen sin utgångspunkt i 
övergripande kommunala mål. Dessa kan sägas utgöra paraplymål på 
den lokala nivån. De som har bäring på inriktningen av översiktsplanen 
och är övergripande utifrån de styrande dokumenten är Strategisk 
plan 2019-2022, Strategisk plan 2.0 Agenda 2030, Näringslivstrategiskt 
program samt Miljöpolicy. Målen finns sammanställda i illustrationen på 
nästa sida.

Regionala och nationella mål

På regional nivå är Strukturbild för Göteborgsregionen, Hållbar 
tillväxt, Visionen – Det goda livet, Klimat 2030, Regionala miljömål 
samt Regionalt trafikförsörjningsprogram generellt de viktigaste 
dokumenten. Även Stråket Göteborg-Borås - Gemensam målbild 
samt Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg år 
2050 utgör viktiga dokument för kommunens utveckling. Det pågår 
också ett arbete med att ta fram Göteborgsregionens inriktning för 
transportinfrastrukturen i storstadsregionen vilket på sikt kan utgöra 
ett viktigt dokument.  

På nationell nivå innehåller Gestaltad livsmiljö, De globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030, Sveriges klimatmål, nationella 
miljömål, transportpolitiska mål, mål för Kulturmiljö, nationella 
folkhälsomål samt nationella friluftsmål de viktigaste övergripande 
målen.   

Sammantaget har dessa dokument en bred uppsättning paraplymål 
som översiktsplanen ska förhålla sig till. Många är övergripande och 
för att nå målen behöver insatser göras från många olika parter och 
instanser. Översiktsplaner i kommunerna är dock en pusselbit i 
systemet för en generell måluppfyllelse.

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Strategisk plan 

 
2019 – 2022 

version 2019-03-07 

 
 
 

Härryda kommun ska ta en aktiv roll för att skapa ett långsiktigt håll
bart samhälle. Kommunen ska kontinuerligt utveckla och förbättra sitt 
miljöarbete och ge medborgare och näringsliv förutsättningar att också 
minska sin miljöpåverkan.

Vi ska i våra verksamheter:

•	 låta resurshushållning och kretsloppstänkandet genomsyra verk
samheten.

•	 ta hänsyn till natur och kulturvärden samt värden för friluftsliv  
och folkhälsa.

•	 skapa fysiska förutsättningar för miljöanpassat beteende. 
•	 ha miljökrav som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp. 
•	 utbilda, informera och inspirera medarbetarna till delaktighet och  

att ta miljöhänsyn i sitt dagliga arbete.
•	 kommunicera innebörden av hållbar utveckling och miljömålen, med 

medborgare och näringsliv, för ökad miljömedvetenhet och handlings
vilja. 

•	 ta vara på möjligheter till samverkan och samarbete inom miljö
området, såväl inom som utom Härryda kommun.

Miljöpolicyn ska fungera som kompass för miljöarbetet inom Härryda 
kommun.

Härryda kommun
2013-03-25

M i l jö p o l ic y  
för Härryda kommun
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Bilden visar Härryda kommuns vision och kommunala mål som har bäring på översiktsplanen samt framtidsbild och strategier för 
kommunens utveckling.

I Härryda 
bygger vi 
framtiden

Människor och företag 
har möjlighet att växa 
och blomstra 

Här lyfter idéer 
och landar 
lösningar

Håller för 
kommande 
generationer

Ledord: mod, nytänkande,
              handlingskraft
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3700 nya jobb ska tillkomma i kommunen fram till 2035

Kommunen ska växa i alla delar med attraktiva boende miljöer, centrum, 
näringslivsområden och friluftsområden med hänsyn till natur- och kulturvärden

Bidrar till en hållbar tillväxtregion med västsveriges flygplats Landvetter Airport

Agenda 2030  och Klimat 2030 - kommunen ska vara i framkant när det gäller 
miljö och klimatarbete på kort och lång sikt samt skapa fysisk förutsättningar för 
ett miljöanpassat beteende.

Utveckling av tågtrafik enligt funktionsutredningen och knyta samman orterna 
och flygplatsen med kollektivtrafik och spårbunden pendeltrafik

Fr
am

tid
sb

ild

År 2040 samverkar vi, är i framkant med innovationsutveckling och har en öppen 
inställning för nya lösningar som bidrar positivt till en hållbar utveckling 

Landvetter stad och Mölnlycke ska utvecklas och stärkas med ökad stadsmässig-
het och täthet

Hindås, Rävlanda och Hällingsjö med omland ska utvecklas och stärkas utifrån 
deras respektive lokala särart och en småskalig karaktär

Möjliggöra verksamhetsutveckling i strategiska lägen för ett brett och varierat 
näringsliv.

Värna, utveckla och tillgängliggöra värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden  

Utveckla ett robust och effektivt transportsystem som möjliggör hållbar mobili-
tet med stärkta kopplingar inom och över kommungränsen 

St
ra

te
gi

er
 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan 
mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer i förstärkta stråk enligt 
Göteborgsregionens strukturbild

År 2040 är det lätt att leva, bo, arbeta, resa och besöka Härryda kommun 

Värna och utveckla gröna och blå stråk samt viktiga landskapsmiljöer för att 
främja biologisk mångfald
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Medborgardialoger

Dialog med kommunens medborgare har bedrivits under en lång tid 
tillbaka för olika projekt och ändamål med ett gemensamt syfte om 
att beslutsfattare och tjänstepersoner ska få en djupare förståelse 
för hur invånarna i Härryda kommun ser på en framtida utveckling 
av kommunen. De medborgardialoger som genomförts från 2016 
till 2019, vilka innefattar kommundelsdialoger, hållbarhetsdialog i 
Agenda 2030 arbetet samt dialog och enkät avseende framtagandet 
av kommunens vision, har utgjort ett viktigt underlag för 
utvecklingsinriktningens utformning och kommer även i det fortsatta 
arbetet utgöra ett värdefullt underlag. Längre fram i processen 
planeras även ett antal fokusdialoger att genomföras med barn och 
unga samt näringsliv för att ytterligare få in värdefulla inspel om 
översiktsplanens utformning. 

Det som framkom under medborgardialogerna är att invånarna 
gärna ser en bebyggelseutveckling i hela kommunen, både tätorterna 
och på landsbygden. Kommunen bör skapa förutsättningar för att 
invånarna ska kunna bo kvar på orten i livets alla skeden, utifrån olika 
ekonomiska förutsättningar samt utifrån olika familjekonstellationer. I 
utvecklingen bör stor hänsyn tas till den lokala identiteten i respektive 
ort och skalan anpassas till områdets befintliga karaktär. Invånarna 
ser gärna att kommunen bygger ut vatten- och avloppssystemet samt 
fiber i större utsträckning. 

Invånarna ser gärna att kommunen skapar förutsättningar för att 
främja en hållbar livsstil genom att skapa möjlighet till ett kollektivt 
resande såväl inom som utanför kommungränsen samt utveckla gång- 
och cykelvägnätet inom och mellan tätorterna. För att underlätta 
det kollektiva resandet är det även viktigt med väl placerade 
pendelparkeringar för ett smidigt byte mellan olika transportslag.  

Landvetter flygplats lyfts fram som viktig för kommunen dels med 
hänsyn till att flygplatsen bidrar med arbetsplatser och service men 
även ur ett utvecklingsperspektiv. Det finns även en önskan om att 
kommunen ska förtydliga utbyggnadsmöjligheter inom flygbullerzonen 
samt tydliggöra frågor som berör schaktmassor. 

Det finns en stark önskan om att kommunen ska skapa sociala 
mötesplatser samt utveckla samlade och trivsamma centrum med 
tillgång till handel och service. Invånarna uppskattar kommunens 
gröna värden och flera framhäver en önskan om att bevara och 
utveckla värdefulla miljöer samt att kommunen ska verka för att 
tillgängliggöra och skapa närhet till natur både för boende och för 
besökare.

Utgångspunkter

Kommunikationer

Bebyggelseutveckling

Landbygden

Blandade upplåtelseformer

Lokal identitet

Hållbar livsstil

Pendelparkeringar

Naturen

Mötesplatser

Viktiga aspekter för kommunens 
utveckling ur ett medborgarperspektiv.
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Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016 

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Utvecklingsinriktning
Här är vi nu!

Samråd
för översiktsplanen

Ny översiktsplan för 
Härryda kommun antas

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga Utställning för 
översiktsplanen

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Vid både samråd och 
utställning finns tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Bilden visar tidigare genomförda medborgardialoger och kommande fokusdialoger som utgjort ett viktigt underlag i framtagandet av 
utvecklingsinriktningen samt när i processen medborgare ytterligare kan påverka utformningen av översiktsplanen.
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Utvecklingsinriktning
I detta kapitel redovisas översiktsplanens framtidsbild för år 2040 som följs 
upp av en utvecklingsstrategi bestående av strategier och strategikarta som 
visar på de strategiska sambanden för kommunens långsiktiga utveckling.
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Framtidsbild

År 2040 är det lätt att leva, bo, arbeta, resa och besöka  
Härryda kommun 

Härryda kommuns främsta styrka är att vara en del av en expansiv 
region. År 2040 bidrar kommunen fortsatt till den regionala tillväxten 
med en positiv befolkningstillväxt, tillgång till bra utbildning, tillgång till 
verksamhetsetablering samt bra kommunikationer. Kust- till kustbanan, 
och på sikt ny järnväg mellan Göteborg och Borås som är en av de första 
delarna av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg, skapar goda 
förutsättningar för resande samt tillväxt. Med Västsveriges internationella 
flygplats centralt i kommunen finns världen alltid nära. Människor och 
verksamheter har många möjligheter till utveckling och bred tillgång till 
boende, arbetstillfällen, utbildning och fritid.  

Naturen, grönskan och våra vattendrag är också en viktig styrka och utgör 
en viktig pusselbit i form av hög attraktivitet i utvecklingen. Närhet till 
gröna miljöer och vatten bidrar till ökad hälsa, välmående och livskvalitet 
för människan och är därför viktigt ur ett socialt- och hälsoperspektiv. 
Även den biologiska mångfalden, förutsättningar för jord- och skogsbruk 
och turism gynnas av dessa kvaliteter. Viktigt är också målpunkter och 
områden för friluftsliv med möjlighet till en aktiv fritid och rekreation för 
både boende, verksamma och besökare. 

I kommunen finns både stad och landsbygd med större och mindre 
tätorter som erbjuder olika typer av boendemiljöer och kvaliteter. För ett 
enklare vardagsliv utvecklas tätorterna utifrån trygghet, trivsel och närhet 
vilket skapar förutsättningar för att det är lätt att leva och bo i kommunen 
för människor i olika åldrar och med olika fysiska och ekonomiska 
förutsättningar. I områden med ökad befolkningstäthet underlättas 
vardagslivet med ett ökat utbud av service och hållbara transportmedel. 
Livskvaliteten i orterna stärks genom att utveckla levande centrum 
och mötesplatser med gröna inslag i det offentliga rummet och ett rikt 
kulturliv. En blandad bostadsstruktur bidrar till inflyttning, återflyttning och 
möjligheter till kvarboende i kommunen. Tätorternas utveckling är viktiga 
för en levande landsbygd då dessa förser och tillhandahåller kvaliteteter 
som service och handel samt kommunikationer. 

År 2040 samverkar vi, är i framkant med innovationsutveck-
ling och har en öppen inställning för nya lösningar som bidrar 
positivt till en hållbar utveckling 

Härryda kommun ska öka samarbetet främst regionalt men även nationellt 
och internationellt. Varje kommun är en del av ett sammanhang och idag 
bor och verkar människor mer som en del av en region än en del av en 
kommun. Inom samhällsbyggnad är det idag få systemfrågor som håller sig 
inom den egna kommunens gränser och för att få till effektiva, bra och 
gemensamma lösningar krävs ett ökat samarbete.  

Utvecklingen i samhället sker i snabb takt och nya lösningar inom olika 
områden kommer löpande. Vilka tekniska lösningar som finns år 2040 vet 
vi inte idag eller vilka omställningar som kommer att ske. Det är viktigt 
med gränsöverskridande samarbeten och Härryda kommun är öppen för 
att vara en part i sådana nätverk för att främja utveckling och innovationer 
inom bland annat infrastruktur, energifrågor, digitalisering och vattenfrågor.

Utvecklingsinriktning
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Partille

Lan

indås
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gsjö

St ärde

Mot 
Kinna/Skene

Mot 
Borås

Göteborg

Lerum

Par�lle

Mölndal

Bollebygd

Eskilsby

Stora 
Bugärde

RyaHärryda

Landve�er stad
Mölnlycke

Hällingsjö

Rävlanda

Hindås

Mot
Kungsbacka

Centralort

Centrumort

Serviceort

Mindre tätort

Utvecklingsområde

Utbyggnadsinriktning

Regionalt kommunikationsstråk

Lokalt kommunikationsstråk

Järnväg

Viktigt område och samband 
för natur och friluftsliv

Viktigt nationellt och
regionalt transportstråk

Flygplats

Viktigt vattenstråk

Bytespunkt för 
kollektivtrafik

Bytespunkt för
kollektivtrafik med station

Utvecklingsstrategi

Strategikartan och utvecklingsstrategierna visar tillsammans huvuddragen i kommunens långsiktiga 
intentioner och prioriteringar gällande den övergripande utvecklingen av bebyggelse, kommunikationer 
samt natur och friluftsliv.

För bebyggelse visas och beskrivs prioriterad utbyggnadsriktning samt orters funktioner och samband på en 
övergripande nivå, för kommunikationer de viktigaste förbindelserna och bytespunkterna samt övergripande 
samband för grön- och blåstruktur.
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Utvecklingsinriktning

Strategikarta
De stora regionala och nationella kommunikationsstråken (riksväg 40 
och järnvägar) i öst-västlig riktning utgör de tydliga större stråken 
av olika kommunikationsmöjligheter. Det är i anslutning till dessa 
som de större utvecklingsområdena planeras. Generellt gäller att ju 
närmare regionens kärna (Göteborg) ett område ligger desto större 
konkurrens är det om markanspråk. Här behövs goda avvägningar 
och det är särskilt viktigt med en utveckling som tar ett större grepp 
och förenar olika funktioner för ett gott resultat. Det är viktigt med 
nytänkande där de tre hållbarhetsdimensionerna kan förenas.  

Utvecklingen i södra Landvetter integreras med dagens Landvetter 
och utgör på sikt kommunens nya centralort, hädanefter benämnd 
Landvetter stad. Huvudfokus för utvecklingen är på Landvetter stad och 
Mölnlycke med inriktning att utveckla bebyggelsen och förbindelserna 
mellan dem. Orterna är fortsatt väl kollektivtrafikförsörjda med bra 
förutsättningar för ett hållbart resande. Landvetter stad kompletteras 
även med spårbunden trafik. Mölnlycke, Mölndal och Partille kommer 
på sikt uppfattas som ett än mer sammanhängande område. 

Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Härryda förstärks som serviceorter 
där de delvis även förmedlar service till landsbygden och bidrar till en 
levande landsbygd. I Hindås, Rävlanda och Hällingsjö utvecklas orterna 
med närheten till större kommunikationsstråk. Orternas samband 
kan förstärkas genom att växa mot varandra samt att förbindelserna 
mellan dem utvecklas. Även sambanden vidare mot Bollebygd samt 
Marks kommun är viktiga.

En utveckling av områden med koppling till flygplatsen är central med 
stärka kopplingar till Landvetter stad som en viktig del. Det strategiska 
och gynnsamma läget med närhet till både riksväg 40 och utveckling 
av spårtrafik skapar förutsättningar för utveckling av verksamheter 
och viss service men har begränsningar på grund av påverkan av bland 
annat flygbuller.

Nationella och regionala transportsamband inom kommunen och 
vidare mot Göteborg, Borås, Partille, E6.an och Marks kommun stärks 
och utvecklas som kommunikationsstråk för flera trafikslag. I tätorter 
och utvecklingsområden är det viktigt med strategiskt placerade 
bytespunkter för kollektivtrafik både med och utan stationslägen så 
det finns goda möjligheter till kollektivtresande. För att få tillräckligt 
stort underlag för resande är det avgörande med tillräcklig täthet inom 
befintliga tätorter samt i utvecklingsområden. Även en utveckling av 
möjligheterna för utökad cykling är viktigt samt möjligheten att byta 
trafikslag till exempel i form av pendelparkeringar. 

Tågtrafiken utvecklas vidare i kommunen med nya stationslägen vid 
Landvetter flygplats och i Landvetter stad vilket bidrar till en hållbar 
utveckling för Landvetter stad samt ökad tillgänglighet till och från 
flygplatsen för hela regionen. Även befintliga stationslägen i Mölnlycke, 
Hindås och Rävlanda utvecklas och förstärks med pendeltågstrafik.
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Större områden för natur och friluftsliv finns i de norra, södra och 
östra delarna av kommunen. I de västra delarna finns också viktiga 
områden, även om den del områden är mindre till ytan är de ändå av 
stor vikt. Genom kommunen går ett viktigt vattenstråk, Mölndalsån 
som också har en förgrening norrut. I anslutning till alla orter finns 
naturområden och sjöar som används och bidrar med kvalitet. 

Strategier
Landvetter stad och Mölnlycke ska utvecklas och stärkas 
med ökad stadsmässighet och täthet

Kommunens utveckling är fokuserad i västra delen, med närhet 
till den regionala kärnan Göteborg. Närhet är grunden till att 
skapa en tillväxt och attraktivitet för utveckling. Förtätning är ofta 
resurseffektivt och kan innebära positiva effekter på social och 
ekologisk hållbarhet. Med närhet kopplat till stadsmässighet menas 
främst närhet mellan människor och närhet till handel, service, 
arbetsplatser, kollektivtrafik, grönområden samt rekreation. 

För att skapa och stärka befintlig attraktivitet är planering ett redskap 
att använda. För att skapa en attraktiv stadsmässighet bör utvecklingen 
ha särskilt fokus på tillgänglighet, täthet, gångvänligt och rekreativitet. 
Viktigt är också att skapa förutsättningar för funktionsblandning inom 
befintlig struktur med förtätning och i nya områden, främja mångfald, 
bygga samman områden och minska fysiska barriärer. 

Hindås, Rävlanda och Hällingsjö med omland ska 
utvecklas och stärkas utifrån deras respektive lokala 
särart och en småskalig karaktär

Hindås, Rävlanda och Hällingsjö präglas av olika karaktärsdrag och 
förutsättningar där natur och rekreation är en viktig kvalitet. Tätorterna 
utvecklas med en blandad bostadsstruktur samt kommersiell- och 
offentlig service samt stärkta lokala kommunikationsstråk. I orterna är 
det främst bostadsutveckling som är attraktivt. Skala och utformning 
på tillkommande bebyggelse anpassas främst till respektive ort 
samt till eventuella kulturmiljövärden och bebyggelsetraditioner. I 
centrala lägen kan en något tätare skala prövas för att skapa bättre 
förutsättningar för en funktionsblandning. 

Möjliggöra verksamhetsutveckling i strategiska lägen för 
ett brett och varierat näringsliv

Verksamhetsutveckling och näringsliv omfattar många olika delar. 
Att verka för ett brett och varierat näringsliv i olika skalor skapar 
förutsättningar för att klara konjunktursvängningar och olika 
samhällsomställningar, vilket då också säkrar tillgång till arbetstillfällen 
över tid. 

Definitionen av strategiska lägen betyder olika för olika typer av 
verksamheter. Det är främst tre aspekter som är viktiga att skapa 
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varierade lägen för. För det första är det störande verksamheter, 
logistikverkasamheter eller andra ytkrävande verksamheter 
som har särskilda krav på lokalisering till exempel närhet till 
transportmöjligheter och närhet till bostäder. För det andra finns det 
mer personalintensiva verksamheter såsom kontor och handel där 
stadsmässighet, närhet till kollektivtrafik, närhet till andra företag och 
service samt närhet till bostäder spelar en viktig roll. För det tredje 
finns utvecklingar kopplade till gröna- och blå näringar, turism och 
besöksnäring där det finns olika lokala förutsättningar som behöver 
beaktas.  

Verksamhetsutveckling kan skapas på flera olika sätt som att utveckla 
befintliga lägen och centrum genom förtätning samt etablering av nya 
lägen.  

Värna, utveckla och tillgängliggöra värdefulla natur-, 
kultur- och friluftsområden  

Vid en ökning av antalet invånare i kommunen och regionen samt 
med avseende på olika trender i samhället blir det allt viktigare med 
områden som bidrar till god livskvalitet och hälsa samt aktiviteter, 
föreningsliv, friluftsliv och förståelse för historien. Även utveckling av 
kopplingar för fler invånare i form av gång, cykel och kollektivtrafik är 
viktigt för att skapa tillgänglighet till dessa områden. 

I kommunen finns såväl större som mindre grönområden samt 
tätortsnära grönområden. Alla dessa områden ingår i grönstrukturen 
och behöver ses i ett system då konsekvenser av förändringar i ett 
område kan visa sig ha påverkan även i andra delar. Grönstrukturen 
i sin helhet är viktig och har stor påverkan för människor, djur och 
natur.

Naturens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande 
kallas för ekosystemtjänster. Genom dessa kan den byggda miljön bli 
mer hållbar, hälsosam och attraktiv och är en viktig del i utvecklingen. 
Förståelsen för ekosystemtjänster behöver vara en integrerad del av 
planerings- och utbyggnadsprocessen för att minska negativ påverkan 
av utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur.  Nytänkande och nya 
lösningar behöver prägla utvecklingen.

Några av kommunens större natur- kultur- och friluftsområden 
som utgör viktiga rekreationsmiljöer för boende samt utgör viktiga 
områden för turism är Vildmarksleden, Råda säteri, Wendelsberg, 
Storåns dalgång samt Hindås med koppling till både Klippans 
naturreservat och Vildmarksleden.

Värna och utveckla gröna och blå stråk samt viktiga 
landskapsmiljöer för att främja biologisk mångfald  

Med förändringar i vår miljö och vårt klimat blir det allt viktigare 
att lyfta betydelsen av att också utveckla gröna och blå stråk, så 
som sjöar och vattendrag och sammanhängande naturområden 
samt viktiga landskapsmiljöer. De gröna och blå stråken är viktiga 
spridningskorridorer för olika arter och bidrar med många 

Page 337 of 468



Utvecklingsinriktning

ekosystemtjänster för oss människor. Genom att stärka och utveckla 
dessa stråk och särskilt värna viktiga biotoper/landskapsmiljöer kan 
förlusten av arter minska. Därmed minskar också sårbarheten i hela 
ekosystemet. 

Områden och kopplingar som bidrar till fortlevnad av vår natur 
och våra ekosystem blir allt viktigare med tiden. Långsiktigt är det 
avgörande att ha ett resiliensperspektiv i planeringen för att skapa 
motståndskraftiga ekosystem med goda förutsättningar att kunna 
hantera förändringar och kunna fortsätta utvecklas framöver.

