
 

 

 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-10-15 

Tid: kl. 18:00-23:45 
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. 
 

Ordförande 
Roger Nordman (M) 

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

Ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Weine Samuelsson (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) 
Tony Wahl (C) 
Elin Germgård (C) 
Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
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2020-10-15 

Madeleine Söderlund (KD) 
Inger Axelsson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Martin Kronvall (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Johan Wistrand (KP) 
Jonas Andersson (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Ulrika Öst (S) 
Rolf Vestman (S) 
Agneta Svensson (S) 
Björn Mattsson (V) 
Åsa Garberg (V) 
Ahmad Ahmadi (MP) 
Christian Schmitt (MP) 
Bengt Hellgren (SD) 
Natalija Löfgren (SD) 
Regina Strömstén (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD) 
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KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-10-15 

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

  

 
2. Information från Förbo AB 

 
 

Peter Granstedt, VD  

 
3. Information från Landvetter Södra Utveckling AB 

 
 

Maria Ådahl, VD  

 
4. Information från Härryda Energi AB 

 
 

Susanne Ernfridsson, VD  

 
5. Behandling av återremitterat ärende: Godkännande av 

översiktsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
2017KS1014 
 

  

 

6. Behandling av återremitterat ärende: Antagande av riktlinjer för 
uttag av gatukostnader, samt upphävande av nu gällande riktlinjer 
2020KS277 
 

  

 

7. Antagande av taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
2020KS407 
 

  

 

8. Fastställande av riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme enligt 
socialtjänstlagen 
2020KS504 
 

  

 

9. Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar   
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och folkbildning 
2020KS534 
 

 

10. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020 
2020KS44 
 

  

 

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

  

 

12. Besvarande av motion om influensavaccination 
2020KS245 
 

  

 

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

  

 

14. Besvarande av motion om kommunala åtgärder för att minska 
konsekvenserna av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden 
vid kommande val 
2019KS788 
 

  

 

15. Besvarande av motion om arvode för förtroendevalda 
2020KS173 
 

  

 

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

  

Page 5 of 367



 

 

 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2020-10-15 

 

17. Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
 

  

Ärendet i korthet 
Kfp föreslår att medborgarförslag om källsortering, parkslide och strandpromenad 
remitteras till kommunstyrelsen samt att medborgarförslag om skatepark remitteras 
till välfärdsnämnden.  
 

 
18. Remittering av inkomna interpellationer 

 
 

  

 
19. Fyllnadsval efter Mikael Hallén (S) som ledamot i beredningen för 

framtidens välfärd och samhällsutveckling 
2020KS20 
 

  

 

20. Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Mikael Hallén 
(S) som ledamot i kommunfullmäktige 
2020KS20 
 

  

 

21. Avsägelse från Agneta Svensson (S) som ersättare i 
kommunfullmäktige 
2020KS20 
 

  

 

22. Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ledamot i valberedningen 
2020KS20 
 

  

 

23. Avsägelse av eventuellt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige från Ingegerd Helén (S) 
2020KS20 
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24. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
2020KS372 
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Behandling av återremitterat ärende: 
Godkännande av översiktsinriktning för 

Härryda kommuns översiktsplan 

5 

2017KS1014 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 339        Dnr 2017KS1014 

Återremitterat ärende: Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns 
översiktsplan  

  
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om utvecklingsinriktning för Härryda 
kommuns översiktsplan till kommunstyrelsen, den 17 september 2020 § 172. Detta för att 
genomföra ett första samråd om planförslagets utvecklingsstrategi samt att förslaget behöver 
utvecklas utifrån förutsättningar enligt Trafikverkets utredning "Göteborg-Borås, en del av 
nya stambanor lokaliseringsutredning samrådshandlingar 2020-09-09". 
  
Kommunstyrelsens behandling 
  
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), 
David Dinsdale (L), Kersti Lagergren (M) och Mikael Johannisson (M) 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 att förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett 1:a samråd om 
planförslagets utvecklingsstrategi, i enlighet med återremissen från kommunfullmäktige. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:34-20:42. 
  