Utveckla ett robust och effektivt transportsystem som 
möjliggör hållbar mobilitet med stärkta kopplingar inom 
och över kommungränsen 

I ett robust transportsystem ska alla trafikslag och infrastrukturen 
användas på så sätt att det minskar sårbarheten och ökar 
resurseffektiviteten i systemet. Ett robust transportsystem är tryggt 
och effektivt, har god framkomlighet för människor och gods samt en 
motståndskraft och anpassningsförmåga för förändringar och risker. 
Genom att möjliggöra hållbar mobilitet kan Härryda kommun skapa 
goda förutsättningar för olika trafikslag att kunna samverka för ökad 
resurseffektivitet och minskad miljö- och klimatbelastning.  

Inom kommunen är förutsättningarna olika för en mer hållbar 
mobilitet men alla delar har goda möjligheter att utvecklas. Nya 
områden såsom utbyggnad av Landvetter södra med hög täthet, 
stadsmässighet och funktionsblandning, ger både närhet och bra 
förutsättningar för ett hållbart transportsystem med prioritering av 
gång och cykel. En utveckling i Mölnlycke och Landvetter stad i sin 
helhet bör följa samma principer. Inom andra delar där bilberoendet 
är större i en väl fungerande vardag ger andra förutsättningar och 
en annan utveckling. Kopplingar och tillgänglighet inom kommunens 
olika orter är viktigt för möjligheter till alternativa resmöjligheter för 
pendling och på fritiden. Innovationer och utveckling av infrastruktur 
ska främjas för att möta framtiden.  

Genom att utveckla strategiskt valda bytespunkter till attraktiva 
noder med funktioner som matartrafik, pendelparkeringar och på 
vissa platser service skapas god tillgänglighet för fler längs viktiga stråk 
i regionen samt underlättas möjligheten att växla mellan transportslag 
för att ta sig vidare till sin målpunkt. 
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I detta kapitel framgår en konsekvensbedömning av utvecklingsstrategierna 
utifrån ett Agenda 2030-perspektiv.
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Hållbar utveckling
Utvecklingsstrategierna har konsekvensbedömts utifrån de mål och 
delmål inom Agenda 2030 som är relevanta för översiktsplaneringen 
i Härryda kommun. Inledningsvis görs en generell bedömning av 
utvecklingsstrategierna gentemot hållbarhetsmålen för att sedan 
beskrivas utifrån respektive strategi där viktiga aspekter för ökad 
möjlighet till måluppfyllelse synliggörs. 

Generell bedömning

I arbetet med konsekvensbedömningen har några frågor lyfts som 
särskilt viktiga att tydliggöra och arbeta vidare med i det kommande 
arbetet med översiktplanen för att öka möjlighet till måluppfyllelse. 

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla och Mål 14 Hav och marina 
resurser påverkas negativt av ökade utsläpp i vattendrag och 
vattentäkter samt minskande ytor för att möjliggöra nya vattentäkter. 
Med ökat extremväder som torka, skyfall och översvämningar i 
kombination med fler invånare kan vattentillgången under året variera 
kraftigt. Komplexiteten i frågor kopplade till exempelvis dricksvatten, 
vattentäkter, våtmarker och hållbar dagvattenhantering behöver 
beaktas i den fortsatta processen.  

Skillnader i levnadsvillkor och hälsa är ett uttryck för ojämlikhet. 
Den fysiska miljön kan antingen upprätthålla den typen av skillnader 
eller skapa förutsättningar för att utjämna dem. Det finns olika 
sätt att formulera dessa problem och olika politiska lösningar 
för att komma tillrätta med dem. Därför kan dessa frågor vara 
komplexa och konfliktfyllda. Den rumsliga segregationen mellan 
områden kan minska genom att överbrygga barriärer och knyta 
samman områden med varandra, både inom kommunen och över 
kommungränserna. Detta perspektiv saknas i delar av strategierna. 
Men att människor möts innebär inte nödvändigtvis att den sociala 
segregationen och ojämlikheten minskar. För att göra det krävs att 
befintliga områden utvecklas med fler bostäder i blandade storlekar, 
upplåtelseformer och prisklasser. Dessutom behöver invånarnas 
tillgång till framförallt kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, grönytor 
och rekreationsområden, mötesplatser samt privat och offentlig 
service bli mer jämlik. Detsamma gäller tillgången till ren luft, små 
och stora kvalitativa naturområden samt tysta områden skyddade 
från buller. För att förbättra möjligheten till måluppfyllelsen i Mål 
10 Minskad ojämlikhet behöver människors olika förutsättningar på 
grund av kön, ålder, funktionsvariationer, olika familjekonstellationer 
och socioekonomiska förutsättningar uppmärksammas. Tillgänglighet 
och trygghet är också viktiga aspekter för att öka möjligheten till 
måluppfyllelse. Dessutom bör flygbullerzonens sociala konsekvenser 
för Härryda lokalsamhälle beaktas då den hindrar ytterligare 
utveckling av bostäder och viss service i tätorten samtidigt som den 
också skyddar fler människor att utsättas för buller. Hur användningen 
av flygbullerzonen kan utvecklas behöver arbetas vidare med.

Konsekvenser
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Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna innefattar också behovet 
av att stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar 
och ökat extremväder. Dessa aspekter synliggörs inte i någon av 
strategierna. För att öka beredskapen mot torka, värmeböljor, 
skyfall och översvämningar behöver ekosystemtjänster integreras 
i ett tidigt skede i planeringen, både i strategi och praktik. Men 
också anpassade planeringsstrategier, fysiska hinder och tekniska 
lösningar måste till för att skapa ett robust samhälle. Att planera för 
en robust bebyggelse och infrastruktur med exempelvis en hållbar 
dagvattenhantering, översvämningsbara ytor, höjda planeringsnivåer 
samt en integration av ekosystemtjänster i planeringen är nödvändigt 
för att öka möjligheten till måluppfyllelse för såväl mål 13 som för mål 
1 och 6.

Byggnation av fler bostäder är viktigt för att adressera sociala 
problem som trångboddhet och bostadsbrist och bidrar till 
möjligheten för måluppfyllelse vad gäller Mål 1 Ingen fattigdom och 
Mål 7 Hållbara städer och samhällen. Exploatering av ett nytt område 
leder dock alltid till en förlust av artrikedom och viktiga livsmiljöer 
för flora och fauna. Men genom att främst utveckla genom förtätning 
minskar behovet av att ta ny mark i anspråk för bebyggelse. Ett ökat 
befolkningsunderlag i tätorterna ökar möjligheten till god tillgång till 
service och kollektivtrafik men ökar också slitaget på tätortsnära 
grönområden och natur vilket kan påverka kvaliteten negativt och 
öka driftskostnaderna. 

Påverkan från flera av strategierna vad gäller måluppfyllelsen av Mål 
15 Ekosystem och biologisk mångfald riskerar i stor utsträckning att 
bli negativ. Gröna korridorer, grön infrastruktur, förlust av viktiga 
livsmiljöer, en förståelse för ekosystemtjänster och behovet av 
kompensationsåtgärder är frågor som måste tas med i den fortsatta 
processen eftersom en tidig hänsyn kan skapa bebyggelseutveckling 
som har en klart mindre negativ effekt på den biologiska mångfalden. 
Vissa värden kan till och med öka om fler ekosystemtjänster tillskapas 
i den nya miljön. Ekosystemtjänster har inte bara bäring på biologisk 
mångfald utan också på frågor som luftkvalitet, dagvattenhantering, 
anpassningar till ökat extremväder, minskade klimatutsläpp samt ökat 
fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Tillgången till jordbruksmark (ängs-, betes- och åkermark) har stor 
betydelse för den biologiska mångfalden eftersom majoriteten av 
kommunens yta utgörs av skogsmark. Frågan om jordbruksmark har 
också bäring på Mål 2 Ingen hunger. Utveckling av både infrastruktur 
och bebyggelse riskerar i vissa avseenden att ta jordbruksmark i 
anspråk, vilken framförallt riskerar att öka förlusten av biologisk 
mångfald men också försvåra en säkrad lokal livsmedelsförsörjning 
i framtiden. Frågan om konkurrensen om mark, framförallt 
jordbruksmark, behöver tas med i den fortsatta processen. 
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o Tydliggöra att funktionsblandning även innefattar bostadsbeståndet 
och innebär blandade upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Detta 
kan bidra till fler ekonomiskt tillgängliga bostäder för människor med 
lägre inkomst eller för personer som befinner sig i social utsatthet. 

o Hantera målkonflikter som uppstår vid ökad konkurrens om marken 
i den täta staden. Naturvärden, rekreativa och kulturella värden samt 
tillgången till offentlig service och anläggningar för avfall, återvinning 
och energiproduktion bör komma in tidigt i planeringsprocessen och 
tillåtas ta plats. 

o Tydligare visa på avsikten att knyta samman olika delar av tätorterna 
med varandra, minska barriäreffekten och stärka viktiga stråk för 
att öka möjligheten till rörlighet mellan olika områden samt mellan 
Landvetter stad och Mölnlycke. Detsamma gäller möjligheten att 
knyta samman dessa områden med de mindre orterna i kommunen 
samt landsbygden. 

o Befintliga gröna och blå stråk i tätorterna bör värnas och 
stärkas och nya tillkomma i takt med bebyggelseutvecklingen. 
Spridningskorridorer för arter kan säkras genom smarta lösningar 
på fasader, tak och i marknivå mellan byggnaderna. Detta har även 
positiva sociala effekter. 

Hindås, Rävlanda och Hällingsjö med omland ska 
utvecklas och stärkas utifrån deras respektive lokala 
särart och en småskalig karaktär

o Behovet av tillgång till kvalitativ tätortsnära natur för rekreation 
och fritid behöver lyftas även i dessa mindre orter, som en 
viktig förutsättning för att öka attraktiviteten och för att säkra 
hälsofrämjande miljöer när befolkningen växer. 

o Förtydliga skrivningar om gång- och cykelnät inom orterna så väl 
som behovet av säkra cykelstråk mellan dessa orter, till Landvetter 
stad och vidare till Mölnlycke samt till närliggande tätorter i 
grannkommunerna. 

o Tydligare visa på avsikten att knyta samman olika mindre orter 
med varandra samt minska barriäreffekten och stärka viktiga stråk 
över kommungränsen till andra närliggande orter. Detsamma gäller 
möjligheten att knyta samman de mindre orterna och landsbygden 
framförallt med Landvetter stad. 

Möjliggöra verksamhetsutveckling i strategiska lägen för 
ett brett och varierat näringsliv

o Tydligare lyfta vikten av funktionsblandning. Områden som 
endast är till för större personextensiva verksamheter som lager, 
logistikcentraler etc. riskerar att skapa otrygga kluster där få 
människor rör sig på kvällar och helger. Det kan finnas behov av att 

Konsekvenser
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blanda även dessa former av verksamheter med andra som gym och 
sporthallar, lokaler för kulturutövning samt bostäder och offentlig 
service (där så är möjligt). Störande verksamheter bör dock inte 
kombineras med bostäder.

o Förtydliga att verksamhetsetablering i strategiska lägen för 
personintensiva verksamheter innebär att platsen försörjs av 
kollektivtrafik och ett gång- och cykelnät. Detta för att nyttja befintlig 
infrastruktur och öka möjligheten att resa klimatsmart. Dessutom 
bör det lyftas fram behovet av att större verksamhetsområden blir 
mer robusta mot ökat extremväder som på grund av sin utformning 
ofta har stora hårdgjorda ytor. Det ökar bland annat behovet av en 
hållbar dagvatten- och skyfallshantering. 

o Tydligare synliggöra behovet av att stärka upp befintlig och anlägga 
ny grön infrastruktur (i marknivå, på tak och väggar) som kan 
fungera som spridningskorridorer för arter vid etablering av nya och 
utveckling av befintliga verksamhetsområden. 

Värna, utveckla och tillgängliggöra värdefulla natur-, 
kultur- och friluftsområden  

o Tydligare lyfta fram behovet av lokaler/platser inomhus och utomhus 
för utövning av föreningsaktiviteter för att stärka föreningslivets 
möjlighet att främja socialt deltagande och inkludering. Utvecklingen 
av dessa områden ska också ske på ett sådant sätt så att olika grupper 
kan ta del av dem på lika villkor.

o Lyfta vikten av kopplingar till dessa områden med kollektivtrafik, 
gång- och cykelbanor tydligare. Detta ökar tillgängligheten för fler 
grupper och eftersom dessa trafikslag är mer resurseffektiva och 
orsakar mindre utsläpp har de positiv påverkan klimatet.

o Bedöma möjligheten och behov till utveckling av nya natur-, 
kultur- och friluftsområden i strategiska lägen där exempelvis 
bostadsbebyggelse inte är möjligt. Områden som är under stor 
påverkan av buller från väg, järnväg eller flyg kan studeras för just 
friluftsliv, kultur- och föreningsaktiviteter.  Att bibehålla skog och 
annan växtlighet är positivt ur bullersynpunkt. 

Värna och utveckla gröna och blå stråk samt viktiga 
landskapsmiljöer för att främja biologisk mångfald  

o Kulturlandskapet som utgörs av jordbruks-, betes- och ängsmark 
utgör en relativt liten del av den totala ytan i kommunen som annars 
i stor utsträckning utgörs av skog. Den är en del av ett längre 
sammanhängande stråk som binder samman denna landskapstyp i 
kommunen med odlingslandskapet i Halland. Att dessa kulturmiljöer 
är av extra stor vikt för den biologiska mångfalden behöver 
synliggöras. 

o Förtydliga att gröna och blå stråken är avgörande för tillskapandet 
av ett robust samhälle som står emot effekterna av klimatförändringen 
med ökat extremväder till följd. De bidrar dessutom med att minska 

Konsekvenser
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städers negativa miljöpåverkan, öka tillgången till grönområden samt 
främja positiva kopplingar mellan stad och landsbygdsområden. 

Utveckla ett robust och effektivt transportsystem som 
möjliggör hållbar mobilitet med stärkta kopplingar inom 
och över kommungränsen

o För att kunna bidra till en hållbar utveckling krävs inte bara att 
hållbar mobilitet möjliggörs utan att hela transportsystemet blir mer 
resurseffektivt och fossilfritt. Det innebär inte nödvändigtvis att 
något trafikslag utesluts utan att de mest resurseffektiva trafikslagen 
ges större plats och att samtliga trafikslag används effektivt samt att 
samtliga trafikslag använder förnyelsebara och fossilfria bränslen. 

o Förtydliga behovet av infrastruktur för distribution av hållbar energi 
i hela kommunen, bland annat genom utbyggnad av laddinfrastruktur, 
som en förutsättning för ett robust och effektivt transportsystem. 
Det ökar möjligheten för exempelvis de som arbetar i de mindre 
orterna att förflytta sig på ett klimatsmart sätt. 

o Genom att knyta de bytespunkter som nämns i strategin till 
strategiska lägen för verksamheter ökar möjligheten till hållbara 
resvanor till och från arbetet vilket i sin tur underlättar företagen 
chanser att konkurrera om kompetens i storstadsregionen. 

o Tydligare peka på behovet av att förse även de mindre 
utvecklingsorterna med god kollektivtrafikförsörjning och cykelstråk 
för att koppla samman dessa med varandra samt Landvetter stad 
och vidare till andra orter utanför kommunen. Det ökar också 
landsbygdens attraktivitet.

o Förtydliga behovet av ekosystemtjänster som exempelvis vatten- 
och luftrening kopplat till befintlig och ny infrastruktur samt synliggör 
behovet av kompensationsåtgärder tidigt i planeringsprocessen. För 
att minska barriäreffekten behöver befintliga gröna och blå stråk över 
och under vägar och järnvägar värnas och stärkas samt nya tillkomma. 

Konsekvenser
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 291        Dnr 2020KS489 

Borgensavtal Pixbo tennisklubb  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2020 § 238 i ärendet ansökan om kommunal borgen 
(dnr 2019KS796) att uppdra åt förvaltningen att lämna förslag till borgensavtal med Pixbo 
tennisklubb. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på borgensavtal med Pixbo tennisklubb. De 
motprestationer som framgår av avtalet under rubriken borgensvillkor är överenskomna med 
föreningens ordförande och klubbchef. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 augusti 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till borgensavtal med Pixbo tennisklubb och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande 
att underteckna avtalet. 
 
Patrik Linde (S) yrkar, med instämmande av Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S), i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
undersöka möjligheten att förlänga arrendet så att en kommunal borgen inte behöver utfärdas. 
I andra hand yrkar Patrik Linde, med instämmande av Robert Langholz och Ulla-Karin 
Johansson, att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår borgensavtalet. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Patrik Lindes återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
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så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 8 voteringslista. 
 
Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden 
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 att 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 enligt Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till borgensavtal med Pixbo tennisklubb och uppdrar 
åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 
 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-27  

 

Voteringslista: § 291 
Ärende: Borgensavtal Pixbo tennisklubb,  2020KS489 
 
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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 

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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Eva-Maria Smith 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-08-07 2020KS489  050 
  
 

Borgensavtal Pixbo tennisklubb 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2020 § 238 i ärendet ansökan om kommunal 
borgen (dnr 2019KS796) att uppdra åt förvaltningen att lämna förslag till borgensavtal 
med Pixbo tennisklubb.  

Avtalsförslaget finns bifogat detta ärende i bilaga 1. De motprestationer som framgår av 
avtalet under rubriken borgensvillkor är överenskomna med föreningens ordförande och 
klubbchef.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till borgensavtal med Pixbo tennisklubb och 
uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.  
 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

Bilagor:  

1. Förslag till borgensavtal med Pixbo tennisklubb 
2. Kommunstyrelsens beslut 29 maj 2020 § 238 
3. Tjänsteskrivelse till grund för kommunstyrelsens beslut 29 maj 2020 § 238
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BORGENSFÖRBINDELSE – PROPRIEBORGEN 

 

1 § Parterna 

Borgensman (nedan även kallad kommunen):  

Härryda kommun, organisationsnummer 212 000-1264.  

Adress: Råda torg 1, 435 30 Mölnlycke.  

Gäldenär (nedan även kallad föreningen):  

Pixbo tennisklubb, organisationsnummer 852 000-2471.  

Adress: Vällsjövägen 4, 435 43 Mölnlycke.  

  

2 § Borgensåtagandet 

Borgensmannen förpliktar sig genom att underteckna detta avtal till att 

betala det som gäldenären inte kan betala genom en så kallad proprieborgen. 

Vid en proprieborgen går borgensmannen i borgen såsom för egen skuld för 

huvudfordringen samt upplupna räntor, avgifter och kostnader. Det innebär 

att borgensmannen kan krävas direkt, utan att borgenären behöver bevisa att 

gäldenären inte kan betala sin skuld. Det räcker med att gäldenären inte 

betalat vad denne är skyldig att betala. Är borgensförbindelsen begränsad 

ansvarar borgensmannen inte för mer än vad som framgår av detta avtal.  

 

3 § Borgensförbindelsen 

Gäldenären har för avsikt att teckna ett amorteringslån hos borgenär (extern 

part) för att möjliggöra uppförandet av en ny idrottshall. Huvudfordringen 

uppkommer i samband med att detta amorteringslån tecknas.  

 

4 § Borgensbegränsningar 

Borgensförbindelsen är begränsad till 40 000 000 SEK (fyrtio miljoner 

svenska kronor). Skulden förfaller när den är slutbetald eller, som senast,  

40 (fyrtio) år efter det att huvudfordringen har uppkommit.  

 

5 § Borgensvillkor 

Genom tecknandet av detta avtal godkänner gäldenären nedanstående 

villkor för borgensförbindelsen:  

a. Föreningen ska upprätta en amorteringsplan på 40 år med krav på 

ytterligare amortering vid likviditetsöverskott.  
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 b. Målsättningen är att det totala skuldbeloppet ska vara amorterat och 

slutbetalt på 20 år, men möjlighet till detta finns upp till 40 år.  

c. Föreningens årsredovisning ska innehålla en kassaflödesanalys, i 

syfte att öka transparensen avseende föreningens likvida medel och 

förändringen av desamma under verksamhetsåret.  

d. Revision ska göras av auktoriserad alternativt godkänd revisor som 

är fristående från föreningen. Föreningen står för 

revisionskostnaden.  

e. Kommunen har rätt att ta ut en borgensavgift i form av en årlig 

avgift om 0,25 procent på borgensbeloppet. 

f. Kommunen har rätt att överta anläggningen, utan ersättning till 

föreningen, om lånen inte återbetalas.  

 

6 § Övrigt 

6.1 § Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna 

samt borgenär tagit var sitt.  

6.2 § Borgensförbindelsen är en värdehandling och bör av borgenären 

förvaras på ett säkert sätt, exempelvis i ett bankfack.  

6.3 § Ändras villkoren för huvudfordringen ska borgensmannen först 

underrättas och godkänna ändringen för att borgensförbindelsens giltighet 

ska kvarstå.  

6.4 § När den aktuella skulden är slutbetald av antingen gäldenären eller 

borgensmannen har borgensmannen rätt att få denna borgensförbindelse 

åter. Den bör då makuleras.  

6.5 § Bortfaller huvudförbindelsen, till exempel på grund av preskription, 

bortfaller också borgensansvaret.  

 

7 § Undertecknande 

 

Ort och datum: Mölnlycke den 

 

Underskrift: __________________________________________ 

Namnförtydligande: Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande 

 

Ort och datum: Mölnlycke den 

 

Underskrift: __________________________________________ 

Namnförtydligande: Jonas Cronander, föreningens ordförande 
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§ 238        Dnr 2019KS796 

Ansökan om kommunal borgen  

  
Föreningen Pixbo Tennis har inkommit med en ansökan om kommunal borgen om 
40 000 000 kronor. Bakgrunden är att föreningen vill utöka sin verksamhet och bygga en ny 
idrottshall med tre tennisbanor och fem padelbanor. I dagsläget finns åtta tennisbanor (varav 
fyra inomhus och fyra utomhus) och två padelbanor (utomhus). Den ekonomiska kalkylen 
bedöms vara stabil och återbetalningsförmågan god, förutsatt att beläggnings-graden av den 
nya hallen uppgår till minst 50 procent av kalkylerad tid. 
 
Ett borgensåtagande skulle innebära att kommunen går i borgen så som för egen skuld, vilket 
medför en risk för borgensmannen. Mot bakgrund av detta bör borgensbeloppets storlek och 
amorteringstidens längd tas i beaktning. Även andra typer av risker så som eventuell påverkan 
på det lokala förenings- och näringslivet bör övervägas i samband med beslutsfattandet. 
 
Enligt kommunens borgenspolicy ska borgen för organisationer utan kommunalt ägande 
prövas ytterst restriktivt. Restriktiviteten är principiell och viktig, eftersom utgångspunkten är 
att vara aktsam om skattemedel och inte ta onödiga risker med skattebetalarnas pengar. Mot 
bakgrund av borgensbeloppets storlek och amorteringstidens längd samt risken för påverkan 
på det lokala förenings- och näringslivet gör förvaltningen sammantaget bedömningen att 
borgensansökan bör avslås. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 4 maj 2020.   
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till 
borgensavtal med Pixbo tennisklubb med beaktande av möjligheten till motprestationer, 
exempelvis i enlighet med tjänsteskrivelsen, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att lämna förslag till uppdaterad borgenspolicy. 
  
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår Pixbo 
Tennis ansökan om kommunal borgen. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande 
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Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till borgensavtal med Pixbo 
tennisklubb med beaktande av möjligheten till motprestationer, exempelvis i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till uppdaterad borgenspolicy. 
 

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

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-04 2019KS796  045 
  
 

Ansökan om kommunal borgen 

Sammanfattning  
Föreningen Pixbo Tennis har inkommit med en ansökan om kommunal borgen om 
40 000 000 kronor. Bakgrunden är att föreningen vill utöka sin verksamhet och bygga en 
ny idrottshall med tre tennisbanor och fem padelbanor. I dagsläget finns åtta tennisbanor 
(varav fyra inomhus och fyra utomhus) och två padelbanor (utomhus). Den ekonomiska 
kalkylen bedöms vara stabil och återbetalningsförmågan god, förutsatt att beläggnings-
graden av den nya hallen uppgår till minst 50 procent av kalkylerad tid.  

Ett borgensåtagande skulle innebära att kommunen går i borgen så som för egen skuld, 
vilket medför en risk för borgensmannen. Mot bakgrund av detta bör borgensbeloppets 
storlek och amorteringstidens längd tas i beaktning. Även andra typer av risker så som 
eventuell påverkan på det lokala förenings- och näringslivet bör övervägas i samband 
med beslutsfattandet.  

Enligt kommunens borgenspolicy ska borgen för organisationer utan kommunalt ägande 
prövas ytterst restriktivt. Restriktiviteten är principiell och viktig, eftersom 
utgångspunkten är att vara aktsam om skattemedel och inte ta onödiga risker med 
skattebetalarnas pengar. Mot bakgrund av borgensbeloppets storlek och 
amorteringstidens längd samt risken för påverkan på det lokala förenings- och 
näringslivet gör förvaltningen sammantaget bedömningen att borgensansökan bör avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår Pixbo Tennis ansökan om kommunal borgen. 

Ärendet 
Föreningen Pixbo Tennis har ansökt om kommunal borgen för tillbyggnation av 
föreningens befintliga anläggning. Totalkostnaden för projektet beräknas till 40 000 000 
kronor. Finansieringen planeras att ske genom ett amorteringslån hos bank om 
40 000 000 kronor med kommunal borgen motsvarande hela beloppet. Föreningen har i 
sin kalkyl räknat med en avskrivnings- och amorteringstid på fyrtio år, med eventuell 
möjlighet till amortering på femtio år.  

Enligt ansökan ska föreningen bygga och äga idrottshallen. Såväl befintlig som planerad 
anläggning står på så kallad ofri grund, eftersom marken ägs av kommunen och 
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arrenderas av föreningen. För att föreningen ska kunna låna medel via bank krävs att 
borgensåtagande är så kallad proprieborgen, det vill säga att kommunen går i borgen så 
som för egen skuld.  

Som underlag för förvaltningens bedömning ligger en genomgång av föreningens 
årsredovisning och revisionsberättelse. Förvaltningen har också låtit en extern 
konsultfirma, Ekan Management, granska föreningens organisation, ekonomi och 
projektkalkyl samt gjort en riskbedömning. Förvaltningen har också haft en dialog med 
Pixbo Tennis klubbchef Jon Läbom och ordförande Jonas Cronander.  

Bakgrund 

Pixbo Tennis har en anläggning på Vällsjövägen i Mölnlycke bestående av åtta 
tennisbanor (varav fyra inomhus och fyra utomhus) och två padelbanor (utomhus). 
Föreningen har en vision om att skapa ett racketcenter och planerar därför att bygga en ny 
hall innehållandes tre tennisbanor och fem padelbanor för inomhusspel. Hallen ska vid 
behov kunna gå att använda även till andra racketsporter.  

Fakta om föreningen 

Pixbo Tennis har totalt 1 026 medlemmar, varav 400 i åldern 7-20 år. Under senaste 
verksamhetsåret noterades 13 501 deltagartillfällen. Föreningen har under samma 
verksamhetsperiod fått kommunalt aktivitets- och lokalbidrag på sammanlagt 115 935 
kronor. Klubbens huvudverksamhet är tennis men föreningen erbjuder också padeltennis 
samt gymträning.  

Ekonomisk kalkyl och återbetalningsförmåga 

Föreningen har en god ekonomi och har visat positiva rörelseresultat de tre senaste 
verksamhetsåren. Rörelseresultatet för verksamhetsåret 2018/2019 uppgick till 202 126 
kronor. Föreningens skulder uppgår i nuläget till 3 200 000 kronor och består av ett 
amorteringsfritt lån om 2 400 000 kr med kommunal borgen samt ett amorteringslån om 
700 000 kr. Enligt den genomlysning som gjorts (se bilaga 3) framgår att det finns 
bärkraft i föreningens ekonomi för den stora skuldökning som projektet skulle innebära.  

Föreningens projektkalkyl bedöms vara stabil. Enligt den riskbedömning som gjorts finns 
ett antal olika risker att beakta (se bilaga 3). Risken för intäktsbortfall bedöms som en 
större risk än risken för kostnadsökningar. Den så kallade marknadsrisken lyfts fram 
särskilt, det vill säga risken för ett alltför litet kundunderlag och/eller för låg beläggning. 
Genomgången visar dock att återbetalningsförmågan riskerar att äventyras först om den 
nya hallens beläggning endast når 50 procent av kalkylerad tid (det vill säga 50 procent 
av 7-8 timmar/dag).  

Riskbedömning utifrån organisation 

Pixbo Tennis är en välskött förening med god ekonomi och professionell ledning. 
Föreningen är etablerad sedan länge och har inte haft några ekonomiska problem. 
Offerten för projektet bygger till stor del på kompetens som återfinns hos föreningens 
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medlemmar. Kommunen erbjuds representation i styrelsen genom en så kallad 
observationspost, för ökad insyn i föreningens förehavanden.1 

Samtidigt finns en sårbarhet i det faktum att verksamheten bedrivs som ideell förening 
och att det därigenom finns ett visst personberoende. Enligt den riskbedömning som 
gjorts (se bilaga 3) lyfts också risken med bristfälliga rutiner för intern kontroll och 
styrning fram, eftersom omfattningen av föreningens verksamhet skulle öka kraftigt i och 
med den nya hallen.  

Prejudicerande gentemot andra föreningar 

I Härryda kommun finns ett stort antal föreningar inom idrott och kultur med varierande 
behov av lokaler och olika slags anläggningar för att bedriva sin verksamhet.2 Vid sidan 
av Pixbo Tennis har ytterligare föreningar i olika sammanhang uttryckt önskemål om lån 
med kommunal borgen. Ett beslut om att bevilja kommunal borgen kan komma att 
upplevas som prejudicerande av andra föreningar.  

En alternativ finansieringsform för föreningar är att vända sig till sina medlemmar och 
möjliggöra att den planerade tillbyggnaden med gemensamma ansträngningar kommer 
till stånd.  

Näringsliv och konkurrens  

Härryda kommun strävar efter att bli Sveriges bästa näringslivskommun. En ambition är 
att värna de företag som är etablerade i kommunen och att arbeta för att dessa ska verka 
utifrån samma konkurrensmöjligheter. Utgångspunkten är att kommunen ska vara 
konkurrensneutral.  

I Härryda kommun finns i dagsläget en etablerad padeltennisverksamhet, Pdl Center i 
Mölnlycke. Pdl Center bedrivs i aktiebolagsform och är en kommersiell verksamhet med 
egen anläggning och anställd personal. Bolaget erbjuder verksamheter av olika slag och 
uppbär inget kommunalt stöd.  

Ett beviljande av en kommunal borgen om 40 000 000 kronor till en förening som delvis 
konkurrerar med kommersiell verksamhet riskerar att snedvrida förutsättningarna för en 
rättvis konkurrens. Det skulle kunna anses som ett individuellt inriktat stöd till en enskild 
näringsidkare. Av kommunallagen följer att ett sådant stöd enbart får lämnas om det finns 
synnerliga skäl. 

Motprestationer 

I det fall kommunfullmäktige väljer att bevilja kommunal borgen bör, i sedvanlig 
ordning, kommunen förvissa sig om någon form av säkerhet från föreningen. Nedan ges 
förslag på villkor att ställa i syfte att minska kommunens risktagande.  

Organisation och insyn 

 
1 Observera att detta är ett uppdrag utanför kommunens kärnverksamhet för en person som uppbär lön eller 
annan ersättning från kommunen. Av detta skäl finns observationspost inte med som förslag på 
motprestation.   
2 Under föregående verksamhetsår mottog 106 föreningar inom kultur- och fritidsverksamheten någon form 
av bidrag. Utöver det finns åtskilligt fler föreningar som är verksamma i kommunen men som inte mottar 
bidrag.  
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 Revision ska göras av auktoriserad revisor. Föreningen står för 
revisionskostnaden.  

 Årsredovisning kompletterad med kassaflödesanalys, i syfte att öka transparensen 
avseende föreningens likvida medel och förändringen av desamma under 
verksamhetsåret.  

Lånevillkor 

 Avtal om kortare amorteringstid, exempelvis 20 år.  
 Avtal om amortering i snabbare takt vid likvidöverskott, till exempel att hälften av 

ett eventuellt överskott mot ordinarie kalkyl ska användas till amortering.  
 Upprättande av en amorteringsplan, i enlighet med kommunens borgenspolicy.  
 Borgensavgift i form av en årlig avgift om 0,25 procent på borgensbeloppet (dels 

för att täcka kommunens administrativa kostnader för borgensåtagandet, dels för 
att minska konkurrensfördelarna som följer med att få samma låga utlåningsränta 
som kommunen).  

Säkerheter 

 Avtal om att kommunen har rätt att överta anläggningen, utan ersättning till 
föreningen, om lånen inte återbetalas. En viss säkerhet finns i att byggnaden 
uppförs på kommunal mark. Effekten av ett övertagande innebär dock åtaganden 
för kommunen i form av drift och underhåll av anläggningen.  

Förvaltningens bedömning 
Enligt kommunens borgenspolicy ska borgen för organisationer utan kommunalt ägande 
och inflytande prövas ytterst restriktivt och alternativ till borgen ska alltid eftersträvas.  

Kommunal borgen bör endast i undantagsfall beviljas till organisationer utan kommunalt 
ägande och inflytande. Restriktiviteten är principiell och viktig, eftersom utgångspunkten 
är att vara aktsam om skattemedel och inte ta onödiga risker med skattebetalarnas pengar.  

Mot bakgrund av borgensbeloppets storlek och amorteringstidens längd samt risken för 
påverkan på det lokala förenings- och näringslivet gör förvaltningen bedömningen att 
borgensansökan bör avslås.  

 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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Bilagor 
1. Ansökan om kommunal borgen från Pixbo Tennis, 2019-07-28.  

2. Kompletteringar från Pixbo Tennis, 2020-02-06.  

3. Utredning av Ekan Management.   

4. Borgenspolicy, Härryda kommun.   

5. Förteckning över kommunens borgensförbindelser.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 282        Dnr 2020KS277 

Riktlinjer för uttag av gatukostnader  

  
När kommunen i egenskap av huvudman för allmänna platser ska anlägga eller väsentligt 
förbättra gator och andra allmänna platser ska kostnaderna fördelas på de fastighetsägare som 
har nytta av anläggningarna. Härryda kommun har arbetat med att fakturera gatukostnader 
sedan 1966. De gällande reglerna angående gatukostnader antogs av kommunfullmäktige den 
5 april 1982 § 50. 
 
Gatukostnader är ett verktyg som återkommer regelbundet, oftast i samband med upprättande 
av detaljplaner med befintlig bebyggelse och befintliga fastighetsägare. Det är därför viktigt 
att ha aktuella riktlinjer som stöd i arbetet för tjänstepersoner och politiker samt som 
information till kommuninvånarna. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för uttag av gatukostnader. Riktlinjerna 
omfattar bland annat de viktigaste utgångspunkterna kring arbetsprocessen, kostnadsunderlag, 
kostnadsfördelning, betalning samt avbetalning och uppskov. Syftet med riktlinjerna är att 
tydliggöra kommunens arbetssätt samt skapa en tydlighet för politiken, tjänstepersoner och 
kommuninvånarna. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 3 juli 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
gällande regler för gatukostnader fastställd den 5 april 1982 § 50, samt att 
kommunfullmäktige antar riktlinjer för uttag av gatukostnader i enlighet med föreliggande 
förslag. 
 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
genomföra en konsekvensanalys. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Propositioner 
 
Patrik Lindes återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 6 voteringslista. 
 
Per Vorbergs yrkande 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige upphäver gällande regler för gatukostnader fastställd den 5 april 1982 § 
50. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för uttag av gatukostnader i enlighet med föreliggande 
förslag. 
 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligen, bilaga 7. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-27  

 

Voteringslista: § 282 
Ärende: Riktlinjer för uttag av gatukostnader,  2020KS277 
 
Bilaga 6. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-08-27 § 282

Skriftlig reservation - Riktlinjer för uttag av gatukostnader 
 

Vi Socialdemokrater väljer att reservera oss skriftligt. Detta då vi finner det märkligt att den politiska 
majoriteten väljer att ta beslutet utan att genomföra en konsekvensanalys. Att ta ett beslut som 
påverkar många kommuninnevånare och deras ekonomi på lösa grunder känns för oss oansvarsfullt. 
Det minsta man kan begära innan man genomför en förändring är att konsekvenserna redovisas 
tydligt. Detta beslut riskerar att drabba kommuninnevånare hårt. 
 
 
Patrik Linde (S) 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Karl Falck 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-07-03 2020KS277  310 
  
 

Riktlinjer för uttag av gatukostnader  

Sammanfattning  
När kommunen i egenskap av huvudman för allmänna platser ska anlägga eller väsentligt 
förbättra gator och andra allmänna platser ska kostnaderna fördelas på de fastighetsägare 
som har nytta av anläggningarna. Härryda kommun har arbetat med att fakturera 
gatukostnader sedan 1966. De gällande reglerna angående gatukostnader antogs av 
kommunfullmäktige den 5 april 1982 § 50. 
 
Gatukostnader är ett verktyg som återkommer regelbundet, oftast i samband med 
upprättande av detaljplaner med befintlig bebyggelse och befintliga fastighetsägare. Det 
är därför viktigt att ha aktuella riktlinjer som stöd i arbetet för tjänstepersoner och 
politiker samt som information till kommuninvånarna.  
 
Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för uttag av gatukostnader. 
Riktlinjerna omfattar bland annat de viktigaste utgångspunkterna kring arbetsprocessen, 
kostnadsunderlag, kostnadsfördelning, betalning samt avbetalning och uppskov. Syftet 
med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens arbetssätt samt skapa en tydlighet för 
politiken, tjänstepersoner och kommuninvånarna.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige upphäver gällande regler för gatukostnader fastställd den 5 april 
1982 § 50.  

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för uttag av gatukostnader i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Ärendet 
När kommunen i egenskap av huvudman för allmänna platser ska anlägga eller väsentligt 
förbättra gator och andra allmänna platser ska kostnaderna fördelas på de fastighetsägare 
som har nytta av anläggningarna.  

Gatukostnader är ett verktyg som återkommer regelbundet, oftast i samband med 
upprättande av detaljplaner med befintlig bebyggelse och befintliga fastighetsägare. Det 
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är därför viktigt att ha aktuella riktlinjer som stöd i arbetet för tjänstepersoner och 
politiker samt som information till kommuninvånarna.  
 
I Härryda kommuns arkiv finns enstaka dokument som tyder på att Härryda kommun har 
arbetat med att fakturera gatukostnader sedan 1966. Det tidigaste beslutet som finns är 
kommunfullmäktiges beslut om antagande av gatukostnadsbestämmelser 14 juni 1971 § 
65, vilka också fastställdes av Kungliga Majestäts ordnar. Därefter uppdaterade 
kommunstyrelsen tillämpningsföreskrifter 29 november 1976 § 408, vilket i första hand 
gällde fördelning och jämkning av gatukostnadsbeloppets storlek. De nu gällande 
reglerna angående gatukostnader antogs av kommunfullmäktige 5 april 1982 § 50. 

Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för uttag av gatukostnader. 
Riktlinjerna omfattar bland annat de viktigaste utgångspunkterna kring arbetsprocessen, 
kostnadsunderlag, kostnadsfördelning, betalning samt avbetalning och uppskov. Syftet 
med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens arbetssätt samt skapa en tydlighet för 
politiken, tjänstepersoner och kommuninvånarna.  

Arbetsprocessen för framtagande av en gatukostnadsutredning påbörjas genom ett 
politiskt uppdrag i samband med framtagande av en detaljplan. Processen regleras enligt 
bestämmelser i 6 kap. PBL och liknar till stor del processen för framtagande av en 
detaljplan. 

Jämfört med gällande riktlinjer har andelstal vid kostnadsfördelning av gatukostnader 
justerats. I förslag till nya riktlinjer föreslås nytillkommande byggrätter bekosta en större 
andel av gatukostnaden än befintliga fastighetsägare. 

I riktlinjerna införs även möjlighet till uppskov med betalning för befintliga 
bostadsfastigheter som ges ytterligare byggrätter. Vid uppskov med betalningen för den 
nya byggrätten ska ett avtal tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren som reglerar 
betalningen och en säkerhet för betalning. Ränta ska utgå med stöd av 5 § räntelagen 
vilket är referensräntan plus två procentenheter. Ränta ska beräknas på obetalt belopp 
från den dagen då första inbetalningen ska ske. Då denna tjänsteskrivelse upprättas 
uppgår referensräntan till 0 %. Behörighet att fatta beslut om uppskov regleras i 
kommunstyrelsens delegationsordning.  

Senast kommunen beslutade om uttag av gatukostnader var i samband med detaljplan för 
Mölnlycke 1:1 m.fl., Mölnlycke fabriker som antogs den 19 juni 2017 § 114. 
Förvaltningen arbetar just nu med ett antal detaljplaner där uttag av gatukostnader 
kommer att bli aktuellt, bland annat Abborrtjärn i Mölnlycke och Enebacken etapp II i 
Mölnlycke. 
  

Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och exploateringschef 

 

Bilaga: 
1. Riktlinjer för uttag av gatukostnader 
2. Sammanträdesprotokoll 1971-06-14 Kf § 65 
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3. Sammanträdesprotokoll 1976-11-29 Ks § 408 
4. Sammanträdesprotokoll 1982-04-05 Kf § 50
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Riktlinjer för uttag 
av gatukostnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagna av kommunfullmäktige 2020-08-27, XX §  
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Inledning 

När kommunen i egenskap av huvudman för allmänna platser ska anlägga 
eller väsentligt förbättra gator och andra allmänna platser ska kostnaderna 
fördelas på de fastighetsägare som har nytta av anläggningarna. Härryda 
kommun har arbetat med att fakturera gatukostnader sedan 1966.  
 
Kostnaderna benämns fortsättningsvis för gatukostnader. 
 
Fastighetsägarens skyldighet att betala gatukostnader regleras enligt 
bestämmelser i 6 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Dessa riktlinjer för gatukostnader är antagna av kommunfullmäktige i 
Härryda kommun. Riktlinjerna ger stöd i det dagliga arbetet för kommunens 
tjänstepersoner, men ger också en förutsägbarhet för fastighetsägare som 
ingår i eller kommer att ingå i områden som omfattas av gatukostnader. 
 
 
Gatukostnadsutredning  

Arbetsprocessen för framtagande av en gatukostnadsutredning påbörjas 
genom ett politiskt uppdrag i samband med framtagande av en detaljplan. 
Processen regleras enligt bestämmelser i 6 kap. PBL och liknar till stor del 
processen för framtagande av en detaljplan. 
 
En gatukostnadsutredning består av: 
 
Redovisning av fördelningsområde 
Föreslagna utbyggnadsåtgärder 
Kostnader för mark och anläggningar 
Kostnadsfördelning 
Redogörelse av de fastigheter som berörs samt föreslagen användning av 
fastigheterna och dess andelstal 
 
Kommunen sammanställer en gatukostnadsutredning, oftast parallellt med 
tillhörande detaljplan. Kommunen samråder gatukostnadsutredningen med 
fastighetsägare och andra som berörs av förslaget. Detta sammanfaller 
vanligtvis med detaljplanens samrådshandling. 
 
Efter samråd bearbetar kommunen förslaget till gatukostnadsutredning med 
hänsyn till de synpunkter som kommit in och gör det tillgängligt för 
granskning tillsammans med en samrådsredogörelse.  
 
Berörda fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om granskningen. 
Efter granskning sammanställs inkomna synpunkter och mindre justeringar 
av handlingar kan komma att göras. 
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Efter att gatukostnadsutredningen ställts ut för granskning ska 
kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige godkänna och fatta beslut 
om utredningen. Beslut om gatukostnader beslutas i samma instans som 
tillhörande detaljplan. 
 
En gatukostnadsutredning kan enligt 13 kap. 1 § punkt 5 PBL överklagas 
genom så kallad laglighetsprövning. Bestämmelserna för laglighetsprövning 
finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725). En eventuell tvist rörande 
gatukostnader i det enskilda fallet prövas av mark- och miljödomstolen, 
enligt bestämmelsen i 15 kap. 10 § PBL. 
 
 
Fördelningsområde  

Kommunen ska enligt 6 kap. 24 § PBL besluta om avgränsningen av det 
område som ska omfattas av fördelningen. I de allra flesta fall sammanfaller 
området där kommunen ska bygga ut gator och övrig allmän platsmark med 
området som omfattas av en ny detaljplan. Det kan dock förekomma att 
fastighetsägare utanför det aktuella detaljplaneområdet också har nytta av 
anläggningarna, området för uttag av gatukostnader kan därför skilja sig 
något från detaljplaneområdet. Fortsättningsvis benämns därför området för 
fördelningsområdet.  
 
 
Kostnadsunderlag 

Vid samråd ska en preliminär kostnadskalkyl redovisas. Denna ska utgå 
ifrån beräkningar av fördelningsområdets faktiska förhållanden. Osäkra 
omständigheter, så som t ex terrängförhållanden och markbeskaffenhet, 
behöver endast utredas översiktligt och erfarenhetsmässigt eftersom 
anläggningarnas lägen kan komma att förändras. Allt för detaljerade 
utredningar kan annars riskera att väsentligt fördyra och försena 
utbyggnaderna.  
 
I kostnadsunderlaget får ingå bland annat kostnader för anläggande av gator, 
torg, parker, naturmark, lekplatser och kompletterande åtgärder så 
som gång- och cykelvägar, gångtunnlar, belysning, 
vägmärken, hastighetsdämpande åtgärder, slänter, vägrenar, stödmurar, 
rännsten, rännstensbrunnar och diken. Även kostnader för anläggningar för 
skydd, så som bullerskärmar, kan ingå i kostnadsunderlaget.  
 