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. 
 
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 8 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 15 voteringslista. 
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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. 
 
Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson, bilaga 16 skriftlig reservation. 
 

---------------------- 
 

Page 2 of 4Page 10 of 367



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

Voteringslista: § 339 
Ärende: Återremitterat ärende: Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan,  
2017KS1014 
 
Bilaga 15. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Boris Leimar (SD), ersättare   X 
Resultat 8 4 1 
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Bilaga 16 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 339

Skriftlig reservation – Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 

Jag reserverar mig mot att godkänna utvecklingsinriktningen för Härryda kommuns översiktsplan.  

I Boverkets beskrivning hur planprocessen skall gå till vid framtagande av översiktsplan anges tre 
områden som skall beskrivas: 

o Utvecklingsinriktning 
o Mark och vattenanvändning 
o Riksintresse, LIS och andra värden 

Översiktsplanens innehåll och process är primärt  styrd utifrån plan och bygglagen. Efter utarbetande 
av planförslag skall planförslaget ut på samråd. 

I den föreslagna utvecklingsstrategin beskrivs planprocessen för översiktsplan. I dokumentet skrivs 
att vi nu är under steg 1. ”Utarbetande av planförslag- ett samrådsförslag utarbetas fram av 
tjänstepersoner i dialog med politiken”. 

Genom att nu godkänna den föreslagna utvecklingsstrategin så kringgår man medborgarnas 
möjlighet i samråd ta del av en viktig del i planförslaget. 

Genom utvecklingsstrategin är antagen av majoriteten så har kommunen låst in sig hur 
översiktsplanen skall utformas. 
 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 170        Dnr 2017KS1014 

Godkännande av 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. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 276. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Marie Strid (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och "att förvaltningen 
får i uppdrag att genomföra ett 1:a samråd om planförslagets utvecklingsstrategi". 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen eftersom 
"Trafikverkets utredning "Göteborg-Borås, en del av nya stambanor lokaliseringsutredning 
samrådshandlingar 2020-09-09" gör förslaget till utvecklingsinriktning delvis obsolent och 
behöver därför göras om och utvecklas utifrån de nya förutsättningarna". 
 
Jan Gustavsson (KP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för "omarbetning 
av förslaget till utvecklingsinriktning, så att begreppet ”Landvetter stad” endast skall omfatta 
nuvarande Landvetter samhälle och inte innefatta det område som för närvarande innefattas i 
förslag till fördjupad ÖP för Landvetter Södra". 
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Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl 20.47-20.53 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Marie Strids yrkande om 
återremiss mot avgörande idag. Därefter kommer han ställa Peter Arvidssons yrkande om 
återremiss mot avgörande idag och sedan Jan Gustavssons yrkande om återremiss mot 
avgörande idag. Om kommunfullmäktige inte beslutar att återremittera ärendet kommer han 
ställa proposition på kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Marie Strids återremissyrkande 
Efter ställd proposition på Marie Strids yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Marie Strids motivering röstar Nej. Voteringen utfaller så att 26 ledamöter röstar Ja och 
25 röstar Nej. Bilaga 2 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Marie Strids motivering. 
 
Peter Arvidssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Peter Arvidssons motivering röstar Nej. Voteringen utfaller så att 26 ledamöter röstar Ja 
och 25 röstar Nej. Bilaga 3 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Peter Arvidssons motivering. 
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Jan Gustavssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på Jan Gustavssons yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Jan Gustavssons motivering röstar Nej. Voteringen utfaller så att 34 ledamöter röstar Ja, 
16 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 4 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt 
motiveringar från Marie Strid (MP) och Peter Arvidsson (SD). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 
- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ett första samråd om planförslagets 
utvecklingsstrategi 
- "Trafikverkets utredning "Göteborg-Borås, en del av nya stambanor lokaliseringsutredning 
samrådshandlingar 2020-09-09" gör förslaget till utvecklingsinriktning delvis obsolent och 
behöver därför göras om och utvecklas utifrån de nya förutsättningarna". 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Voteringslista: § 170 
Ärende: Godkännande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan,  
2017KS1014 
 