Underhållskostnader för befintliga anläggningar ska inte ingå i utredningen.  
 
De gatukostnader som ska bekostas av fastighetsägare inom 
fördelningsområdet får maximalt utgöras av kommunens kostnader för: 
 
- byggande och standardförbättring 
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- förvärv av mark för anläggningar 
- administration och räntor 
 
Kostnaden för allmänna anläggningar som nyttjas av fler än de inom 
fördelningsområdet ska inte bekostas av fastighetsägarna inom 
fördelningsområdet. Dessa kostnader benämns som överstandard och kan 
exempelvis vara kostnader för att anlägga en större trafikled eller 
bussgata. Denna merkostnad för överstandard finansieras på annat sätt än 
genom uttag av gatukostnad. Den ska dock redovisas som en del i 
gatukostnadsutredningen.  
 
 
Kostnadsfördelning  

Kostnadsunderlaget ska enligt 6 kap. 24 § PBL fördelas mellan 
fastighetsägarna efter skälig och rättvis grund. Härryda kommun tillämpar 
huvudsakligen följande generella fördelningsgrund:  
 
Kategori fastighet/byggnad  Andelstal  
Befintlig fastighet med friliggande 
småhus  

0,5  

Nytillkommande friliggande byggrätt 
för småhus enligt förslag till ny 
detaljplan  

2,0  

Lägenhet i nytillkommande par- och 
radhus enligt ny detaljplan  

1,5  

Lägenhet i tillkommande 
flerfamiljshus enligt ny detaljplan 

0,8  

Övriga  Efter utredning  
  
Övriga fastigheter, t.ex. skola, ska få andelstal efter vad som troligtvis hade 
byggts där annars t.ex. bostad. 
 
 
Gatukostnadsersättningen 

Den av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige godkända 
gatukostnadsutredningen innehåller en beräknad preliminär uppgift om det 
belopp, gatukostnadsersättning, som varje berörd fastighetsägare ska betala 
till kommunen.  
 
Vid tiden för fakturering ska beloppet räknas upp med förändring av SCB:s 
entreprenadindex. Vid uppräkningen med entreprenadindex ska huvudgrupp 
200 Vägentreprenader användas. Inom huvudgruppen ska undergrupperna 
211 Jordterrassering mm, 231 Grusöverbyggnader mm och 241 Asfalt 
användas, där 45 % av beloppet räknas upp med index enligt grupp 211, 30 
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% av beloppet räknas upp med index enligt grupp 231 och 25 % av beloppet 
räknas upp med index enligt grupp 241.  
 
Uppräkningen avser tiden från det att kostnadsberäkningen upprättades fram 
till färdigställande av anläggningen. Med färdigställande avses tidpunkten 
för entreprenadens i huvudsak godkända slutbesiktning.  
 
Om de faktiska entreprenadkostnaderna vid färdigställandet är högre än de 
beräknade kostnaderna uppräknade med angivet index, betalas de 
överskjutande kostnaderna av kommunen. 
 
Om de beräknade kostnaderna uppräknade med angivet index är lägre än 
entreprenadkostnaderna vid färdigställandet, ska de faktiska kostnaderna 
ligga till grund för fastighetsägarens betalningsskyldighet.  
 

Betalning av gatukostnadsersättning  
 
När anläggningarna är utbyggda och kan användas på avsett sätt, inträder 
fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnadsersättning enligt 
bestämmelserna i 6 kap. 34 § PBL. Härryda kommun fakturerar avgiften då 
entreprenaden är slutbesiktigad och i huvudsak godkänd. Fakturan skickas 
till berörda fastighetsägare, och betalning ska enligt 6 kap. 35 § PBL ske när 
kommunen begär det.  
 
Om betalningen inte sker senast på angiven förfallodag, utgår ränta på 
förfallet belopp enligt räntelagen.  
 
 
Undantag från betalningsskyldighet på förfallodag  

Avbetalning  
 
Om en fastighetsägare har svårighet att betala gatukostnadsersättning, ska 
kommunen enligt 6 kap. 36 § PBL utreda om betalningsskyldigheten är 
betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft eller andra omständigheter. Bedömningen görs i enlighet med 
kommunfullmäktiges antagna riktlinjer den 3 september 2018 § 492 för 
avbetalning av gatukostnadsersättning. 
 
Avbetalning kan i dessa fall medges upp till tio år. Ränta utgår på obetalt 
belopp från den dagen när den första inbetalningen ska ske. 
 
Ett beslut om avbetalning upphör att gälla och resterande obetald 
gatukostnadsersättning ska betalas om: 
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 bygglov beviljas  
 fastigheten eller del av den överlåts (om inget annat avtalats)  
 fastigheten avstyckas eller fastighetsreglering sker på sätt som 

kan jämställas med avstyckning  
 

Uppskov med betalning 
 
Bebyggda fastigheter som i gatukostnadsutredningen ska betala 
gatukostnadsersättning för den bebyggda delen och för en ny byggrätt kan 
kommunen efter skriftlig begäran medge uppskov med betalningen för den 
nya byggrätten. 
 
Vid uppskov med betalningen för den nya byggrätten ska ett avtal tecknas 
mellan kommunen och fastighetsägaren som reglerar betalningen och 
säkerhet. Ränta ska utgå enligt 5 § räntelagen (1975:635) på obetalt belopp 
från den dagen när den första inbetalningen ska ske. På obetalt belopp som 
har förfallit till betalning ska ränta enligt 6 § räntelagen betalas från 
förfallodagen. 
 
Behörighet att fatta beslut om uppskov regleras i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
Avtalet om uppskov upphör att gälla om: 
  

 bygglov för ny byggrätt beviljas  
 fastigheten eller del av den överlåts (om inget annat avtalats)  
 fastigheten avstyckas eller fastighetsreglering sker på sätt som 

kan jämställas med avstyckning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 292        Dnr 2020KS39 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020  

  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 123,3 mnkr för 2020 och med 
ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 69 mnkr. 
Detta är en förbättring jämfört med föregående prognos om knappt 30 mnkr och den största 
förbättringen återfinns inom finansförvaltningens verksamhetsområde. I prognosen ingår inte 
eventuella intäkter från exploateringsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 9 mnkr. I månadsprognos 
per juni 2020 redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 11 augusti 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
  
 

---------------------- 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-08-11 2020KS39  042 
  
 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020 

Sammanfattning  
Prognos för kommunen 
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 123,3 mnkr för 2020 och 
med ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 69 
mnkr. Detta är en förbättring jämfört med föregående prognos om knappt 30 mnkr och 
den största förbättringen återfinns inom finansförvaltningens verksamhetsområde. I 
prognosen ingår inte eventuella intäkter från exploateringsverksamheten.  
Det lagstadgade balanskravsresultatet är 105 mnkr. Skillnaden beror på Härryda 
kommuns pensionsredovisning som sker enligt fullfondsmodell. Måluppfyllelsen för de 
finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att endast ett av de två finansiella målen uppnås. Det är förändringen 
av soliditeten som inte nås på grund av höga investeringsvolymer. 
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 43,7 mnkr, 
kommunstyrelsen 9 mnkr, välfärdsnämnden 16,9 mnkr och politisk verksamhet -0,5 
mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 444 mnkr. Fullmäktige beviljade den 15 juni 
ett utökat investeringsutrymme med 100 mnkr, från 400 mnkr till 500 mnkr. Det innebär 
att sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.  
  
Prognos för kommunstyrelsens verksamheter 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 9 mnkr.  
 
Sektor samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 6,8 mnkr. Överskottet beror till 
största delen på att ledning och administration inte kommer att ianspråkta det utökade 
anslaget för systemförvaltning samt att va-verksamheten har lägre personalkostnader än 
budgeterat och att en tvist utfallit till Härryda kommuns fördel.  
 
Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr vilket främst 
beror på ett större underskott inom måltidsverksamheten till följd av lägre intäkter än 
budgeterat. Fastighet redovisar ett överskott om 2 mnkr vilket huvudsakligen beror på 
lägre bokförda driftskostnader för planerat underhåll. IT-verksamhetens har högre 
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licenskostnader än budgeterat, som delvis är av engångskaraktär, men som gör att 
verksamheten visar underskott om 2,2 mnkr.  
 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna måltid och IT. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga 
verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen 
bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av styrelsen. I prognosen 
ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den 
ekonomiska effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per juni 2020” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna 
åtgärder. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige rapporten. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga 

Månadsprognos per juni 2020 
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Prognosen i korthet 

Driftredovisning 
Resultatutveckling åren 2013-2019 och prognos för 2020 

Totalt prognostiseras ett resultat om 123 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med marsprognosen om 30 
mnkr. Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfondsmodell. Enligt lag ska 
blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker resultatet med drygt 18 mnkr 
från 123 mnkr till 105 mnkr. Detta resultat kallas för balanskravsresultatet. I prognosen ingår inte eventuella 
intäkter från exploateringsverksamheten. 

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder och ett av 
två mål förväntas uppnås. Det är soliditetsmålet som inte väntas nås medan resultatets andel av 
nettokostnaderna uppfyller målsatta värden både sett till en fyraårsperiod och aktuellt år. 
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Budgetavvikelser 

 
Prognosen för 2020 pekar mot ett överskott om 123,3 mnkr och med ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr 
betyder det ett överskott jämfört med budget om 69 mnkr. I prognosen ingår inte eventuella 
slutredovisningar av exploateringsprojekt. Sektorernas budgetavvikelse prognostiseras till 25,3 mnkr, varav 
välfärdsnämndens överskott är 16,9 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott om 43,7 mnkr. 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett överskott om 6 mnkr. Grundskolan och kultur och fritid 
visar underskott medan de övriga verksamheterna inom sektorn prognostiserar överskott. Högre kostnader 
för särskola och skolskjuts än budgeterat förklarar grundskolans underskott. Sektorn för socialtjänst 
prognostiserar ett överskott om 10,9 mnkr vilket huvudsakligen beror på försening av nya särskilda boendet i 
Säteriet. 

Sektorn för samhällsbyggnad visar överskott inom både den skattefinansierade och avgiftsfinansierade 
verksamheten. Det utökade anslaget för systemförvaltning kommer inte att ianspråktas och va-verksamheten 
har lägre personalkostnader än budgeterat. Dessutom har en tvist utfallit till Härryda kommuns fördel. 

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse om 3,5 mnkr. Ökade licenskostnader 
förklarar underskott inom It-verksamheten och minskade intäkter inom måltidsverksamheten. Detta 
balanseras upp av överskott inom fastighet då driftskostnader i större utsträckning bokförs som investeringar 
än tidigare. 

Kommunledningens överskott beror till största delen av vakanser. 

Inom finansförvaltningen finns större såväl över- som underskott. Skatter och bidrag visar ett överskott även 
om slutavräkningarna för 2019 och 2020 prognostiseras till -69 mnkr som är en följd av förändringar på 
arbetsmarknaden på grund av pandemin. Tillskott från regering och riksdag avseende extra välfärdsmiljarder 
och statsbidrag väger än så länge upp minskningen av skatteintäkterna. Anslag för lönerevision och 
pensioner beräknas inte användas fullt ut vilket medför ett överskott. 

Page 390 of 468



5(12) 

Investeringsredovisning 

 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 444 mnkr vilket innebär ett sammanlagt överskott om 
353 mnkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 269 mnkr och sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 79 mnkr. Avvikelserna förklaras främst av tidsförskjutningar. 
Exempel på projekt med överskott 2020 är nytt vattenverk i Hindås med tillhörande överföringsledningar, 
Wallenstam Arena samt Fagerhultskolan. 

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Den 15 juni 2020 beviljade 
fullmäktige ett utökat investeringsutrymme med 100 mnkr, från 400 mnkr till 500 mnkr. Det innebär att 
sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer. 

Finansförvaltning 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning -2 291 145 -2 277 745 13 400 -2 209 581 

Pensioner enl fullfond, exklusive finansiella kostnader 92 826 106 638 13 812 80 106 

Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad 
för pensioner 16 961 21 449 4 488 27 431 

Kalkylerad internränta, intern po (inkl pensionsdelen), 
arbetsgivaravg -136 950 -142 050 -5 100 -136 946 

Kalkylerad lönerevision 19 730 23 730 4 000 0 

Övriga verksamhetskostnader -10 400 2 700 13 100 4 178 

Nettokostnad -2 308 978 -2 265 278 43 700 -2 234 812 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 43,7 mnkr vilket är en förbättring jämfört med 
marsprognosen om drygt 26 mnkr. Förbättringen beror på ökade statsbidrag från regeringen och hälften av 
ökningen är kompensation för sjuklönekostnader under april, maj och juni. Dessa intäkter har inte fördelats 
ut till sektorerna. 

Den finns både positiva som negativa budgetavvikelser. Skatter och bidrag visar överskott tack vare 
aviserade extra välfärdsmiljarder och statsbidrag och senaste pensionsprognosen från KPA (april) visar också 
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överskott jämfört med budgeterade anslag. 

Till följd av låg investeringsvolym, jämfört med budgeterat, är räntekostnader för lån lägre än förväntat 
medan ränteintäkten från verksamheterna avseende internränta inte når budgeterade nivåer. Årets 
lönerevision är ännu inte klar men prognostiseras visa ett överskott när året är slut. Inom ramen för övriga 
verksamhetskostnader återfinns överskott till följd av ersättning för sjuklönekostnader, se beskrivning i första 
stycket. 

-varav skatter och bidrag 

Verksamhet, tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Skatter och inkomstutjämning -2 023 871 -2 105 642 -81 771 -2 047 541 

Regleringsbidrag -38 869 -42 529 -3 660 -26 507 

Övrig utjämning -140 137 -129 574 10 563 -135 533 

Nya välfärdsmiljarder och statsbidrag -88 268 0 88 268 0 

Nettokostnad -2 291 145 -2 277 745 13 400 -2 209 581 

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 20:20 (april) från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar på en 
negativ budgetavvikelse om 75 mnkr, exklusive extra välfärdsmiljarder och förändrade bidrag med anledning 
av Covid-19. Inklusive dessa är avvikelsen positiv om 13,4 mnkr. Jämfört med tidigare prognoser från SKR 
är skatteunderlagets tillväxt för 2019 och 2020 betydligt svagare till följd av en konjunkturförsvagning med 
anledning av Covid -19. Slutavräkningarna för 2019 och 2020 prognostiseras att bli negativa, tillsammans 
nästan 69 mnkr. 

Förslaget om tillskott med 5 miljarder, varav 3,5 till kommunsektorn, ingår i regeringens vårändringsbudget 
som presenterades den 15 april. Tillskottet motsvarar 12,9 mnkr för Härryda kommun. Utöver detta har M, 
Kd och V med stöd av Sd nått en överenskommelse om ytterligare 2,5 miljarder till välfärden varav 0,5 
miljarder finansieras av slopat statsbidrag för lärarassistenter. Detta innebär ytterligare 6,4 mnkr till Härryda 
kommun. Den 2 april aviserade regeringen ytterligare ett tillskott till kommuner och regioner om med 
anledning av Covid -19 om 15 miljarder (38,6 mnkr för Härryda kommun). Även en kompensation 2020 för 
lägre skatteintäkter till följd av förändrade regler för företag avseende periodiseringsfonder har aviserats, 
5,25 miljarder, vilket för Härryda kommun innebär 19,3 mnkr. Detta är bara en periodiseringseffekt för 
2020, de kommande åren kommer statsbidragen reduceras med motsvarande summa. Den 18 maj aviserade 
regeringen och samarbetspartierna 6 miljarder till varav 3 av dessa beräknas tillfalla kommunsektorn vilket 
skulle betyda ca 11 mnkr till Härryda. 

Totalt (både regeringens och oppositionens tillskott) innebär detta drygt 88 mnkr till Härryda kommun under 
2020. 

Politisk organisation 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Politisk organisation 13 474 12 974 -500 14 813 

Nettokostnad 13 474 12 974 -500 14 813 

För den politiska organisationen prognostiseras ett underskott på 0,5 mnkr till följd av ej budgeterade 
kostnader för digitala möten och arbetsgrupper inom kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. 
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Kommunstyrelsen 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Samhällsbyggnad 84 535 91 335 6 800 40 724 

Teknik- och förvaltningsstöd 23 777 20 269 -3 508 20 269 

Kommunledning och stödfunktioner 111 211 116 904 5 693 106 724 

Nettokostnad 219 523 228 508 8 985 167 717 

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 9 mnkr. I prognosen ingår inga 
slutredovisningar från exploateringsverksamheten. 

Samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 6,8 mnkr. Överskott beror till största delen på att ledning och 
administration inte kommer att ianspråkta det utökade anslaget för systemförvaltning samt att va-
verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat och att en långdragen tvist utfallit till VA-
kollektivets fördel. Även lägre kapitaltjänstkostnader inom trafik bidrar till sektorns överskott. 

Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr vilket främst beror på ett större 
underskott inom måltidsverksamheten till följd av lägre intäkter än budgeterat. Fastighet redovisar ett 
överskott om 2 mnkr vilket huvudsakligen beror på lägre bokförda driftskostnader för planerat underhåll. IT-
verksamheten har högre licenskostnader än budgeterat, som delvis är av engångskaraktär, men som gör att 
verksamheten visar underskott om 2,3 mnkr. 

Till följd av vakanta tjänster och att det kommunövergripande anslaget för kompetensutveckling inte 
kommer användas fullt ut visar kommunledningen ett överskott. 

I prognosen ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
effekten kommer att bli tydligare under hösten. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Samhällsbyggnad 206 775 476 062 269 287 121 449 

Teknik- och förvaltningsstöd 215 906 295 095 79 189 77 921 

Kommunledning och stödfunktioner 1 600 4 400 2 800 0 

Nettoutgift 424 281 775 557 351 276 199 370 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om drygt 351 mnkr avseende investeringar vilket beror på 
tidsförskjutningar. Trafik- och va-verksamheten visar tillsammans ett överskott om 269 mnkr och 
fastighetsfunktionen med 70 mnkr. 
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Sektor för samhällsbyggnad 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning och administration inkl kommunekolog 10 247 12 047 1 800 10 030 

Miljö- och hälsoskydd 4 717 4 267 -450 5 266 

Trafik 67 113 69 113 2 000 64 058 

Mark- och exploateringsverksamhet 5 061 4 361 -700 -35 235 

Plan- och bygglov 47 1 547 1 500 -3 482 

Vatten -3 000 0 3 000 -1 936 

Avfall 350 0 -350 2 023 

Nettokostnad 84 535 91 335 6 800 40 724 

Sektorns juniprognos för 2020 är 84,5 mnkr. Det är en positiv avvikelse mot budget om 6,8 mnkr. I 
ovanstående prognos ingår inte kommande slutredovisningar för exploateringsprojekt Björkås och Björkelid 
på 12,0 mnkr samt exploateringsbidrag från Wallenstam på 27,1 mnkr. 

Skattefinansierat 

Ledning och administration inkl kommunekolog  beräknar ett överskott på 1,8 mnkr. Överskottet beror 
mestadels på att 1,6 mnkr för budgeterade systemförvaltare inte kommer att användas i dagsläget. 

Miljö och hälsoskydd visar en negativ avvikelse på 450 tkr vilket främst beror på att man inte kan genomföra 
besök i samma utsträckning som planerat. Tid har och kommer även att läggas på kontroll av trängsel, som 
verksamheten inte får ta betalt för, istället för avgiftsfinansierad tillsyn. Ovanstående faktorer beror främst på 
covid -19. 

Trafik visar en positiv avvikelse på 2,0 mnkr. Vilket främst beror på att investeringar inte slutförts i den takt 
som är budgeterat och därav visar kapitaltjänst ett överskott på 2,7 mnkr samt att verksamheten för 65+ 
korten visar ett underskott på 700 tkr. 

Mark- och exploaterings prognos visar på ett underskott på 700 tkr vilket  beror på en intäkt för 
prognostiserad försäljning av mark, vilken troligtvis inte kommer att fall ut. 

Plan- och bygglov prognostiserar en positiv avvikelse på 1,5 mnkr. Vilket mestadels beror på intäkter från 
taxor och avgifter blir högre än budgeterat. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Avfall beräknar avvika negativt mot budget på 350 tkr. Det beror mestadels på högre kostnader än budgeterat 
för hämtning av hushållsavfall. Vatten och avlopp prognostiserar ett överskott på 3 mnkr. Verksamheten har 
två långtidssjukskrivna och kommer troligtvis inte hinna med alla byten för vattenmätare, som var planerade 
under året. En långdragen tvist är avgjord, till VA-kollektivets fördel, och ger en positiv avvikelse om 2,4 
mnkr. 

Åtgärder 
Under 2019 införde sektorn prövning av tjänster vid tillsättning samt vid vakanser. Sektorn fortsätter detta 
arbetssätt även under 2020. 
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Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning och administration, inkl kommunekolog 60 60 0 0 

Miljö- och hälsoskydd 500 500 0 0 

Trafik 41 357 126 911 85 554 27 955 

Mark- och exploateringsverksamhet 1 000 1 000 0 802 

Plan- och bygglov 500 500 0 0 

Avfall 1 375 1 019 -356 1 261 

Vatten 161 983 346 072 184 089 91 431 

Nettoutgift 206 775 476 062 269 287 121 449 

Sektorns lämnar en prognos på 207 mnkr jämfört mot budgeterade 476 mnkr, vilket främst beror på 
tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar. 

Trafik prognostiserar utgifter om 41 mnkr. De största projekten som pågår är dagvattenparken och 
Mölnlycke fabriker. Det är inom ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns i och med tidigare 
förseningar. Totalt överskott för året på projekt avseende Mölnlycke fabriker är ca 38 mnkr. Startbesked 
finns för dagvattenparken gällande muddring m.m. men sektorn prognostiserar ett överskott om ca 41 mnkr. 
Cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda kan eventuellt byggstarta under året men sektorn prognostiserar 
ett överskott om 38 mnkr. Trafik har i budget 5 mnkr för åtgärder kring Mölnlyckemotet i samband med ny 
detaljplan, planen är ej antagen och byggnation under 2020 är inte trolig. 

I projektet för nytt vattenverk i Västra Nedsjön med tillhörande överföringsledningar förväntas totalt 124 
mnkr att förbrukas, vilket är en avvikelse på 100 mnkr. Projektet har en tidsplan som är snäv men överskottet 
i budget innebär inte att tidsplanen spricker utan snarare hur budgeten är fördelad över åren. Arbetet med 
överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, högreservoar och intagsstation i Hindås är påbörjat och 
de tre första etapperna på överföringsledningarna och högreservoar förväntas färdigställas under året. 
Målsättningen är att beställa detaljprojektering för vattenverket och påbörja den under året. För VA's räkning 
ingår även försening och överskott i projekten överföringsledning mellan Hällingsjö och Rävlanda och del av 
dagvattenpark (dagvattendammar) i Mölnlycke. 
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Sektor för teknik och förvaltningsstöd 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 2 796 2 585 -211 4 627 

Service 6 689 6 868 179 5 861 

Fastighet -1 954 114 2 068 1 815 

Städservice 499 1 393 894 -791 

Måltidsservice 4 381 479 -3 902 517 

IT 8 127 5 894 -2 233 5 242 

Säkerhet 3 239 2 936 -303 2 998 

Nettokostnad 23 777 20 269 -3 508 20 269 

Sektorns prognos innebär en negativ budgetavvikelse med 3,5 mnkr vilket främst beror på ett större 
underskott inom måltidsservice (-3,9 mnkr) på grund av lägre intäkter än budgeterat. Ett antal 
förskoleavdelningar kommer att stängas från och med höstterminen vilket innebär lägre måltidsintäkter. 
Samtidigt är huvuddelen av köken inte bemannade med fler än en årsarbetare och eftersom en viss 
grundbemanning krävs beräknas ingen sänkning av personalkostnaderna. Även hyreskostnaderna för köken 
förblir oförändrade. Matsalen på Hulebäcksgymnasiet har varit stängd under en stor del av vårterminen på 
grund av Coronakrisen, vilket har inneburit ett större intäktsbortfall. Utökad bemanning i form av 
extratjänster i matsalar inom grundskolan, också till följd av Covid 19, har genererat högre 
personalkostnader än budgeterat. 

IT väntas redovisa ett underskott motsvarande 2,2 mnkr. Orsaken är högre kostnader för Microsoftlicenser 
samt Officepaket där verksamheten inte faktureras motsvarande belopp. Samma sak gäller licenser för Trend 
(antivirus). Kostnadsökningen beror också på en revision av Microsoftlicenser som innebär en 
tilläggsfakturering på 0,5 mnkr som är en kostnad av engångskaraktär. Dessutom beräknas IT-intäkterna bli 
lägre än budgeterat, bland annat till följd av att verksamheten sagt upp IT-utrustning. 

För ledning prognostiseras ett underskott på drygt 0,2 mnkr på grund av ej budgeterade kostnader för 
distansutbildningsplattform samt inköp av ett flertal högtalare för Teamsmöten som en konsekvens av Covid 
19. 

Service beräknas redovisa ett överskott på knappt 0,2 mnkr vilket beror på lägre kostnader för utbildning och 
köpta tjänster till följd av Covid 19. 

Det beräknade överskottet på 2,1 mnkr inom fastighet beror på att en större del av det planerade underhållet 
av kommunens fastigheter bokförs som investering i form av komponentutbyte. Detta har anpassats i 
budgetförslaget för år 2021. Lägre kostnad för skadestånd till leverantör än vad som bokades upp i ett 
tidigare bokslut samt ett hittills mildare klimat än ett normalår som ger lägre elkostnader, bidrar också till 
den positiva budgetavvikelsen. Samtidigt har Lunnekullens förskola utrangerats vilket innebär en 
engångskostnad på drygt 2,0 mnkr. Lokalen är vakant och ny detaljplan kommer att upprättas, vilket innebär 
framtida rivning av objektet. 

Den positiva prognosen för städservice (+0,9 mnkr) förklaras av marginalintäkter till följd av tillkommande 
objekt, lägre utbildningskostnader på grund av Covid 19 samt lägre IT-kostnader vilket beror på färre Ipads 
än budgeterat. 

Prognosen för säkerhet innebär ett underskott på 0,3 mnkr vilket framför allt är en följd av förnyat, dyrare 
avtal för bevakningstjänster samt ej budgeterad extrabevakning. 
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Åtgärder 
Inom IT hålls kostnader för inköp av hårdvara nere för att parera de högre kostnaderna för Microsoftlicenser. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 100 2 700 2 600 97 

Service 4 523 8 093 3 570 8 177 

Fastighet 204 683 274 282 69 599 66 410 

Städservice 500 500 0 249 

Måltidsservice 500 500 0 0 

IT 5 600 9 020 3 420 2 989 

Nettoutgift 215 906 295 095 79 189 77 922 

Sektorns investeringsprognos innebär ett överskott på 79,2 mnkr. Det handlar framför allt om 
tidsförskjutningar av projekt jämfört med budget inom fastighet där 69,6 mnkr av investeringsbudgeten inte 
beräknas användas i år. Exempel på tidsförskjutningar som påverkar årets utgifter är Wallenstam arena, 
Fagerhultsskolan, ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök samt utveckling av Råda säteri. Nybyggnad av 
gymnastik- och trampolinhall har lagts ned till följd av KS beslut. En sådan hall kommer istället att köpas av 
Wallenstam nästa år. Vidare har startbesked avslagits i KS för två mindre projekt. 

Överskottet inom ledning beror på att de projekt som lagts på is enligt KS beslut, t.ex. Härryda idrottshall, 
budgeterats där. För service beräknas ett överskott på 3,6 mnkr då anslaget för inventarier i Wallenstam 
arena inte kommer att användas i år. När det gäller IT-funktionen förklaras överskottet av tidsförskjutningar, 
fördelaktiga upphandlingar och mer kostnadseffektiv lagringslösning. Bedömningen är också att budgeten 
för kommunens televäxel inte kommer användas i år. 
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Kommunledning och stödfunktioner 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 36 706 35 531 -1 175 37 512 

Ekonomi- och upphandling 16 299 17 915 1 616 16 783 

Personal 27 306 30 547 3 241 23 631 

Utveckling 30 900 32 911 2 011 28 799 

Nettokostnad 111 211 116 904 5 693 106 725 

Kommunledning och stödfunktionerna prognostiserar sammantaget ett överskott på 5,7 mnkr, vilket bland 
annat förklaras av tillfälligt vakanta tjänster och att det centrala anslaget för kompetensutveckling inte 
kommer att användas fullt ut. 

Det beräknade underskottet på 1,2 mnkr inom ledning beror främst på tillkommande kostnader för 
bolagisering av VA-verksamheten samt högre avgifter än budgeterat till Sveriges Kommuner och Regioner, 
Räddningstjänsten och Göteborgsregionens kommunalförbund. Budgeten kommer att justeras för de högre 
avgifterna från och med 2021. 

Ekonomi och upphandling prognostiserar ett överskott på 1,6 mnkr. Orsaken är framför allt lägre 
personalkostnader till följd av tillfällig vakans, tjänstledigheter och VAB samt lägre kostnader för köpta 
tjänster. 

För personalfunktionen beräknas en positiv budgetavvikelse med 3,2 mnkr vilket främst förklaras av att det 
centrala anslaget för kompetensutveckling inte kommer användas fullt ut på grund av Covid 19 som också 
innebär lägre utbildningskostnader för funktionen i stort. Dessutom beräknas lägre personalkostnader till 
följd av föräldraledigheter och tillfälligt vakanta tjänster. Kostnaderna för facklig verksamhet beräknas 
överskrida budget med ca 0,2 mnkr vilket beror på ökat uttag av facklig tid. 

Utvecklingsfunktionen beräknas redovisa ett överskott på 2,0 mnkr. Flera aktiviteter och utbildningar har 
ställts in på grund av Covid 19 och viss personal inom funktionen jobbar tillfälligt för socialtjänsten och 
bemanningsenheten. Tillfälligt vakanta tjänster, tjänstledigheter på deltid samt sjukfrånvaro förklarar också 
det prognostiserade överskottet. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 1 500 4 300 2 800 0 

Ekonomi- och upphandling 0 0 0 0 

Utvecklingsfunktionen 100 100 0 0 

Nettoutgift 1 600 4 400 2 800 0 

Prognosen innebär ett överskott på 2,8 mnkr vilket förklaras av tidsförkjutningar gällande konstnärlig 
utsmyckning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 312        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per mars 2020  

  
Välfärdsnämnden behandlade ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020, den 27 maj 2020 
§ 152 och beslutade att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 941,9 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 13,7 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med 5,5 mnkr. Både socialtjänst och utbildning och kultur förbättrar sina 
prognoser. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 12,7 mnkr och sektor 
utbildning och kultur ett överskott om 1 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Utbildning och kultur visar ett överskott om 1 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos från februari om -2 mnkr kvarstår. Underskottet återfinns 
främst inom särskoleverksamheten. Övriga verksamheter inom sektorn visar överskott, 
framförallt gymnasiet och förskolan, och balanserar grundskoleverksamhetens underskott. 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa 
sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att 
sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen Härryda 
framtid fortsätter. Barn och familj fortsätter arbetet med att omförhandla dygnspris i befintliga 
placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och 
kontrakterade jourhem. Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning. 
Verksamheten fortsätter även genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk 
och/eller annat beroende för att sänka placeringskostnader och utföra vård i egen regi. Inom 
sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid samtidigt som 
för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter barn- och 
elevantal. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola och funktionsstöd. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga 
verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen 
bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av nämnden. I prognosen ingår 
ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
 

Page 1 of 2Page 400 of 468



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 152        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 941,9 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 13,7 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med 5,5 mnkr. Både socialtjänst och utbildning och kultur förbättrar sina 
prognoser. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 12,7 mnkr och sektor 
utbildning och kultur ett överskott om 1 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Utbildning och kultur visar ett överskott om 1 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos från februari om -2 mnkr kvarstår. Underskottet återfinns 
främst inom särskoleverksamheten. Övriga verksamheter inom sektorn visar överskott, 
framförallt gymnasiet och förskolan, och balanserar grundskoleverksamhetens underskott. 
 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa 
sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att 
sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen Härryda 
framtid fortsätter. Barn och familj fortsätter arbetet med att omförhandla dygnspris i befintliga 
placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och 
kontrakterade jourhem. Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning. 
Verksamheten fortsätter även genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk 
och/eller annat beroende för att sänka placeringskostnader och utföra vård i egen regi. 
 
Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid samtidigt 
som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter barn- och 
elevantal.  
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola och funktionsstöd. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga 
verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen 
bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av nämnden. I prognosen ingår 
ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per mars 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka åtgärder 
sektorerna arbetar med. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 30 april 2020.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

---------------------- 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-30 2020VFN28  042 
  
 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 941,9 
mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 13,7 mnkr. Detta innebär en 
förbättring jämfört med förra prognosen med 5,5 mnkr. Både socialtjänst och utbildning 
och kultur förbättrar sina prognoser. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott 
om 12,7 mnkr och sektor utbildning och kultur ett överskott om 1 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Utbildning och kultur visar ett överskott om 1 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos från februari om -2 mnkr kvarstår. Underskottet 
återfinns främst inom särskoleverksamheten. Övriga verksamheter inom sektorn visar 
överskott, framförallt gymnasiet och förskolan, och balanserar grundskoleverksamhetens 
underskott.  
 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, 
anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår 
arbetet med att sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt 
modellen Härryda framtid fortsätter. Barn och familj fortsätter arbetet med att 
omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och 
placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. Inom hälsa och bistånd 
pågår en genomlysning av bostadsanpassning. Verksamheten fortsätter även 
genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk och/eller annat beroende för att 
sänka placeringskostnader och utföra vård i egen regi. 
 
Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid 
samtidigt som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter 
barn- och elevantal.  
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola och funktionsstöd. Strävan är att uppnå ekonomisk balans 
inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör 
förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av nämnden. I 
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prognosen ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. 
Den ekonomiska effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per mars 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka 
åtgärder sektorerna arbetar med.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga 

Månadsprognos per mars 2020 

 

 

 

 

 

Page 405 of 468



  
  
  

  

  

 
 

H
K2

60
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

12
-1

6 
   

 

 

 

Månadsprognos per 
mars 2020 
Välfärdsnämnden 

2020-05-27 
 
 

Page 406 of 468



2(7) 

Innehållsförteckning 
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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning och kultur 1 238 930 1 239 930 1 000 1 232 035 

Socialtjänst 703 006 715 696 12 690 709 508 

Nettokostnad 1 941 936 1 955 626 13 690 1 941 543 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 941,9 mnkr vilket innebär 
en positiv budgetavvikelse om 13,7 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört med förra prognosen med 5,5 
mnkr. Både socialtjänst och utbildning och kultur förbättrar sina prognoser. Sektor socialtjänst prognostiserar 
nu ett överskott om 12,7 mnkr och sektor utbildning och kultur ett överskott om 1 mnkr. 

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både 
behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. Funktionsstöd visar underskott om 3,2 
mnkr och där är kostnader för bland annat köpta platser högre än budgeterat. 

Utbildning och kultur visar ett överskott om 1 mnkr vilket är en förbättring jämfört med förra prognosen. 
Grundskoleverksamhetens underskott om 2 mnkr kvarstår dock, trots att verksamheten totalt sett har färre 
elever än budgeterat. Underskottet återfinns främst inom särskoleverksamheten. 

I prognosen ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
effekten kommer att bli tydligare under hösten. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning och kultur 14 542 16 342 1 800 9 975 

Socialtjänst 5 487 5 487 0 2 524 

Nettoutgift 20 029 21 829 1 800 12 499 

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse till följd av tidsförskjutningar avseende inköp av 
inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse. 
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Sektor för utbildning och kultur 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 12 200 13 000 800 12 333 

Förskola 289 517 290 517 1 000 300 012 

Grundskola 635 904 633 904 -2 000 627 929 

Gymnasium 174 499 175 899 1 400 163 207 

Kultur och fritid 94 438 93 738 -700 94 092 

Utveckling, flerspråkighet 32 372 32 872 500 34 462 

Nettokostnad 1 238 930 1 239 930 1 000 1 232 035 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,0 mnkr. Underskotten 
från grundskoleverksamheten samt kultur och fritid vägs upp av övriga verksamheters överskott. 
Sektorledning prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr, framförallt till följd av vakanser och tjänstledigheter 
inom planering tillsyn. Förskola, grundskola och gymnasium påverkas alla av pågående pandemi men den 
ekonomiska effekten är ännu oklar. 

Förskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om totalt 1 mnkr mot budget. Avvikelsen härrör 
främst från en vakant tjänst inom administrationen samt en vakant tjänst inom pedagogisk omsorg. Vakansen 
inom pedagogisk omsorg väntas vara av bestående karaktär, vilket är en följd av det minskade barnantalet 
inom verksamhetsformen. Enheterna inom ordinarie förskoleverksamhet prognostiserar ett nollresultat. Det 
finns dock en osäkerhetsfaktor i prognosen gällande omorganisationen i och med stängningen av Högadal 
och Stommen. 

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 2 mnkr. Särskoleenheterna inklusive 
skolskjuts prognostiserar ett underskott om 4,8 mnkr. Grundskoleenheterna visar även de ett underskott men 
arbete pågår för att så långt det är möjligt minimera detta och nå budget i balans. I nuvarande prognos om 0,3 
mnkr visar sex skolor negativa prognoser mellan -0,5 och -1 mnkr: Rävlanda tidigaredel, Backa, Furuhäll, 
Skinnefjäll, Hällingsjö och Eskilsby. På grund av lågt elevantal är det inte möjligt att minska Eskilsbys 
underskott. Statsbidraget för maxtaxa sjunker för fjärde året i rad och täcks endast delvis upp av högre 
avgifter, vilket innebär en intäktsminskning om 0,5 mnkr jämfört med budget. Samtidigt är det ca 15 färre 
elever inom grundskoleverksamheten än budgeterat, vilket innebär ett centralt överskott. Detta tillsammans 
med lägre kostnader för kapitaltjänst täcker stora delar av verksamhetens underskott. 

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 1,4 mnkr. Det prognostiserade 
elevantalet är något högre än väntat, vilket märks på att verksamheten köper fler platser. Kostnaden per köpt 
plats är dock något lägre än budgeterat snittpris. Dessutom har fler elever antagits till Hulebäcksgymnasiet, 
varför verksamheten säljer fler platser. Som exempel kan nämnas den extra ekonomiklassen som startade 
HT19. Hulebäcksgymnasiet är en kostnadseffektiv skola och har en budget i balans. 

Kultur och fritid visar ett underskott om 0,7 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på lägre intäkter för 
uthyrning av idrottshallar, vilket i sin tur beror på en pågående utredning av taxenivåer. På grund av utbrottet 
av covid-19 prognostiserar verksamheten dessutom lägre intäkter i form av uthyrning av kulturhusen samt 
inträden till kulturhusens programverksamhet motsvarande ca 0,2 mnkr. Utöver detta har också 
föreningsservice förstärkts med tillfällig ledningsresurs. 

Utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Avvikelsen förklaras till 
stor del av ett minskat behov av modersmål och studiehandledning, vilket i sin tur är en effekt av den 
begränsade rörelsefriheten i och med utbrottet av covid-19. Det finns också en vakant planeringsledartjänst 
under stor del av året, som väger upp omställningskostnader i form av hyra, personal och flyttkostnader. 
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Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- och 
elevantal. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är svårare då behoven är stora. 

Föreningsservice påbörjade en översyn av taxor och bidrag år 2018, då verksamheten tillhörde sektor teknik 
och förvaltningsstöd. I samband med detta budgeterades för ökade intäkter om 0,4 mnkr. Översynen pågår 
även under 2020 och eventuella effekter väntas synas först år 2021. Inga åtgärder görs under innevarande år. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 200 200 0 0 

Förskola 2 535 2 535 0 1 464 

Grundskola 6 520 8 320 1 800 6 090 

Gymnasium 2 550 2 550 0 1 520 

Kultur och fritid 1 937 1 937 0 873 

Utveckling, flerspråkighet 800 800 0 28 

Nettoutgift 14 542 16 342 1 800 9 975 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr till följd av tidsförskjutningar avseende byggnationen av 
Fagerhultsskolan i Hindås. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse mot budgeterade anslag. 
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Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 65 521 80 541 15 020 40 504 

Vård och omsorg 196 257 196 257 0 194 074 

Hälsa och bistånd 163 078 162 878 -200 168 634 

Funktionsstöd 141 108 137 878 -3 230 160 881 

Härryda framtid 60 859 61 959 1 100 60 771 

Barn och familj 76 183 76 183 0 84 644 

Nettokostnad 703 006 715 696 12 690 709 508 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott 12,7 mnkr som helhet. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 15 mnkr främst med anledning av den budget för 
alternativ kostnad i väntan på att äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut samt den återställningsbudget 
som sektorn fick inför året. 

Vård och omsorg prognostiserar en budget i balans. Inom verksamhetsområdet prognostiseras budgeten för 
larmverksamheten inom hemtjänst och äldreboende inte nyttjas fullt ut. Äldreboendena prognostiserar ett 
underskott på 0,2 mnkr och hemtjänst i egen regi prognostiserar en budget i balans. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr. Inom verksamhetsområdet prognostiserar 
personlig assistans och hälsofrämjande och förebyggande tillsammans ett överskott på 3 mnkr. 
Bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel prognostiserar tillsammans ett underskott 1,3 mnkr. 
Vuxenenheten prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr med anledning av placeringskostnader inom sociala 
boenden. 

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 3,2 mnkr. Boende i egen regi, daglig verksamhet och 
personlig assistans prognostiserar tillsammans ett underskott på 2,2 mnkr, främst på grund av ett boende som 
haft ökad bemanning kring en brukare samt ökade kostnader för arbetsresor. Även köpta platser inom 
verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 2,8 mnkr samtidigt som ledsagar och avlösarservice 
och boendestöd tillsammans prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr, främst med anledning av enheten för nyanlända 
som prognostiserar att intäkterna från Migrationsverket överstiger kostnaderna. För enheten för 
försörjningsstöd är utbetalningar av försörjningsstöd i samma nivå som föregående år men avvikelsen som 
fanns då täcks av den återställningsbudgeten som sektorn fick inför året. Yrkeshögskolan prognostiserar ett 
underskott på 0,6 mnkr och vuxenutbildningen ett överskott på 0,9 mnkr. Tillsammans prognostiseras ett 
överskott på 0,3 mnkr vilket främst beror på färre köpta komvuxplatser samt intäktsbortfall på grund av färre 
elever på YH. 

Barn och familj prognostiserar en budget i balans. Placeringar av barn och unga i HVB och familjehem 
prognostiserar en lägre kostnad än föregående år och den avvikelsen som finns då täcks av den 
återställningsbudgeten som sektorn fick inför året. Verksamheten fick inför året en budgetförstärkning för 
relationsvåld på 4 mnkr och den avvikelse som fanns vid bokslutet är därmed åtgärdad. 

I dagsläget bedömer sektorn att rådande situation kring Covid-19 inte kommer generera några ökade 
nettokostnader totalt för sektorn, trots ökade kostnader för skyddsutrustning och vikarier. Sektorn bedömer 
dock att på sikt kommer kostnader för försörjningsstöd och relationsvåld att öka men dessa är svåra att 
prognostisera. 
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Åtgärder 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa sitt 
kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att sänka kostnaderna 
för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen Härryda framtid fortsätter. Barn och familj 
fortsätter arbetet med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och 
placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. 

Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning. Verksamheten fortsätter även 
genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk och/eller annat beroende för att sänka 
placeringskostnader och utföra vård i egen regi. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 1 765 1 765 0 969 

Vård och omsorg 2 271 2 271 0 1 207 

Hälsa- och bistånd 267 267 0 103 

Funktionsstöd 484 484 0 194 

Härryda framtid 520 520 0 51 

Barn och familj 180 180 0 0 

Nettoutgift 5 487 5 487 0 2 524 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 301        Dnr 2020KS80 

Svar på motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020 i § 42 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S), Wiwiann Niklasson (S) och Patrik Linde (S) om införande 
av porrfilter på datorer och accesspunkter. Motionärerna framhåller vikten av att personer i 
kommunens verksamheter inte utsätts för kränkningar av något slag, och att porr i många 
sammanhang ses som en kränkning och därför i mesta möjliga mån bör tas bort från 
kommunens verksamheter. 
 
Motionärerna vill därför att: 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla datorer kommunen tillhandahåller 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla accesspunkter som kommunen tillhandahåller 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 att förvaltningen skulle utreda möjligheten att 
filtrera innehållet efter ålder i kommunens nätverk för utbildningssektorn. Arbetet med att 
hitta lämpliga verktyg för detta pågår och vissa tester har genomförts. 
  
Förvaltningen bedömer att det, som ett komplement till nuvarande licensformer för antivirus, 
kan finnas tekniska möjligheter att införa porrfilter för de digitala arbetsverktyg och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. Förvaltningen konstaterar dock att ett 
införande skulle kunna innebära kostnader som i nuläget inte finansieras inom ram. 
  
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 26 juni 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Anders Lagerkvist 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-06-26 2020KS80  008 
  
 

Svar på motion om införande av porrfilter på datorer och 
accesspunkter  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020 i § 42 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Jonas Andersson (S), Wiwiann Niklasson (S) och Patrik Linde (S) 
om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter. Motionärerna framhåller vikten 
av att personer i kommunens verksamheter inte utsätts för kränkningar av något slag, och 
att porr i många sammanhang ses som en kränkning och därför i mesta möjliga mån bör 
tas bort från kommunens verksamheter.  
 