Bilaga 2 votering. Avgörande idag eller återremiss enligt Marie Strids motivering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot  X  
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
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Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 26 25 0 

Bilaga 3 votering. Avgörande idag eller återremiss enligt Peter Arvidssons motivering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 26 25 0 

Bilaga 4 votering. Avgörande idag eller återremiss enligt Jan Gustavssons motivering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot  X  
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot   X 
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Resultat 34 16 1 
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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 
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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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Projektägare
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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

Page 29 of 367



Innehållsförteckning

Sammanfattning 5

Process 6
Vad är en översiktsplan? 7

Genomförande 8

Utgångspunkter 9
Regional strukturbild och samverkan 10

Globala mål för hållbar utveckling 11

Omvärldsanalys 12

Kommunala, regionala och nationella mål 14

Medborgardialoger 16

Utvecklingsinriktning 18
Framtidsbild 19

Utvecklingsstrategi 20

Strategikarta 21

Strategier 22

Konsekvenser 25
Hållbar utveckling 26

Page 30 of 367



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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Kommunala måldokument
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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
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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
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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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RyaHärryda

Landve�er stad
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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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Utvecklingsinriktning

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 
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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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Konsekvenser
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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Landvetter stad och Mölnlycke ska utvecklas och stärkas 
med ökad stadsmässighet och täthet

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 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 338        Dnr 2020KS277 

Återremitterat ärende: Riktlinjer för uttag av gatukostnader  

  
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om riktlinjer för uttag av 
gatukostnader till kommunstyrelsen, den 17 september 2020 § 172, detta för att genomföra en 
konsekvensanalys. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
  
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L) 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. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:18-20:26. 
  
Proposition 
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. 
 

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 172        Dnr 2020KS277 

Antagande av riktlinjer för uttag av gatukostnader, samt upphävande av 
nu gällande riktlinjer  

  
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. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 282. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marcus Berggren (MP) att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen för att genomföra en konsekvensanalys. 
 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L) och Eva-Lotta Liljenzin (M) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag 
kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Återremiss 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja och 24 röstar Nej. Bilaga 
6 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50§ kommunallagen beslutat återremittera ärendet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att genomföra 
en konsekvensanalys. 
 
Mot beslutet reserverar sig skriftligen Peter Arvidsson (SD), bilaga 7. 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Voteringslista: § 172 
Ärende: Antagande av riktlinjer för uttag av gatukostnader, samt upphävande av nu gällande 
riktlinjer,  2020KS277 
 
Bilaga 6 votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot  X  
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 27 24 0 
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Sverigedemokraterna Härryda Kommun 
1 

Reservation Kommunfullmäktige 2020-09-17, 

ärende 15, antagande av riktlinjer för uttag av gatukostnader, samt 
upphävande av nu gällande riktlinjer 

Under mötet yrkade SD Härryda, återremiss; 

Berörda fastighetsägares uppfattning ska väga tungt 
- att det även bereds, tydligare riktlinjer, att fastighetsägarnas uppfattning redovisas, samt vid
beslut ska väga mycket tungt i förhållande till andra förslag;

Övertar HK gator ska fastighetsägare ersättas med vad gatan 
verkligen är värd, dvs återanskaffningsvärdet 
-att det även bereds förslag, så att vid beräkning av gatukostnader som fastighetsägare ska
tvingas betala vid övertagande av huvudmannaskap, först återanskaffningsvärden dras av
innan uttag av gatukostnader beräknas; samt att det även kan innebära att HK ersätter berörda
fastighetsägare;

Berörda fastighetsägare ska inför övertagande erbjudas att gemensamt ta 

fram egna lösningar – billigare, bättre, snabbare och bättre acceptans 
-att det även i bereds förslag, som ger inför övertagande av gator ger berörda fastighetsägare
möjlighet att gå samman gemensamt och föreslå egna mer anpassade lösningar, med syfte att
detta kan bli billigare, bättre, gå snabbare och få större acceptens hos vanliga människor.

Peter Arvidsson 

Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll den 17 september 2020 §172.
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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. 
 

Page 1 of 4Page 65 of 367



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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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 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 336        Dnr 2020KS407 

Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg  

  
Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 7 maj 2020 § 30 
att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att 
besluta om taxor, taxebestämmelser, m.m. enligt bilaga 1–9. Därefter har 
räddningstjänstförbundet inkommit med ett ärende till kommunen avseende taxor för bl.a. 
tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, samt tillsyn och 
tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. 
  
Gällande taxor på området fastställdes av kommunfullmäktige 2014. Taxorna har därefter 
justerats årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den 12 december 2019 § 172 beslutade 
kommunfullmäktige om förlängning till och med den 31 december 2020 av då gällande taxor 
för brandskyddskontroll och tillsyn enligt LSO samt tillsyn och tillståndsprövning enligt LBE. 
  
Vid framtagandet av nu föreslagna taxor har räddningstjänstförbundet använt SKR:s underlag 
och vägledning för konstruktion av LSO- och LBE-taxor samt SKR:s stöd för beräkning av 
handläggningskostnad per timme (självkostnadsberäkning). Samma underlag och metod för 
självkostnadsberäkning har använts för att ta fram handläggningskostnad per timme 
beträffande taxan för brandskyddskontroll. 
  
Föreslagna taxor för åtgärder enligt LSO och LBE har beräknats enligt självkostnadsprincipen 
och omfattar sådana åtgärder där avgiftsfinansiering är möjlig. Handläggningskostnaden per 
timme baseras på det totala avgiftsuttaget för tillsynsverksamheten respektive 
tillståndsprövningen inom räddningstjänstförbundet. Handläggningskostnaden per timme är 
gemensam för tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Även taxan 
för brandskyddskontroll utgår från självkostnadsprincipen. Vidare har taxan konstruerats efter 
en modell som är vedertagen för brandskyddskontroll och som har tillämpats sedan 2004. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 juli 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 
1. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 5 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, i enlighet med 
bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 
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2. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 27 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, i 
enlighet med bilaga 2 till tjänsteskrivelsen, 
 
3. att anta taxa för tillståndsprövning, med stöd av 27 § lagen om brandfarliga och explosiva 
varor, i enlighet med bilaga 3 till tjänsteskrivelsen, 
 
4. att anta taxa för brandskyddskontroll, med stöd av 3 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor, i 
enlighet med bilaga 4 till tjänsteskrivelsen, 
 
5. att anta taxa för utlämnande av allmän handling hos Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, i enlighet med bilaga 5 till tjänsteskrivelsen, 
 
6. att anta taxebestämmelserna i enlighet med bilaga 6–7 till tjänsteskrivelsen, 
 
7. att taxorna enligt beslutspunkt 1–4 gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 
31 december 2025, med den justering som sker enligt beslutspunkt 9, 
 
8. att taxa enligt beslutspunkt 5 gäller tillsvidare samt  
 
9. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxorna enligt 
beslutspunkt 1–4 i enlighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen 
publicerar i februari i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och 
skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år taxebeloppet ska gälla. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen   
Rebecka Isaksson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-07-07 2020KS407  106 
  
 

Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Sammanfattning  
Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 7 maj 2020 
§ 30 att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige 
att besluta om taxor, taxebestämmelser, m.m. enligt bilaga 1–9. Därefter har 
räddningstjänstförbundet inkommit med ett ärende till kommunen avseende taxor för bl.a. 
tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, samt tillsyn och 
tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE.  
 
Gällande taxor på området fastställdes av kommunfullmäktige 2014. Taxorna har därefter 
justerats årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den 12 december 2019 § 
172 beslutade kommunfullmäktige om förlängning till och med den 31 december 2020 av 
då gällande taxor för brandskyddskontroll och tillsyn enligt LSO samt tillsyn och 
tillståndsprövning enligt LBE.  
 