Motionärerna vill därför att: 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla datorer kommunen tillhandahåller 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla accesspunkter som kommunen tillhandahåller 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 att förvaltningen skulle utreda möjligheten 
att filtrera innehållet efter ålder i kommunens nätverk för utbildningssektorn. Arbetet med 
att hitta lämpliga verktyg för detta pågår och vissa tester har genomförts.  

Förvaltningen bedömer att det, som ett komplement till nuvarande licensformer för 
antivirus, kan finnas tekniska möjligheter att införa porrfilter för de digitala arbetsverktyg 
och accesspunkter som kommunen tillhandahåller. Förvaltningen konstaterar dock att ett 
införande skulle kunna innebära kostnader som i nuläget inte finansieras inom ram. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 
26 juni 2020 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020 i § 42 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Jonas Andersson (S), Wiwiann Niklasson (S) och Patrik Linde (S) 
om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter. Motionärerna framhåller vikten 
av att personer i kommunens verksamheter inte utsätts för kränkningar av något slag, och 
att porr i många sammanhang ses som en kränkning och därför i mesta möjliga mån bör 
tas bort från kommunens verksamheter. Motionärerna vill därför att: 
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 Härryda kommun inför porrfilter på alla datorer kommunen tillhandahåller 
 Härryda kommun inför porrfilter på alla accesspunkter som kommunen 

tillhandahåller 

Porrfilter på kommunens datorer 
Kommunens IT-miljö består av flera olika typer av digitala arbetsverktyg för att surfa på 
internet och datorer är ett av dessa. Dessutom tillhandahålls Chromebooks, iPads och 
iPhones.  

Det är möjligt att införa porrfilter på kommunen datorer. I och med att flera olika typer av 
digitala arbetsverktyg erbjuds innebär det dock att det krävs olika lösningar för att införa 
porrfilter på de datorer etc. som kommunen tillhandahåller. Trafiken från de digitala 
verktygen analyseras och filtreras utifrån ett fastställt regelverk. Lösningarna garanterar 
dock inte ett fullgott skydd eftersom det alltid finns utrymme för avvikelser. 

Porrfilter på accesspunkter 
I nuläget finns det ca 1050 accesspunkter som kommunen tillhandahåller. 
Accesspunkterna levererar trådlöst nätverk vilket skapar förutsättningar för användaren 
att ansluta till bland annat internet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 att förvaltningen skulle utreda möjligheten 
att filtrera innehållet efter ålder i kommunens nätverk för utbildningssektorn. Arbetet med 
att hitta lämpliga verktyg för detta pågår och vissa tester har genomförts. Det är möjligt 
att införa porrfilter via accesspunkter men kräver en kombination av olika tekniker som 
kan analysera förbipasserande trafik och utifrån ett fastställt regelverk avgöra om trafiken 
ska släppas igenom eller filtreras och hindras. Lösningarna garanterar dock inte ett 
fullgott skydd eftersom det alltid finns utrymme för avvikelser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det finns möjlighet att lägga till ett filter i nuvarande antivirusprogram som ett 
komplement till befintlig licensiering. För att utvärdera funktionaliteten behöver 
lösningen testas och utvärderas. Ett sådant test beräknas kosta ca 40 – 60 tkr. Utifrån 
testet kan dock den tekniska lösningen behöva kompletteras vilket medför ytterligare 
licenskostnader. Den utökade kostnaden kan dock anges först när ett test är genomfört 
och har påvisat kompletteringens omfattning. Dessutom tillkommer kostnader för en 
implementation. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det, som ett komplement till nuvarande licensformer för 
antivirus, kan finnas tekniska möjligheter att införa porrfilter för de digitala arbetsverktyg 
och accesspunkter som kommunen tillhandahåller. Förvaltningen konstaterar dock att ett 
införande skulle kunna innebära kostnader som i nuläget inte finansieras inom ram. 

 
 
 
Per-Arne Larsson 
Sektorchefen  Anders Lagerkvist 
  Funktionschef 
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Kom:nunstyrelsen 
Motion 

Porrfilter pà datorer och acesspunkter. 
2020 -01- 30 

Diarienr 

Debatten om porrfilter pa datorer i offentliga miljöer fortsätter. 
redan infört det och där ligger vi som kommun längt efter. Vi tycker att det är viktigt att 
personer i vara verksamheter inte utsätts för kränkningar av olika slag, Porr kan i 
mänga sammanhang ses som en kränkning och bör därför i mesta möjliga män tas bort 
frän vära verksamheter. 

Det är viktigt att man inte tror att ett porrfilter löser hela frägan. Det är naturligtvis 
viktigt att man även i fortsättningen arbetar med källkritik och nätetik i vara skolor. 

Vi Socialdemokrater vili därför att: 

• Härryda kommun inför porrfilter pä alla datorer kommunen tillhandahäller. 
• Härryda kommun infr porrfilter pà alla accesspunkter som kommunen tillhandahäller. 

För Socialdemokraterna: 

gg,See- 
as Andersson 

/au luau 
Wiwiann Niklasson 

Patrik Linde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 303        Dnr 2019KS824 

Svar på motion om demokrati i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD), Leo Welter (SD) och Patrik Strömsten (SD) rörande 
demokrati i Härryda kommun. I motionen anger motionärerna att Härryda kommun har ett 
förlegat system när det kommer till representation i presidierna eftersom oppositionen inte är 
enad. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför en 3:e vice ordförande i de nämnder 
som idag har ett presidium som består av tre ledamöter och en 2:e vice ordförande i nämnder 
och styrelser som har ett presidium bestående av två ledamöter. Som ett alternativ till detta 
föreslår motionärerna att Härryda kommun inför insynsplatser för det näst största 
oppositionspartiet i alla presidier. 
 
Härryda kommun har en ny politisk organisation med utökade presidier för mandatperioden 
2019-2022, antagen i kommunfullmäktige. Av 6 kap. 21 § kommunallagen (2017:725) följer 
att nämndernas presidier består av en ordförande och en eller två vice ordförande, dvs. tre 
ledamöter. Mot denna bakgrund saknas det möjlighet att utöka antalet ledamöter i 
kommunstyrelsens, välfärdsnämndens samt miljö- och bygglovsnämndens presidier, då dessa 
redan består av tre ledamöter. Däremot skulle det vara möjligt att utöka antalet ledamöter i 
valnämndens och överförmyndarnämndens presidier, då dessa består av två ledamöter. Det 
skulle även vara möjligt att utöka antalet ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, då 
fullmäktige enligt 5 kap. 11 § kommunallagen kan utse en ordförande och en eller flera vice 
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
 
Som ett alternativ till utökade presidier föreslår motionärerna att man inför insynsplatser. Det 
finns olika sätt att hantera hur oppositionens insyn kan tillgodoses och hanteringen av detta är 
upp till politiken att komma överens om. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 5 maj 2020 
från utvecklingsfunktionen. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen  
Emelie Ivarson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-05 2019KS824  008 
  
 

Svar på motion om demokrati i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Boris Leimar (SD), Leo Welter (SD) och Patrik Strömsten (SD) 
rörande demokrati i Härryda kommun. I motionen anger motionärerna att Härryda 
kommun har ett förlegat system när det kommer till representation i presidierna eftersom 
oppositionen inte är enad. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför en 3:e vice 
ordförande i de nämnder som idag har ett presidium som består av tre ledamöter och en 
2:e vice ordförande i nämnder och styrelser som har ett presidium bestående av två 
ledamöter. Som ett alternativ till detta föreslår motionärerna att Härryda kommun inför 
insynsplatser för det näst största oppositionspartiet i alla presidier. 

Härryda kommun har en ny politisk organisation med utökade presidier för 
mandatperioden 2019-2022, antagen i kommunfullmäktige. Av 6 kap. 21 § 
kommunallagen (2017:725) följer att nämndernas presidier består av en ordförande och 
en eller två vice ordförande, dvs. tre ledamöter. Mot denna bakgrund saknas det möjlighet 
att utöka antalet ledamöter i kommunstyrelsens, välfärdsnämndens samt miljö- och 
bygglovsnämndens presidier, då dessa redan består av tre ledamöter. Däremot skulle det 
vara möjligt att utöka antalet ledamöter i valnämndens och överförmyndarnämndens 
presidier, då dessa består av två ledamöter. Det skulle även vara möjligt att utöka antalet 
ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, då fullmäktige enligt 5 kap. 11 § 
kommunallagen kan utse en ordförande och en eller flera vice ordförande som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Som ett alternativ till utökade presidier föreslår motionärerna att man inför insynsplatser. 
Det finns olika sätt att hantera hur oppositionens insyn kan tillgodoses och hanteringen av 
detta är upp till politiken att komma överens om. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 5 maj 
2020 från utvecklingsfunktionen. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Boris Leimar (SD), Leo Welter (SD) och Patrik Strömsten (SD) 
rörande demokrati i Härryda kommun. Nedan anges innehållet i motionen.  

Härryda kommun har ett förlegat system när det kommer till representation i våra 
presidier. Dagens system är uppbyggt på det gamla så kallade två-blocksystemet med 
representanter från de styrande och en från oppositionen. Idag har vi ett nytt politiskt 
landskap där oppositionen inte är enad. Som situationen är idag är Sverigedemokraterna 
helt utestängda från alla presidier och därmed alla presidieöverläggningar. Detta gör att 
alla partier inte har samma förutsättningar, då presidierna får fler och djupare dragningar 
av beslutspunkter samt att de får tillgång till förutsättningarna tidigare i processen. 
Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför en 3:e vice ordförande i de nämnder 
som idag har ett presidium som består av tre ledamöter och en 2:e vice ordförande i 
nämnder och styrelser som har ett presidium bestående av två ledamöter. Som ett 
alternativ till detta föreslår motionärerna att Härryda kommun inför insynsplatser för det 
näst största oppositionspartiet i alla presidier. 

Ny organisation för mandatperioden 2019-2022 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2015 § 147 att inrätta en tillfällig 
beredning, demokratiberedningen, med uppdrag att göra en översyn av den politiska 
organisationen inför mandatperioden 2019-2022. Demokratiberedningen arbetade under 
2016 och 2017 med att ta fram ett förslag på ny politisk organisation och förändrad 
styrmodell för Härryda kommun.  

I Demokratiberedningens slutrapport, Översyn av politisk organisation och styrning - 
Demokratiberedningens förslag till framtida organisation och styrmodell, föreslog 
demokratiberedningen en utökning av antalet ledamöter i presidierna för att möjliggöra 
ytterligare samordning, planering och kommunikation.  

Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017 § 159 den politiska organisationen 
enligt demokratiberedningens förslag, att gälla från mandatperioden 2019-2022. Beslutet 
innebar bland annat en utökning av antalet ledamöter i presidierna för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, miljö- och bygglovsnämnden 
samt i den fasta beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling, till tre 
ledamöter; en ordförande och två vice ordföranden. 

Härryda kommuns nämnder och styrelser 
I Härryda kommun finns från och med 1 januari 2019 utöver kommunfullmäktige 
följande nämnder och styrelser; kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, miljö- och 
bygglovsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden (gemensam med 
kommunerna Kungsbacka, Mölndal och Partille.) Kommunfullmäktiges, 
kommunstyrelsens, välfärdsnämndens, miljö- och bygglovsnämndens presidier består av 
tre ledamöter; en ordförande och två vice ordförande. Valnämndens och 
överförmyndarnämndens presidier består av två ledamöter; en ordförande och en vice 
ordförande. 
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Presidier i kommunallagen 
Begreppet presidium infördes i kommunallagen i februari 2014, då presidiet blev ett 
kommunalrättsligt organ som kan ges särskilda uppgifter. De regler som behövs avseende 
presidiet kan tas in i fullmäktiges arbetsordning och i nämndernas reglementen.  

Kommunfullmäktiges presidium 
Enligt 5 kap. 11 § kommunallagen väljer fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande 
och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. 

Fullmäktige kan enligt kommunallagen välja att antingen bara ha en vice ordförande eller 
att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur fullmäktige vill att 
representationen i presidiet ska se ut. 

De skyldigheter och rättigheter som kommunfullmäktiges ordförande har enligt 
kommunallagen och andra lagar ankommer inte på presidiet utan ligger fortfarande på 
ordföranden ensam. I och med att presidiet numera är ett kommunalrättsligt organ är det 
dock möjligt att ge presidiet särskilda uppgifter. De arbetsuppgifter som ska tilldelas 
presidiet ska fastställas i kommunfullmäktiges arbetsordning. Det är i arbetsordningen 
som fullmäktige anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i till exempel den 
strategiska planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas 
gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23).  

Styrelsen och nämndernas presidium 
Enligt 6 kap. 21 § kommunallagen ska fullmäktige bland nämndens ledamöter välja en 
ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens 
presidium.  
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Till skillnad från vad som gäller för fullmäktiges presidium, får nämndpresidier alltså 
enligt kommunallagen ha högst två vice ordförande.  

Presidiet ska inte väljas proportionellt, eftersom det ingenstans i kommunallagen hänvisas 
till lagen (1992:339) om proportionellt valsätt när det gäller presidiet. Föreligger flera 
förslag bör ledamöterna i presidiet väljas en och en. Motivet till detta är att valet av förste 
respektive andre vice ordförande kan vara beroende av vem som väljs till ordförande 
respektive förste vice ordförande.  

Presidier i andra kommuner 
Härryda kommun ingår tillsammans med Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö i 
kommunalförbund Göteborgsregionen (GR). Vid en översyn av kommunerna i GR, 
konstateras att endast Göteborgs stads kommunfullmäktige har ett presidium som består 
av fler än tre ledamöter; ordföranden och tre vice ordföranden.  

Förvaltningens bedömning  
Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017 § 159 den politiska organisationen 
enligt demokratiberedningens förslag att gälla för mandatperioden 2019-2022. Däri låg 
att bland annat utöka presidierna från två till tre ledamöter i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och miljö- och bygglovsnämnden.  

Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför en 3:e vice ordförande i de nämnder 
som idag har ett presidium som består av tre ledamöter och en 2:e vice ordförande i 
nämnder och styrelser som har ett presidium bestående av två ledamöter. 

Av 6 kap. 21 § kommunallagen (2017:725) följer att nämndernas presidier består av en 
ordförande och en eller två vice ordförande, dvs. tre ledamöter. Mot denna bakgrund 
saknas det möjlighet att utöka antalet ledamöter i kommunstyrelsens, välfärdsnämndens 
samt miljö- och bygglovsnämndens presidier, då dessa idag redan består av tre ledamöter. 
Däremot skulle det vara möjligt att utöka antalet ledamöter i valnämndens och 
överförmyndarnämndens presidier, då dessa idag består av två ledamöter.  

Det skulle även vara möjligt att utöka antalet ledamöter i kommunfullmäktiges 
presidium, då fullmäktige enligt 5 kap. 11 § kommunallagen kan utse en ordförande och 
en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Som ett alternativ till utökade presidier föreslår motionärerna att Härryda kommun inför 
insynsplatser i alla presidier. I behovet av att få information om pågående ärenden ligger 
att samtliga partier i oppositionen vill få tillgång till information om ärenden som bereds. 
Det finns olika sätt att hantera hur oppositionens insyn kan tillgodoses och hanteringen av 
detta är upp till politiken att komma överens om. Insynsplatser är inte reglerat i 
kommunallagen. 

 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör   Birgitta Flärdh 
    Utvecklingschef 
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Bilagor: 

1. Motion rörande demokrati i Härryda 
2. §159 Kf Förändring av den politiska organisationen  
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MOTION RÖRANDE DEMOKRATI I HÄRRYDA. 

HRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -12- 12 
Diarienr Diarieplanbeteckn 

) 

I Härryda har vi idag ett förlegat system när det kommer till representation i våra presidier. 
Dagens system är uppbyggt på det gamla s.k. två-blocksystemet med representanter från de 
styrande och en från oppositionen. 

Idag har vi ett nytt politiskt landskap där oppositionen inte är enad. Det hade förvisso inte varit ett 
problem om representanterna i de representerade oppositionspartierna kommunicerat och haft en 
dialog med övriga oppositionspartier. 

Som situationen är idag är Sverigedemokraterna helt utestängda från alla presidier och därmed alla 
presidieöverläggningar. Detta är en allvarlig demokratibrist. 

Detta gör också att alla partier inte har samma förutsättningar, då presidierna f'ar fler och djupare 
dragningar av beslutspunkter samt att de far tillgång till förutsättningarna tidigare i processen. 

Det är nu dags att Härryda också inser det orimliga i denna situation och att vi gör nödvändiga 
förändringar. 

Värt att notera att det finns kommuner som redan har insett detta och infört 3:e vice ordförande, 
som t.ex. Eskilstuna. 

) 

Baserat på ovanstående argument yrkar vi inom Sverigedemokraterna 
- Att Härryda kommun inför 3 :e vice ordförande i de nämnder som idag har tre personer i 

presidiet. 
- Att Härryda kommun inför 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser som enbart har två 

personer i presidiet. 
- Att Härryda kommun som ett alternativ till ovanstående att-satser inför insynsplatser i alla 

presidier, för det näst största oppositionspartiet. 

msf e, 
Boris Leimar Leo Welter Patrik Strömsten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-10-16

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 159      Dnr 2017KS650

Förändring av den politiska organisationen 

 
Kommunfullmäktige beslutade i § 147/2015 att inrätta en tillfällig beredning, 
demokratiberedningen, med uppdrag att göra en översyn av den politiska organisationen inför 
mandatperioden 2019-2022.

Demokratiberedningen har under 2016 och 2017 arbetat fram ett förslag på ny politisk 
organisation och förändrad styrmodell för Härryda kommun. Beredningen har i sitt arbete 
bland annat genomfört en enkät bland förtroendevalda i Härryda kommun om nuvarande 
organisation, genomfört en omvärldsanalys samt gått igenom väsentlig dokumentation kring 
nuvarande organisation och styrmodell.

Demokratiberedningen presenterade ett första förslag på ny politisk organisation på 
kommunstyrelsens informationssammanträde den 16 maj 2017 samt på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 maj 2017. Rapporten med beredningens förslag har även skickats ut till 
samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

Demokratiberedningen kommer under 2017 och 2018 fortsätta arbete med sina övriga 
uppdrag gällande översyn av kontakter med allmänheten, förslag på reglering av 
kommunstyrelsens arbete med dialog, politiska sekreterare samt arvodering av 
förtroendevalda.

Demokratiberedningen rekommenderar kommunfullmäktige att under kommande 
mandatperiod följa upp den nya politiska organisationen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 260/2017.
 
Kommunfullmäktiges behandling
 
Yttranden
 
Mikael Johannison (M).
 
Yrkanden
 
Mikael Johannison (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-10-16

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

 
Proposition
 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att fullmäktige 
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer den politiska organisationen enligt föreliggande förslag från 
demokratiberedningen att gälla från mandatperioden 2019-2022 med tillägget att miljö- och 
bygglovsnämndens presidieberedning ska bestå av tre ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på 
arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredning samt reglemente för 
kommunstyrelse och övriga nämnder utifrån demokratiberedningens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på förändrad 
styrmodell för kommunen utifrån demokratiberedningens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram beskrivningar på 
former och arbetssätt för samverkan och samordning mellan de politiska organen i den nya 
politiska organisationen.

Kommunfullmäktige beslutar att demokratiberedningen ska utgöra referensgrupp när 
arbetsordningar och reglementen tas fram för den nya organisationen.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 302        Dnr 2020KS245 

Svar på motion om influensavaccin  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 i § 87 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) angående influensavaccination. Motionären föreslår att 
arbetsgivaren ska erbjuda influensavaccination till samtliga medarbetare med brukarkontakt i 
Härryda kommun. 
 
Enligt gällande rutin har medarbetare som arbetar med utsatta grupper inom socialtjänsten 
eller medarbetare inom de av folkhälsomyndigheten definierade riskgrupperna, möjlighet att 
vaccinera sig för säsongsinfluensavaccin som sedan bekostas av arbetsgivaren. Medarbetare 
hänvisas efter godkännande av närmaste chef till ”sin” vårdcentral och därefter regleras det på 
lönen mot uppvisande av kvitto. Information och påminnelse om möjligheten läggs ut på 
intranätet varje höst. 
 
Från personalfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 juni 2020.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från 
personalfunktionen daterad den 5 juni 2020. 
 

---------------------- 
 

Page 1 of 1Page 431 of 468



Personalfunktionen  
Lina Javinder 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-06-05 2020KS245  008 
  
 

Svar på motion om influensavaccin 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 i § 87 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Boris Leimar (SD) angående influensavaccination. Motionären 
föreslår att arbetsgivaren ska erbjuda influensavaccination till samtliga medarbetare med 
brukarkontakt i Härryda kommun. 
 
Enligt gällande rutin har medarbetare som arbetar med utsatta grupper inom 
socialtjänsten eller medarbetare inom de av folkhälsomyndigheten definierade 
riskgrupperna, möjlighet att vaccinera sig för säsongsinfluensavaccin som sedan bekostas 
av arbetsgivaren. Medarbetare hänvisas efter godkännande av närmaste chef till ”sin” 
vårdcentral och därefter regleras det på lönen mot uppvisande av kvitto. Information och 
påminnelse om möjligheten läggs ut på intranätet varje höst. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning skrivelse från 
personalfunktionen daterad den 5 juni 2020. 
 

  

Peter lönn 
Kommundirektör  Anders Pettersson  
  personalchef 

 

 

Bilaga 

Motion rörande influensavaccin
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veraedevokn 
+4irryda 

MOTION RÖRANDE INFLUENSA VACCINATION 

5)8KOMMUN 
Kommuns lsen 

2020 -03- 26 
Diarienr Dian.eplanateckn 

) 

I dessa Corona tider kan en annan fråga väckas inför kommande säsongs influensor. 

Vi har i stort sett varje år en influensa period från december till april. Normalt pågår den under 
knappt 20 veckor med en topp mellan 8-12 veckan. De är olika starka, men en sak har de 
gemensamt- de drabbar alltid äldre och multisjuka värst Varje år dör 500-2000 personer av den 
årliga säsongens influensa, till över 90 % äldre och multisjuka. 

Äldre och multisjuka är den grupp av individer som erbjuds vaccination inför varje ny säsong. Det 
är också denna grupp av människor, som är de stora brukarna av hemtjänst och boende på för dem 
anpassade boenden. Lika viktigt som att vaccinera brukarna är det också viktigt att den 
vårdpersonal som träffar dem också är vaccinerade, av två skäl. 

1. För att minimera antalet sjukskrivningar under perioden 
2. För att i minsta görliga mån sprida smittan vidare till berörda brukare 

Därför borde avgiftsfri vaccination erbjudas samtlig personal med brukarkontakt i kommunen. 

Baserat på ovanstående argument yrkar vi inom Sverigedemokraterna 
1. Att se över möjligheten till att erbjuda kostnadsfri vaccination för all personal med 

brukarkontakt inom hemtjänst, social service, samt aktuella boenden enligt ovan. 

) 

Boris Leimar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 300        Dnr 2019KS721 

Svar på motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera motionen ”Arrendeavtal, en central föreningsfråga” från Ulla-Karin Johansson (S) 
och Patrik Linde (S). I motionen föreslås bland annat att förvaltningen ska göra en 
genomlysning av de arrendeavtal som finns med föreningar i kommunen, diskutera behovet 
av förlängning med varje enskild förening och redovisa detta för politiken. 
 