Vid framtagandet av nu föreslagna taxor har räddningstjänstförbundet använt SKR:s 
underlag och vägledning för konstruktion av LSO- och LBE-taxor samt SKR:s stöd för 
beräkning av handläggningskostnad per timme (självkostnadsberäkning). Samma 
underlag och metod för självkostnadsberäkning har använts för att ta fram 
handläggningskostnad per timme beträffande taxan för brandskyddskontroll.  
 
Föreslagna taxor för åtgärder enligt LSO och LBE har beräknats enligt 
självkostnadsprincipen och omfattar sådana åtgärder där avgiftsfinansiering är möjlig. 
Handläggningskostnaden per timme baseras på det totala avgiftsuttaget för 
tillsynsverksamheten respektive tillståndsprövningen inom räddningstjänstförbundet. 
Handläggningskostnaden per timme är gemensam för tillsyn enligt LSO och LBE samt 
för tillståndsprövning enligt LBE. Även taxan för brandskyddskontroll utgår från 
självkostnadsprincipen. Vidare har taxan konstruerats efter en modell som är vedertagen 
för brandskyddskontroll och som har tillämpats sedan 2004. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
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1. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 5 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, i 
enlighet med bilaga 1, 

2. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 27 § lagen om brandfarliga och explosiva 
varor, i enlighet med bilaga 2, 

3. att anta taxa för tillståndsprövning, med stöd av 27 § lagen om brandfarliga och 
explosiva varor, i enlighet med bilaga 3, 

4. att anta taxa för brandskyddskontroll, med stöd av 3 kap. 6 § lagen om skydd mot 
olyckor, i enlighet med bilaga 4,  

5. att anta taxa för utlämnande av allmän handling hos Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, i enlighet med bilaga 5, 

6. att anta taxebestämmelserna i enlighet med bilaga 6–7, 
7. att taxorna enligt beslutspunkt 1–4 gäller från och med den 1 januari 2021 till och 

med den 31 december 2025, med den justering som sker enligt beslutspunkt 9,  
8. att taxa enligt beslutspunkt 5 gäller tillsvidare samt  
9. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxorna 

enligt beslutspunkt 1–4 i enlighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV 
som SKR årligen publicerar i februari i samband med cirkuläret som omfattar 
budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år 
före det år taxebeloppet ska gälla.  

Ärendet 
Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 7 maj 2020 
Fs § 30 att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta om taxor, taxebestämmelser, m.m. enligt bilaga 1–9. 
Därefter har räddningstjänstförbundet inkommit med ett ärende till kommunen avseende 
taxor för bl.a. tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, samt tillsyn 
och tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
LBE.  
 
Räddningstjänstförbundet utövar för medlemskommunernas räkning tillsyn enligt LSO 
och LBE samt meddelar tillstånd enligt LBE.  
 
Räddningstjänstförbundet ansvarar även för sotning rengöring och brandskyddskontroll 
enligt LSO. Taxa för denna verksamhet får tas ut, vilket görs genom taxa för sotning 
respektive brandskyddskontroll. Sedan den 1 januari 2016 bedriver 
räddningstjänstförbundet brandskyddskontroll i egen regi medan sotning utförs av externa 
aktörer på uppdrag av förbundet.  
 
Medlemskommunerna får föreskriva att avgift tas ut för tillsyns- och tillståndsverksamhet 
som räddningstjänstförbundet utför i enlighet med LSO och LBE. Medlemskommunerna 
får även föreskriva att avgift ska tas ut för sotning och brandskyddskontroll enligt LSO. I 
nu aktuellt ärende omfattas inte taxa för sotning utan en sådan taxa kommer att fastställas 
inför upphandling av utförare av sotningstjänster.  
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Gällande taxor på området fastställdes av kommunfullmäktige 2014. Taxorna har därefter 
justerats årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den 12 december 2019 § 
172 beslutade kommunfullmäktige om förlängning till och med den 31 december 2020 av 
då gällande taxor för brandskyddskontroll och tillsyn enligt LSO samt tillsyn och 
tillståndsprövning enligt LBE.  
 