Kommunen försöker alltid arrendera ut den mark som går att arrendera ut och vid varje 
arrendeavtal sker en enskild bedömning gällande lämplig löptid på avtalet. Hänsyn tas då 
bland annat till arrendatorns syfte med arrendet och kommunens framtidsplaner för 
markområdet. 
 
Förvaltningen håller med motionärerna om att det är viktigt att föreningarna i kommunen 
vågar göra de investeringar som krävs för att de ska kunna utvecklas. Mark- och 
exploateringsverksamheten, som är den verksamhet som handlägger och hanterar kommunens 
arrendeavtal, brukar tillsammans med arrendatorn komma fram till en arrendeavtalstid som 
både passar arrendatorns ändamål och kommunens planer för markområdet. Utifrån detta 
anser förvaltningen inte att det finns ett behov av en genomlysning av de arrendeavtal som 
finns med föreningar i kommunen. De föreningar som anser att deras verksamhet inte kan 
utvecklas på det sätt de vill i och med att de har för korta arrendeavtal med kommunen har 
alltid möjlighet att ta kontakt med mark- och exploateringsverksamheten för att se om det är 
möjligt att avtala om en längre arrendetid. 
  
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad daterad den 1 juli 2020. 
 
Patrik Linde (S) yrkar 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att 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 enligt Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad daterad den 1 juli 2020. 
 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-27  

 

Voteringslista: § 300 
Ärende: Svar på motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga,  2019KS721 
 
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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Sektorn för samhällsbyggnad   
Sara Gustafsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-07-01 2019KS721  008 
  
 

Svar på motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera motionen ”Arrendeavtal, en central föreningsfråga” från Ulla-Karin Johansson 
(S) och Patrik Linde (S). I motionen föreslås bland annat att förvaltningen ska göra en 
genomlysning av de arrendeavtal som finns med föreningar i kommunen, diskutera 
behovet av förlängning med varje enskild förening och redovisa detta för politiken. 
 
Kommunen försöker alltid arrendera ut den mark som går att arrendera ut och vid varje 
arrendeavtal sker en enskild bedömning gällande lämplig löptid på avtalet. Hänsyn tas då 
bland annat till arrendatorns syfte med arrendet och kommunens framtidsplaner för 
markområdet. 
 
Förvaltningen håller med motionärerna om att det är viktigt att föreningarna i kommunen 
vågar göra de investeringar som krävs för att de ska kunna utvecklas. Mark- och 
exploateringsverksamheten, som är den verksamhet som handlägger och hanterar 
kommunens arrendeavtal, brukar tillsammans med arrendatorn komma fram till en 
arrendeavtalstid som både passar arrendatorns ändamål och kommunens planer för 
markområdet. Utifrån detta anser förvaltningen inte att det finns ett behov av en 
genomlysning av de arrendeavtal som finns med föreningar i kommunen. De föreningar 
som anser att deras verksamhet inte kan utvecklas på det sätt de vill i och med att de har 
för korta arrendeavtal med kommunen har alltid möjlighet att ta kontakt med mark- och 
exploateringsverksamheten för att se om det är möjligt att avtala om en längre arrendetid. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad daterad den 1 juli 2020.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera motionen ”Arrendeavtal, en central föreningsfråga” från Ulla-Karin Johansson 
(S) och Patrik Linde (S). I motionen beskrivs att många föreningar i Härryda kommun 
upplever problem med de arrendeavtal som de har med kommunen och att avtalstiderna 
för arrendeavtalen måste vara längre än de är idag för att föreningarna ska våga göra de 
investeringar som behövs för att de ska kunna utvecklas. Utifrån detta föreslås att 
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förvaltningen gör en genomlysning av de arrendeavtal som idag finns med föreningar i 
kommunen, diskuterar behovet av förlängning med varje enskild förening samt redovisar 
resultatet för politiken. Vidare föreslås att förvaltningen ingår nya arrendeavtal med de 
föreningar som önskar mer långsiktiga arrendeavtal.  
 
Bakgrund  
Idag äger kommunen ungefär 3000 hektar mark av blandad karaktär, bland annat mark 
som i framtiden kommer att detaljplaneläggas för att byggas ut till nya bostads- industri- 
och rekreationsområden samt idrottsanläggningar som bidrar till att Härryda kommun 
växer och utvecklas. Kommunen försöker alltid arrendera ut den mark som går att 
arrendera ut och vid varje arrendeavtal sker det en enskild bedömning gällande lämplig 
löptid på avtalet. Hänsyn tas bland annat till markens beskaffenhet, arrendatorns syfte 
med arrendet och kommunens framtidsplaner för markområdet. Exempelvis så har 
arrendeavtal för markområden som kommunen inom en snar framtid planerar att 
detaljplanelägga oftare en kortare löptid än arrendeavtal för andra markområden.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 § 154 antogs riktlinjer 
för arrenden. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens utgångspunkter och 
mål kring markarrenden, samt att ge vägledning åt kommunens tjänstepersoner vid 
förfrågan, upprättande och förvaltande av ett arrende. Enligt dessa riktlinjer 
ska kommunen och arrendatorn ha en god kommunikation och så tidigt som möjligt 
informera varandra om kommande åtgärder eller ändrade förhållanden som kan påverka 
arrendet och dess syfte. Mark- och exploateringsverksamheten handlägger och hanterar 
kommunens arrendeavtal enligt kommunens riktlinjer för arrenden och brukar 
tillsammans med arrendatorn komma fram till en arrendeavtalstid som både passar 
arrendatorns verksamhet och kommunens framtidsplaner för markområdet. 
  
Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen instämmer med motionärerna om att det är viktigt att föreningarna i 
kommunen vågar göra de investeringar som krävs för att de ska kunna utvecklas. Vidare 
anser även förvaltningen att det är viktigt att kommunen har en bra kommunikation med 
föreningarna i kommunen och att föreningarna i tid får rätt information gällande 
kommunens framtidsplaner för utarrenderade markområden. Samtidigt följer 
förvaltningen kommunens riktlinjer för arrende och brukar tillsammans med arrendatorn 
komma fram till en arrendeavtalstid som både passar arrendatorns ändamål och 
kommunens framtidsplaner för markområdet. Utifrån detta anser förvaltningen inte att det 
finns ett behov av en genomlysning av kommunens arrendeavtal med föreningar. De 
föreningar som anser att deras verksamhet inte kan utvecklas på det sätt de vill i och med 
att de har för korta arrendeavtal har alltid möjlighet att ta kontakt med mark- och 
exploateringsverksamheten för att se om det är möjligt att förlänga avtalen. 
 

 

  

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och exploateringschef 
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Bilagor: 
Bilaga 1. Motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga 

Bilaga 2. Riktlinjer för arrenden
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HÄRRYDA KOMMU 
Kommunstvrc}sen 

2019 -11- 14 

FRAMTIDSPARTIET 

Motion 

Arrendeavtal, en central föreningsfräga 

Mänga föreningar i vär kommun upplever problem med de avtal runt arrende som de 
har med kommunen. Om vära föreningar skall väga satsa sä mäste avtalstiderna vara 
längre än dem är idag. 

För att utvecklas behöver man afta göra investeringar. Gör man investeringar som sä vill 
man veta att man har möjligheten att nyttja resultatet av denna investering under 
mänga är. 

För att stärka vära föreningsliv vill vi: 
-att förvaltningen gär igenom de arrendeavtal som finns med vära föreningar idag och 
diskuterar behovet av förlängning med varje enskild förening. Man bör i detta samtal 
ocksä diskutera längden pä det önskade avtalet. 
-att förvaltningen redovisar detta för politiken. 
-att förvaltningen ingär nya arrendeavtal med de föreningar som sä önskar ach att dessa 
avtal skall vara längsiktiga. 

Ulla-Karin Joh Patrik Linde 
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Riktlinjer för 
arrenden 

Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, § 154
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Inledning 
Dessa riktlinjer anger de övergripande principerna kring att arrendera ut 

kommunal mark. Riktlinjerna omfattar bland annat de viktigaste 

utgångspunkterna kring upprättandet av ett arrendeavtal samt principer för 

att beräkna arrendeavgiften. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 

kommunens utgångspunkter och mål kring att arrendera ut mark, samt att ge 

vägledning åt kommunens tjänstemän vid förfrågan, upprättande och 

förvaltande av ett arrende. 

Bakgrund 
Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar 

utgör skog. För att uppnå ett effektivt markutnyttjande kan mark som inte 

utnyttjas i dagsläget arrenderas ut, både på kortare och längre sikt, 

exempelvis för bete, fritidsändamål och kommersiell verksamhet.  

I januari 2019 fanns 98 pågående arrenden i Härryda kommun. Av dessa var 

37 stycken lägenhetsarrenden, 33 anläggningsarrenden, 23 jordbruks-

arrenden (varav 19 för bete) samt 5 bostadsarrenden. Arrenden för bete och 

fritidsändamål var i början av året de vanligaste upplåtelserna.  

Vad är ett arrende? 

Enligt 8 kap. 1 § jordabalken kan mark upplåtas till nyttjande mot vederlag. 

Det finns fyra olika typer av arrenden; anläggningsarrende, bostadsarrende, 

jordbruksarrende samt lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är ett arrende 

som inte är att hänföra till de andra arrendetyperna. Ett lägenhetsarrende 

avser exempelvis sjöbod, mast, upplagsplats, fotbollsplan eller 

parkeringsplats. De olika arrendetyperna regleras i 7-11 kap. jordabalken. 

1
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Utgångspunkter för upprättande av arrendeavtal i Härryda 

kommun 

 Målet med att arrendera ut mark är att främja ett effektivt

markanvändande utan negativ påverkan på miljön.

 Mark som arrenderas ut ska inte i för stor utsträckning hindra

allmänhetens tillgång till natur- och rekreationsområden.

 Ett arrende får inte strida mot riksintressen,

naturskyddsbestämmelser eller andra bestämmelser.

 Härryda kommun tillämpar ingen kölista för arrendatorer som är

intresserade av att arrendera i kommunen. Vid förfrågan bör

arrendatorer som är kommunmedlemmar prioriteras men samtidigt

vägas mot syftet med arrendet och vad som bäst gynnar

kommuninvånarna. Vid arrendeförfrågan som rör fritidsändamål ska

samråd ske med sektorn utbildning och kultur, verksamhet kultur

och fritid.

 Det förekommer ibland att jakträtt finns inom ett arrendeområde (för

vidare information om jakträtt, se Riktlinjer för jakträtt). Så länge de

olika upplåtelserna inte strider mot varandras utövande kan de verka

på samma yta. Arrendatorer och jakträttshavare ska i sina respektive

avtal informeras om att de verkar inom samma område.

 Arrenden inom detaljplanelagt område är möjliga endast om området

inte är allmän platsmark, samt att arrendets syfte överensstämmer

med detaljplanens användningsbestämmelser.

 Avtalen ska reglera kommunens och arrendatorns rättigheter och

skyldigheter gentemot varandra.

 Kommunen och arrendatorn ska ha en god kommunikation och så

tidigt som möjligt informera varandra om kommande åtgärder eller

ändrade förhållanden eller annat som kan påverka arrendet och dess

syfte.

 Arrendetiden ska styras av syftet med upplåtelsen, vilken arrendetyp

det är samt områdets framtida exploateringsplaner.

 Alla arrendeavtal ska upprättas skriftligt.

Ansvar och delegation 

 Behörighet att fatta beslut om arrende regleras i kommunstyrelsens

delegationsordning.

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna.

2
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Principer för att bestämma arrendeavgiften 

 Arrendeavgiften ska vara marknadsmässig utifrån markens värde,

avkastningsförmåga, arrendetyp samt upplåtelsens syfte och

omfattning.

 Vid tecknandet av nya arrendeavtal ska den årliga avgiften aldrig

understiga, en för kommunen administrativ kostnad, om 1 500 kr per

år. Avgiften gäller under 2019 och höjs därefter årsvis med avseende

på KPI.

3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 304        Dnr 2019KS788 

Svar på motion om kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna 
av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Patrik Strömsten (SD) om kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna av 
fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda omfattning och konsekvenser av 
hur fel i folkbokföringsregistret påverkar kommunen samt föreslå konkreta åtgärder för hur 
personidentitet säkerställs så att fel i folkbokföringen inte påverkar röstlängd, valresultat, 
kommunala myndighetsbeslut eller utbetalningar av ekonomiskt stöd. Vidare föreslår 
motionären att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vid ringa misstanke om 
fel i folkbokföringsregistret utbyta information om personidentitet med andra berörda 
myndigheter samt att inom remisstid lämna synpunkter till regeringens utredare. 
 
Förvaltningens bedömning är att Härryda kommun bör avvakta resultatet av den utredning 
regeringen tillsatt, Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer, vars syfte är just 
att åstadkomma ett regelverk som ökar förutsättningarna för att folkbokföringen är tillförlitlig 
och ändamålsenlig. Förvaltningen har vidare inte fått några indikationer på att fel i 
folkbokföringsregistret skulle utgöra ett problem i den utsträckningen att det påverkat 
röstlängd, valresultat eller kommunala myndighetsbeslut. Mot bakgrund av detta finner 
förvaltningen inte skäl till att kommunfullmäktige i aktuellt läge ger kommunstyrelsen 
uppdrag enligt motionärens förslag. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 13 maj 2020 
från utvecklingsfunktionen. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen  
Emelie Ivarson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-13 2019KS788  008 
  
 

Svar på motion om kommunala åtgärder för att minska 
konsekvenserna av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden 
vid kommande val 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Patrik Strömsten (SD) om kommunala åtgärder för att minska 
konsekvenserna av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda 
omfattning och konsekvenser av hur fel i folkbokföringsregistret påverkar kommunen 
samt föreslå konkreta åtgärder för hur personidentitet säkerställs så att fel i 
folkbokföringen inte påverkar röstlängd, valresultat, kommunala myndighetsbeslut eller 
utbetalningar av ekonomiskt stöd. Vidare föreslår motionären att kommunfullmäktige 
uppdrar åt kommunstyrelsen att vid ringa misstanke om fel i folkbokföringsregistret 
utbyta information om personidentitet med andra berörda myndigheter samt att inom 
remisstid lämna synpunkter till regeringens utredare. 

Förvaltningens bedömning är att Härryda kommun bör avvakta resultatet av den 
utredning regeringen tillsatt, Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer, 
vars syfte är just att åstadkomma ett regelverk som ökar förutsättningarna för att 
folkbokföringen är tillförlitlig och ändamålsenlig. Förvaltningen har vidare inte fått några 
indikationer på att fel i folkbokföringsregistret skulle utgöra ett problem i den 
utsträckningen att det påverkat röstlängd, valresultat eller kommunala myndighetsbeslut. 
Mot bakgrund av detta finner förvaltningen inte skäl till att kommunfullmäktige i aktuellt 
läge ger kommunstyrelsen uppdrag enligt motionärens förslag.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 13 maj 
2020 från utvecklingsfunktionen.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Patrik Strömsten (SD) om kommunala åtgärder för att minska 
konsekvenserna av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val.  
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I motionen anger motionären att regeringen enligt beslut 5 september 2019 har tillsatt en 
utredning med uppdrag, enligt kommittédirektiv 2019:54, att ta fram åtgärder för att 
minska fel i folkbokföringen. Motionären anför att fel i folkbokföringsregistret påverkar 
röstlängden vid val till kommunfullmäktige. Det leder även till att personer kan rösta i 
flera kommunalval, kan få multipla ekonomiska stöd, samt har möjlighet att undvika 
skatt. Motionären anser att var och en av nämnda konsekvenser är ett allvarligt hot mot 
både demokrati och tilliten till vårt samhälle.  

Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen: 

 att utreda omfattning och konsekvenser av hur fel i folkbokföringsregistret 
riskerar påverka kommunen, med beaktande av regeringens kommittédirektiv 
"Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen",  

 att föreslå flertal konkreta åtgärder för hur personidentitet i kommande val 
säkerställs så att fel i folkbokföringen ej riskerar påverka röstlängd, respektive 
valresultat, 

 att föreslå flertal konkreta åtgärder för hur personidentitet helt säkerställs så att fel 
i folkbokföringsregistret ej påverkar kommunala myndighetsbeslut, 

 att föreslå flertal konkreta åtgärder för hur personidentitet helt säkerställs så att fel 
i folkbokföringsregistret ej påverkar kommunala utbetalningar av ekonomiskt 
stöd, 

 att aktivt utbyta information av personidentitet gentemot andra berörda 
myndigheter om person vid ringa misstanke om fel i folkbokföringsregistret, 

 att inom remisstid upplysningsvis lämna synpunkter till regeringens utredare. 

 
Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer, Fi 2019:05 
Motionären hänvisar i motionen till kommittédirektiv 2019:54 - Åtgärder för att minska 
fel i folkbokföringen. Utifrån kommittédirektiv 2019:54 har regeringen tillsatt 
Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer, Fi 2019:05 som ska redovisas 
till regeringen senast den 1 april 2021. Under utredningen kommer utredaren samråda 
med och inhämta upplysningar från berörda myndigheter och organisationer, däribland 
Härryda kommun. 

Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer ska utreda och föreslå åtgärder 
som förbättrar förutsättningarna för att fastställandet av en persons bosättning är korrekt 
och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen om dem som är 
folkbokförda. Syftet med utredningen är att åstadkomma ett regelverk som ökar 
förutsättningarna för att folkbokföringen är tillförlitlig och ändamålsenlig samt förhindrar 
att folkbokföringsuppgifter kan utnyttjas på ett felaktigt sätt. I uppdraget ingår även att 
lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer i syfte att tillgodose 
behovet för både enskilda och andra aktörer av en tillförlitlig och användbar 
identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda. 

Utredaren ska bland annat: 

 föreslå åtgärder som tillgodoser att folkbokföringen i största möjliga utsträckning 
innehåller korrekta uppgifter, 
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 föreslå åtgärder som minskar risken för att oriktiga uppgifter blir registrerade i 
folkbokföringsdatabasen och förhindrar att en person blir folkbokförd där den inte 
är bosatt, 

 föreslå åtgärder som åstadkommer ett säkrare system för samordningsnummer och 
ökar numrens användbarhet i samhället, och lämna nödvändiga 
författningsförslag. 

 
Kommunstyrelsens yttrande över promemorian Säkrare 
samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i 
folkbokföringen 
Härryda kommun fick från Finansdepartementet en inbjudan att senast den 15 april 2020 
lämna synpunkter på promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre 
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen.  

Arbetet med promemorian har utförts av rättssakkunnig på Finansdepartementet och har 
pågått parallellt med Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer. 
Promemorian har därför avgränsats till att endast omfatta vissa frågor gällande 
samordningsnummer och folkbokföring. I promemorian lämnas förslag som ska bidra till 
bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen. Bland annat föreslås en 
utvidgad underrättelseskyldighet samt en skyldighet för Skatteverket att under vissa 
förutsättningar avregistrera samordningsnummer. Kommuner omfattas redan idag av en 
sådan underrättelseskyldighet, där socialtjänsten dock är undantagen. I promemorian 
föreslås att detta undantag tas bort, samt att underrättelseskyldigheten ska omfatta alla 
uppgifter som förekommer i folkbokföringen och inte, som tidigare, endast uppgift om 
adress. Förslaget gällande samordningsnummer syftar främst till att göra 
samordningsnumren säkrare och därigenom minska utrymmet för missbruk.  

Kommunstyrelsen antog den 2 april 2020 § 153 yttrande över promemorian Säkrare 
samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen 
daterad den 13 mars 2020 från utvecklingsfunktionen som sitt eget yttrande till 
Finansdepartementet. I yttrandet anförs att Härryda kommun tillstyrker förslagen i 
promemorian och delar bedömningen att förslagen kan väntas bidra till bättre 
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen. I yttrandet anför Härryda 
kommun vidare att det är angeläget att uppgifterna i folkbokföringen kännetecknas av en 
hög grad av tillförlitlighet samt att Härryda kommun ser positivt på förslagen om en 
utvidgad underrättelseskyldighet och på åtgärder som kan bidra till att minska utrymmet 
för missbruk av samordningsnummer.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelsen i Härryda kommun har lämnat synpunkter i och med yttrandet över 
promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta 
uppgifter i folkbokföringen.  

Förvaltningens bedömning är att Härryda kommun bör avvakta resultatet av Utredningen 
om folkbokföring och samordningsnummer vars syfte är just att åstadkomma ett regelverk 
som ökar förutsättningarna för att folkbokföringen är tillförlitlig och ändamålsenlig samt 
förhindrar att folkbokföringsuppgifter kan utnyttjas på ett felaktigt sätt. Utredningen 
kommer bland annat föreslå åtgärder som åstadkommer ett säkrare system för 
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samordningsnummer och lämna nödvändiga författningsförslag, vilket är i linje med 
motionärens förslag.  

Förvaltningen har inte fått några indikationer på att fel i folkbokföringsregistret skulle 
utgöra ett problem i den utsträckningen att det påverkat röstlängd, valresultat eller 
kommunala myndighetsbeslut i Härryda kommun. Mot bakgrund av detta samt att 
Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer pågår finner förvaltningen inte 
skäl till att kommunfullmäktige i aktuellt läge ger kommunstyrelsen uppdrag enligt 
motionärens förslag. 

 

 
 
Peter Lönn 
Kommundirektör    Birgitta Flärdh 

Utvecklingschef 
 

 

Bilagor: 

1. Motion om kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna av fel i 
folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val 
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Mölnlycke 2019-12-02 
Motion till kommunfullmäktige i Härryda kommun 

MMU 
Fcms.nstvr'sen 

2019 -12- 0 4 
Diarienr {iaréinteteck 

Kommunala ätgärder för att minska konsekvenser av fel i folkbokföringen 
och säkerställa röstlängden vid kommande val. 

SD Härryda noterar att regeringen inser att folkbokföringsregistret har massor med fel, och har därför enligt 
besi ut 5 september 2019 till satt en utredare med uppdrag, enligt kommittédirektiv 2019:54, "tgärder för att 
minska fel i folkbokföringen. Fel i folkbokforingsregistret päverkar även röstlängden vid val till 
kommunfullmäktige. Speciellt allvarligt är det när en person har fiera identiteter. 

SD Härryda konstaterar att fe/ i folkbokföringsregistret leder till att persone, kan rösta i flera kommunalval, 
kan fá multipla ekonomiska stöd, samt har möj/ighet att undvika skatt. 

I uppdraget som regeringen, enligt kommittédirektiv gett utredaren ingär att samräda och inhämta 
upplysningar frän berörda myndigheter. Vi ber därför KS, som är en myndighet, med överordnat ansvar i 
kommunen, avge upplysningar till regeringens utredare. 

SD Härryda anser att var och en av nämnda konsekvenser är ett allvarligt hot mot b~de demokrati och tilliten 
till värt samhälle. Därför föreslär vi att bäde omfattning, konsekvenser och tänkbara ätgärder utreds. Frägan 
berör b~de KS, VN och VFN. Därför läggs här ärendet fram som en motion till kommunfullmäktige. 

Med anledning av ovanstäende yrkar Sverigedemokraterna: 

att KF ger KS i uppdrag att ge forvaltningen i uppdrag att utreda omfattning och konsekvenser av hur fel i 
folkbokforingsregistret riskerar päverka kommunen, med beaktande av regeringens kommittédirektiv 
"Àtgärder för att minska fel i folkbokföringen"; 

att KF ger KS i uppdrag att dessutom ge förvaltningen i uppdrag att foreslä flertal konkreta ätgärder for hur 
personidentitet i kommande val säkerställs sä att fel i folkbokföringen ej riskerar päverka röstlängd, respektive 
valresultat; 

att KF ger KS i uppdrag att dessutom ge förvaltningen i uppdrag att föreslä flertal konkreta ätgärder för hur 
personidentitet helt säkerställs sä att fel i folkbokforingsregistret ej päverkar komm u naia myndighetsbeslut; 

att KF ger KS i uppdrag att dessutom ge förvaltningen i uppdrag att foreslä flertal konkreta ätgärder för hur 
personidentitet helt säkerställs sä att fel i folkbokforingsregistret ej päverkar kommunala utbetalningar av 
ekonomiskt stöd.; 

att KF ger KS i uppdrag att dessutom ge förvaltningen i uppdrag att aktivt utbyta information av 
personidentitet gentemot andra berörda myndigheter om person vid ringa misstanke om fel i 
folkbokföringsregistret. 

att KS dessutom ges uppdrag att inom remisstid upplysningsvis lämna synpunkter till regeringens utredare; 

Med förhoppning om ett brett stöd R 
Patrik Strömsten 
Sverigedemokraterna Härryda 

Sverigedemokraterna Härryda Kommun 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 305        Dnr 2020KS173 

Svar på motion om arvode för förtroendevalda  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 § 64 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Boris Leimar (SD) rörande arvode för förtroendevalda. I motionen anger 
motionären att politiker som studerar, har upparbetad tid eller ledig dag från sitt ordinarie 
arbete inte får någon ersättning vid deltagande på studiebesök, konferenser och liknande. 
Motionären föreslår att när ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för 
yrkesverksamma fritidspolitiker, ska för övriga förtroendevalda, arvode utbetalas enligt 
gällande arvodesbestämmelser. Motionären föreslår vidare att arvodesreglementet ses över, 
för att stimulera fritidspolitiker att delta på kurser, studiebesök eller konferenser dit de bjudits 
in. 
  
I 4 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) anges att om kommunfullmäktige beslutar att arvode 
ska betalas till de förtroendevalda ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 
Mot denna bakgrund kan arvode inte utbetalas enbart till de förtroendevalda som inte uppbär 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda medger att ordförande fattar beslut om att 
arvode ska utbetalas för deltagande i en sammankomst. Förvaltningens bedömning är att 
arvodesreglementet därigenom ger möjlighet att stimulera förtroendevalda att delta på kurser, 
studiebesök, konferenser och liknande sammankomster. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den  4 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 4 maj 2020 
från utvecklingsfunktionen. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen  
Emelie Ivarson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-05-04 2020KS173  008 
  
 

Svar på motion om arvode för förtroendevalda  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 § 64 att till kommunstyrelsen remittera 
en motion från Boris Leimar (SD) rörande arvode för förtroendevalda. I motionen anger 
motionären att politiker som studerar, har upparbetad tid eller ledig dag från sitt ordinarie 
arbete inte får någon ersättning vid deltagande på studiebesök, konferenser och liknande. 
Motionären föreslår att när ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för 
yrkesverksamma fritidspolitiker, ska för övriga förtroendevalda, arvode utbetalas enligt 
gällande arvodesbestämmelser. Motionären föreslår vidare att arvodesreglementet ses 
över, för att stimulera fritidspolitiker att delta på kurser, studiebesök eller konferenser dit 
de bjudits in. 
 
I 4 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) anges att om kommunfullmäktige beslutar att 
arvode ska betalas till de förtroendevalda ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika 
uppdrag. Mot denna bakgrund kan arvode inte utbetalas enbart till de förtroendevalda 
som inte uppbär ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda medger att ordförande fattar beslut 
om att arvode ska utbetalas för deltagande i en sammankomst. Förvaltningens bedömning 
är att arvodesreglementet därigenom ger möjlighet att stimulera förtroendevalda att delta 
på kurser, studiebesök, konferenser och liknande sammankomster. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 4 maj 
2020 från utvecklingsfunktionen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 § 64 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) rörande arvode för förtroendevalda. I motionen anger 
motionären att politiker som studerar, har upparbetad tid (pension), eller råkar ha ledig 
dag från sitt ordinarie arbete inte får någon ersättning vid deltagande på studiebesök, 
konferenser och liknande, vilket motionären anser vara en brist, som i förlängningen kan 
leda till att beslut kan komma att tas utan tillräcklig kunskap i ärendet. Motionären 
framställer följande yrkande.  
1. Att när förlorad arbetsinkomst utgår för yrkesverksamma fritidspolitiker, ska för 
övriga, utgå arvode enligt gällande arvodesbestämmelser. 
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2. Att arvodesreglementet ses över, för att stimulera fritidspolitiker att delta på kurser/ 
studiebesök/ konferenser dit de bjudits in. 
 
Förtroendevalda har enligt Härryda kommuns arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda, som fastställdes av kommunfullmäktige den 19 september 2019 § 114, 
rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Även förtroendevald näringsidkare, 
som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en 
schablonersättning per timme. 
 
Enligt 4 kap. 12 § kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de 
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. 
Därmed saknas det förutsättningar för att utbetala sådan ersättning till förtroendevalda 
som inte drabbats av inkomstförlust till följd av den aktuella aktiviteten. 
 
Principen bakom ersättning för förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner är att 
den förtroendevalda inte ska lida ekonomisk skada som en följd av sitt politiska uppdrag. 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst är en kompensation för den inkomstförlust som är 
hänförlig till den förtroendevaldes politiska uppdrag. Detta till skillnad från arvode som 
kan liknas vid en lön för det arbete som är förenat med uppdraget. 
 
Den förtroendevalde själv avgör vilka frivilliga sammankomster så som kurser, 
studiebesök, föreläsningar och liknande hen behöver gå på för att fullgöra sina uppdrag. 
Om sammankomsten hålls under den förtroendevaldes arbetstid får hen enligt 4 kap. 12 § 
kommunallagen ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst även vid frivilliga sammankomster när arvode inte 
utbetalas.  
 
Motionären föreslår att när ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för 
yrkesverksamma fritidspolitiker ska arvode utbetalas till övriga förtroendevalda enligt 
gällande arvodesbestämmelser. I 4 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) anges att om 
kommunfullmäktige beslutar att arvode ska utbetalas till de förtroendevalda ska arvodet 
bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Arvode kan därmed inte enbart utbetalas till 
de förtroendevalda som inte uppbär ersättning för förlorad arbetsinkomst, enligt 
motionärens förslag, eftersom det skulle innebära att förtroendevalda inte ersätts till lika 
belopp för lika uppdrag. Det är inte möjligt att undanta de förtroendevalda som uppbär 
ersättning för förlorad arbetsinkomst från rätten till arvode i de fall arvode utbetalas för 
den aktuella aktiviteten.  
 
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda medger i punkt 2.7 att ordförande i 
kommunfullmäktige, styrelse, nämnd eller beredning fattar beslut om att arvode ska 
utbetalas för förtroendevalds deltagande i konferens, dialogmöte, informationsmöte, 
uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.  
 
Förvaltningens bedömning är att motionärens förslag skulle innebära att förtroendevalda 
inte ersätts till lika belopp för lika uppdrag, vilket strider mot kommunallagen. Vidare 
bedömer förvaltningen att arvodesreglementet genom punkt 2.7 ger möjlighet att 
stimulera förtroendevalda att delta på kurser, studiebesök, konferenser och liknande. 
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Peter Lönn 
Kommundirektör    Birgitta Flärdh 

Utvecklingschef 
 

 

Bilagor: 

1. Motion rörande arvode förtroendevalda 
2. Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda antaget i kf 19 september 

2019 § 114 
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6eraedeokrtera 0""Ta vii ry [,,,,l.... 
HARRYDA KOMMU; 

Kommunstyrelsen 

MOTION RÖRANDE ARVODE FÖRTROENDEV AL 
2020 -02- 27 

) 

Det är mänga viktiga beslut som skall fattas i olika nämnder och styrelser inom o 
vära fritidspolitiker skall kunna göra detta pá bästa sätt krävs att man ibland deltar pâ olika 
studiebesök ole konferenser och liknande. 

De som har ett arbete utanför kommunen fär vid <lessa tillfällen ersättning für fürlorad 
arbetsinkomst motsvarande den tid de deltagit. Egen företagare rar en generell eersättning. 

De som studerar, har upparbetad tid (pension), eller rákar ha ledig dag frán sitt ordinarie arbete fär 
däremot ingen ersättning, vilket vi anser vara en brist, som i fürlängningen kan leda till att beslut 
kan komma att tas utan tillräcklig kunskap i ärendet. 

Baserat pâ ovanstâende argument yrkar vi inom Sverigedemokratema 
1. Att när förlorad arbetsinkomst utgär för yrkesverksamma fritidspolitiker, skall für övriga, 

arvode enligt gällande arvodesbestämmelser utgà. 
2. Att arvodesreglementet ses över, för att stimulera fritidspolitiker att deltaga pä kurser/ 

studiebesök/ konferenser dit de bjudits in. 

) Boris Leimar 

) 
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ARVODESREGLEMENTE  
 

FÖR 
 

KOMMUNALT  
 

FÖRTROENDEVALDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gällande från den 19 september 2019 

Fastställt av kommunfullmäktige 
den 19 september 2019, § 114 
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1.  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 
 
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. 
I tillämpliga delar gäller reglementet även för av intresseorganisationer utsedda ledamöter och 
ersättare i av fullmäktige inrättade samrådsorgan. 
 
För kommunalråd finns särskilda bestämmelser. 
 
Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av detta regle-
mente och äger rätt att i särskilt fall avgöra om ersättning för sammanträde eller förrättning 
skall utbetalas. 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglementet. 
 
En ledamot kan maximalt lyfta ett arvode per år som motsvarar kommunstyrelsens 2e vice 
ordförandes årsarvode.  
 
2.  ERSÄTTNINGAR 
 
Ersättning kan utbetalas 
 
• dels med ersättning för förlorad inkomst, pensions- och semesterförmåner samt kostnads-

ersättning 
 

• dels som årsarvode, sammanträdesarvode, särskilt arvode, rese- och traktamentsersättning. 
 
2.1  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 
 
Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket be-
lopp har rätt till en schablonersättning per timme. Schablonersättningen ska beräknas på ett av 
följande sätt.  
 
a. Timbelopp baserat på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda 
inkomstdeklarationen, 12 x 165 timmar (=1 980 timmar). 
b. Timbelopp som motsvarar 50 procent av arvodet för välfärdsnämndens ordfö-
rande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande per timma (månadsarvodet för ordföranden för 
välfärdsnämnden/2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen ÷ 165 timmar x 0,5). 
 
Med näringsidkare avses person som är godkänd för F-skatt eller vars företag är godkänt för 
F-skatt och som inte samtidigt uppbär pension eller är anställd hos annat företag/organisation.  
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst per timme kan inte överstiga ett belopp som motsvarar 
timarvodet för kommunalråd (månadsarvodet för ordföranden för välfärdsnämnden/2:e vice 
ordföranden i kommunstyrelsen ÷ 165 timmar). 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med fast årsarvode om 
40 % av riksdagsledamotsarvode eller högre. 
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2.2  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD TJÄNSTEPENSIONSFÖRMÅN 
 
Enligt Härryda kommuns gällande pensionspolicy.  
 
I de fall förtroendevald begär ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ersättning för förlorad 
pensionsförmån ut automatiskt, baserat på belopp för inkomstbortfall. Inget ytterligare intyg be-
höver lämnas. Ersättningen betalas ut till den förtroendevalde i februari året efter det år ersätt-
ningen för förlorad arbetsinkomst redovisats. 
 
2.3  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN 
 
Förtroendevald har rätt till förlorad semesterersättning med en schablonersättning om 12 % på 
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
För förlorade semesterdagar utbetalas ekonomisk ersättning med högst maximibeloppet för 
förlorad arbetsinkomst per dag. 
 
2.4  KOSTNADSERSÄTTNINGAR 
 
Förtroendevald som åsamkas särskilda kostnader till följd av det kommunala uppdraget kan få 
ersättning motsvarande styrkta utlägg. Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen 
utser beslutar i dessa frågor. 
 
Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser äger rätt att efter särskild framstäl-
lan medge funktionsnedsatt förtroendevald eller förtroendevald som vårdar funktionsnedsatt 
person eller vårdar barn under 10 år i sitt hem ersättning för kostnaden som föranletts av upp-
draget. 
 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn. 
Ersättning utbetalas inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanbo-
ende och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala omsorgen. 
 
2.5 ÅRSARVODE 
 
Årsarvode utbetalas till i bilaga 1 angivna förtroendevalda.  
 
Om förtroendevald - som uppbär årsarvode - på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 30 kalenderdagar i en följd, skall 
arvodet minskas i motsvarande grad. Den förtroendevalde har själv ansvar att anmäla föränd-
ringen.  
 
Har ersättare för förtroendevald med årsarvode utsetts enligt 6 kap 22 § kommunallagen, upp-
bär ersättaren motsvarande arvode under tjänstgöringstiden. 
 
Årsarvodet avser ersättning för ordförandes och vice ordförandens regelmässiga arbetsuppgif-
ter inom ansvarsområdet som till exempel sammanträdesförberedelser, vari ingår möte med 
presidieberedningen, deltagande i samråd mellan politik och förvaltning och dialogmöte, samt 
kontakter av olika slag med representanter för såväl offentliga som privata organ. 
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Samtliga revisorer har ett årsarvode, vari ingår möten med beredningarna samt presidierna i 
nämnder och fullmäktige, ävenså reglementsenlig rapportering till fullmäktige. 
 
2.6.  SAMMANTRÄDESARVODE 
 
Sammanträdesarvode utbetalas i form av 
 
• inläsningsarvode 
• timarvode per påbörjad halvtimma efter första timman. 
 
Arvodet inkluderar förberedelser och förberedande möten.  
 
Sammanträdesarvode utbetalas  
 
• till närvarande ledamöter 
• till närvarande ersättare 
 
Sammanträdesarvode utbetalas ej 
 
• till kommunalråd, med kommunalråd åsyftas KSO, oppositionsråd och ordförande i väl-

färdsnämnden. 
 

• till ledamöter med ett totalt årsarvode som överstiger 40 % av riksdagsledamotsarvode.   
 

• till ordförande/vice ordföranden vid beredning av ärenden till nämndsamman-
träde/beredningar.  

 
• till ordförande/vice ordföranden som deltar i  dialogmöte. 
 
Reseersättning utbetalas dock. 
 
2.7  ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN MM. 
 
Arvode utbetalas i de fall där kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsett representant. 
 
a. Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredningar, kommun-

styrelsen, nämnder, utskott, revisorernas sammanträden och av kommunfullmäktige inrät-
tade samrådsorgan. 
 

b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. Till ordfö-
rande i en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver sammanträdesarvodet ett en-
gångsbelopp som utbetalas i anslutning till arbetsgruppens entledigande. Om vice ordfö-
rande utsetts utbetalas ett halvt engångsbelopp under samma villkor. 
 

c. Konferens, dialogmöte, informationsmöte, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget. 
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d. Studiebesök som organiserats av beredning, nämnd eller utskott.  
 
e. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 

 
f. Besiktning eller inspektion. 
 
g. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
 
h. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 
i. Vid justering av protokoll utan samband med sammanträde eller motsvarande då särskild 

tid och plats bestämts utbetalas 1,0 timarvode  
 
Behörighet att besluta om deltagande enligt b-h.  
 
Beslut avseende:    Behörig att besluta: 
Presidiet i kommunfullmäktige  En ur kommunfullmäktiges presidium 
 
Ledamot i kommunfullmäktige  Kommunfullmäktiges ordförande 
 
Ordförande och vice ordföranden  En ur nämndens presidium 
i nämnd/styrelse     
 
Ordförande och vice ordföranden   Kommunfullmäktiges ordförande 
 i beredning  
 
Ledamot i nämnd/styrelse   Ordförande i nämnden/styrelsen 
 
Ledamot i beredning     Ordförande i beredning  
 
2.8  ARVODESBELOPP 
 
Alla arvoden beräknas på ett grundbelopp som fastställs med en procentsats i förhållande till 
riksdagsledamotsarvodet. Arvodet ska regleras årligen per den 1 januari.  
 
Arvodesnivåer framgår av bilaga 1 till reglementet. 
 
2.9  SÄRSKILDA ARVODEN 
 
Till av valnämnden utsedda valförrättare och ersättare i kommunens valorgan som under val-
dag fullgör uppdrag med valförrättning utbetalas ersättning som beslutas av valnämnden. 
 
2.10  RESE- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNING 
 
För förtroendevalda gäller de vid varje tillfälle gällande rese- och traktamentsbestämmelser 
som gäller för kommunens anställda. Restidsersättning utbetalas inte.  
Kilometerersättning vid användande av egen bil utbetalas vid sammanträde och vid proto-
kollsjustering om avståndet från bostaden överstiger fem kilometer. 
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3.  SJUKPENNINGRÄTTEN VID DELTAGANDE I  
     SAMMANTRÄDEN 
 
Det ankommer på den förtroendevalde att meddela försäkringskassan om eventuellt delta-
gande i sammanträden under dag som den förtroendevalde är sjukskriven.  
 
4.  UTBETALNING AV ARVODEN MM. 
 
Härryda kommuns utbetalningar görs av bank/banker med vilka kommunen har avtal. Prak-
tiska detaljer kring detta meddelas av sekreteraren. 
 
Skatteavdrag görs generellt med 30 % vid varje utbetalning. Den som önskar högre skatte-
avdrag kan vända sig till löneavdelningen. 
 
Vid protokollförda sammanträden rapporterar sekreteraren de uppgifter som behövs för ut-
betalning av ersättningar. 
 
För övriga ersättningsberättigade sammanträden mm. enligt blankett A - Beslut och ersätt-
ningar - skall den förtroendevalde själv anmäla detta.  
 
Förtroendevald som önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- eller 
semesterförmåner skall själv anmäla detta på blankett B - Begäran om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Intyg över den förlorade förmånen från arbetsgivare/pensionsgivare krävs. 
 
Utbetalningar av ersättningar görs normalt den 27:e varje månad. 
 
Sammanträdesarvoden utbetalas en gång/månad i efterskott. 
 
Årsarvoden utbetalas en gång/månad med en tolftedel av årsarvodet. 
 
Preskriptionsregler 

 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom sex månader 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. För näringsid-
kare gäller arton månader. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt avsnitt 2.2. 
 
Yrkande om andra ersättningar skall framställas senast inom sex månader från dagen för 
sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 
 
5.  FÖRSÄKRING 
 
Samtliga förtroendevalda är försäkrade gentemot olycksfall/arbetsskada som drabbar den för-
troendevalde under uppdrag för kommunens räkning samt vid färd till och från sådant upp-
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drag.
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BILAGA 1 
 

Beräkningsgrund riksdagsledamotsarvode 
UPPDRAG ÅRSARVODE (där ej annat anges) 
Kommunfullmäktige 
ordförande.......................................................... 
vice och 2:e vice ordförande….......................... 

Fasta beredningar 
ordförande ......................................................... 
vice och 2:e vice ordförande………………….. 

Tillfälliga beredningar* 
(beslutade av fullmäktige) 
ordförande ......................................................... 
vice ordförande ................................................. 

 
18,0%  
7,0%  
 
 
14,0%  
8,0%  
 

 
 
Beslutas av kommunfullmäktige 
Beslutas av kommunfullmäktige  

Revisionen 
ordförande.......................................................... 
vice ordförande.................................................. 
revisor................................................................ 

 
 
8,0%  
4,0%  
3,0%  

 
Kommunstyrelsen 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 
2:e vice ordförande/oppositionsråd…………... 

 
 
105,0% 
40,0% 
100,0% 

 
Välfärdsnämnden 
ordförande…………………….......................... 
vice och 2:e vice ordförande………………….. 

 
 
100,0% 
40,0% 
 

Miljö- och bygglovsnämnden 
ordförande.......................................................... 
vice och 2:e vice ordförande.............................. 

 
13,0%  
7,0%  

  
Valnämnden** 
ordförande.......................................................... 
vice ordförande.................................................. 
 
Överförmyndarnämnden 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 
 
 

 
1,25%  
0,625%  
 
 
2,5% 
1,25% 
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Utskott 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 
 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 

 
13,0% 
7,0% 
 
 
15,0% 
7,0% 

 
Särskilt utsedda råd  
ordförande.......................................................... 
vice ordförande ................................................. 

 
 
1,0%  
0,5% 

  
Arbetsgrupp i fast beredning*** 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 

 
0,1%  
0,05%  

  
SAMMANTRÄDESARVODE  
Timarvode.......................................................... 
Riksdagsledamotsarvode ÷ 165 × 0,6 

0,3636% 
 
 

Ingen begränsning av sammanträdesarvode per 
dag. 
 
Inläsningsarvode 
För sammanträden betalas ett inläsningsarvode 
motsvarande antalet timmar i tabellen nedan 
för första timmen, därefter ersätts per halv-
timma med timarvode. 
 
Kommunfullmäktige………………………….. 
Fast beredning………………………………...            
Tillfällig beredning …………………………... 
Revisionen…………………………………….                
Kommunstyrelsen …………………………….   
Välfärdsnämnden……………………………... 
Miljö- och bygglovsnämnden…........................ 
Valnämnden…………………………………... 
Överförmyndarnämnden……………………… 
Särskilt utsedda råd…………………………… 
Arbetsgrupp i fast beredning…………………. 
Begravningsofficianter……………………….. 
Utskott………………………………………... 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott………... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1,5 
1,5 
2 
2,5 
2,5 
1,8 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2 
1,5 
2 
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*) Arvodet för tillfälliga beredningar beslutas av kommunfullmäktige vid beredningens tillsättande. 
**) Arvodet utbetalas vid varje utlyst allmänt val (valtillfälle).     
        Med valtillfälle menas t ex val till riksdag, region och kommun på en valdag.  
         Som nytt valtillfälle räknas då t ex val till EU-parlamentet på annan dag. 
         Härutöver utbetalas timersättning motsvarande sammanträdesersättningen per timme  
       för utfört arbete. 
***) Ersättningen till ordförande och i förekommande fall vice ordförande i en arbetsgrupp under en fast 

beredning utgör ett engångsbelopp för den arbetsgruppens period och utbetalas i anslutning till arbets-
gruppens entledigande
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