Vid framtagandet av nu föreslagna taxor har räddningstjänstförbundet använt SKR:s 
underlag och vägledning för konstruktion av LSO- och LBE-taxor samt SKR:s stöd för 
beräkning av handläggningskostnad per timme (självkostnadsberäkning). Samma 
underlag och metod för självkostnadsberäkning har använts för att ta fram 
handläggningskostnad per timme för taxan för brandskyddskontroll.  
 
Föreslagna taxor för åtgärder enligt LSO och LBE har beräknats enligt 
självkostnadsprincipen och omfattar sådana åtgärder där avgiftsfinansiering är möjlig. 
Handläggningskostnaden per timme baseras på det totala avgiftsuttaget för 
tillsynsverksamheten respektive tillståndsprövningen inom räddningstjänstförbundet. 
Handläggningskostnaden per timme är gemensam för tillsyn enligt LSO och LBE samt 
för tillståndsprövning enligt LBE. Även taxan för brandskyddskontroll utgår från 
självkostnadsprincipen. Vidare har taxan konstruerats efter en modell som är vedertagen 
för brandskyddskontroll och som har tillämpats sedan 2004. 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

Bilagor 
1. Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
2. Taxa för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
3. Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
4. Taxa för brandsyddskotroll 
5. Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar hos 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
6. Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
7. Taxebestämmelser för brandskyddskontroll 
8. Redogörelse gällande taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och 

lagen om brandfarliga och explosiva varor 
9. Redogörelse gällande taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och 

explosiva varor 
10. Beräkning av timkostnad som ligger till grund för 2021 års taxa för LBE och LSO 

tillsyn samt LBE tillstånd 
11. Redogörelse gällande taxa för brandskyddskontroll 
12. Beräkning som ligger till grund för 2021 års taxa för BSK 
13. Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
14. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 335        Dnr 2020KS504 

Riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme enligt socialtjänstlagen  

  
Kommunfullmäktige fastställde nuvarande Tillämpningsanvisningar till taxa avseende 
insatser för äldre och funktionshindrade i Härryda kommun den 12 december 2016 § 164. 
Anvisningarna behandlar både taxor för avgifter inom hemtjänst och tillämpningen av 
socialtjänstlagens 8 kapitel (om avgifter). Kommunfullmäktige beslutade om nya 
taxebestämmelser avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt andra 
tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 27 februari 2020, § 30, varvid en del av 
tillämpningsanvisningarna, som rör taxesystemet, överfördes till det nya dokumentet. 
 
I föreliggande ärende om Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme överförs resterande 
tillämpningsanvisningar, som rör inkomst- och förbehållsberäkningen, till ett eget dokument. 
En viss översyn av tillämpningsanvisningarna gentemot lagens bestämmelser har genomförts i 
syfte att revidera och förtydliga anvisningarna. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 205. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 23 mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt 
socialtjänstlag (2001:453) att gälla från och med 1 januari 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser för äldre 
och funktionshindrade i Härryda kommun, beslutad 12 december 2016 § 164, som dock 
tillämpas till och med 31 december 2020. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 205        Dnr 2019VFN684 

Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453)  

  
Kommunfullmäktige fastställde nuvarande Tillämpningsanvisningar till taxa avseende 
insatser för äldre och funktionshindrade i Härryda kommun den 12 december 2016 § 164. 
Anvisningarna behandlar både taxor för avgifter inom hemtjänst och tillämpningen av 
socialtjänstlagens 8 kapitel (om avgifter). Kommunfullmäktige beslutade om nya 
taxebestämmelser avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt andra 
tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 27 februari 2020, § 30, varvid en del av 
tillämpningsanvisningarna, som rör taxesystemet, överfördes till det nya dokumentet. 
 
I föreliggande ärende om Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme överförs resterande 
tillämpningsanvisningar, som rör inkomst- och förbehållsberäkningen, till ett eget dokument. 
En viss översyn av tillämpningsanvisningarna gentemot lagens bestämmelser har genomförts i 
syfte att revidera och förtydliga anvisningarna. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 23 mars 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt 
socialtjänstlag (2001:453) att gälla från och med 1 januari 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser för äldre 
och funktionshindrade i Härryda kommun, beslutad 12 december 2016 § 164, som dock 
tillämpas till och med 31 december 2020. 
 

---------------------- 
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Sektorn för socialtjänst  
Tina Christensen 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 

2020-03-23 2019VFN684  709 
  
 

 

 

 

Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt socialtjänstlag 
(2001:453) 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fastställde nuvarande Tillämpningsanvisningar till taxa avseende 
insatser för äldre och funktionshindrade i Härryda kommun 12 december 2016, § 164. 
Anvisningarna behandlar både taxor för avgifter inom hemtjänst och tillämpningen av 
socialtjänstlagens 8 kapitel (om avgifter). Kommunfullmäktige beslutade om nya 
taxebestämmelser avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt 
andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 27 februari 2020, § 30, varvid en del av 
tillämpningsanvisningarna, som rör taxesystemet, överfördes till det nya dokumentet.  

I föreliggande ärende om Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme överförs resterande 
tillämpningsanvisningar, som rör inkomst- och förbehållsberäkningen, till ett eget 
dokument. En viss översyn av tillämpningsanvisningarna gentemot lagens bestämmelser 
har genomförts i syfte att revidera och förtydliga anvisningarna.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt 
socialtjänstlag (2001:453) att gälla från och med 1 januari 2021 enligt föreliggande 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser för 
äldre och funktionshindrade i Härryda kommun, beslutad 12 december 2016, § 164, som 
dock tillämpas till och med 31 december 2020. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde nuvarande Tillämpningsanvisningar till taxa avseende 
insatser för äldre och funktionshindrade i Härryda kommun 12 december 2016, § 164. 
Anvisningarna behandlar både taxor för avgifter inom hemtjänst och tillämpningen av 
socialtjänstlagens 8 kapitel (om avgifter). Kommunfullmäktige beslutade om nya 
taxebestämmelser avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt 
andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 27 februari 2020, § 30, varvid en del av 
tillämpningsanvisningarna, som rör taxesystemet, överfördes till det nya dokumentet.  
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I föreliggande ärende om Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme överförs resterande 
tillämpningsanvisningar, som rör inkomst- och förbehållsberäkningen, till ett eget 
dokument. En viss översyn av tillämpningsanvisningarna gentemot lagens bestämmelser 
har genomförts i syfte att revidera och förtydliga anvisningarna.  

I sak finns det några förändringar gentemot de nuvarande tillämpningsanvisningarna, som 
beskrivs i det följande. 

 Avsnittet om Bostad är uppdaterat utifrån rättspraxis och det framgår att det är de 
faktiska boendekostnaderna som avses i beräkningen och att schablonkostnader 
används i det fall den enskilde inte lämnar fullständiga eller illa underbyggda 
uppgifter om sina boendekostnader. Denna förändring innebär inte några större 
ekonomiska konsekvenser för den enskilde. 

 Åldersgruppen som omfattas av det generella tillägget om 10 % av 
minimibeloppet ändras från 18-64 år till 18-60 år för att stämma överens med 
Konsumentverkets åldersgrupp vid beräknade referensvärden för minimibeloppet. 
Detta tillägg tar främst sikte på att personer 18-60 år generellt bör få ytterligare 
medel, än minimibeloppet, för att täcka utgifter vid bosättning, familjebildning 
och högre matkostnader. Denna förändring kan innebära ekonomiska 
konsekvenser för ett fåtal personer inom åldersspannet 61-64 år. Avgiftssystemets 
konstruktion inkluderar ett skydd för den enskilde från alltför stora ekonomiska 
konsekvenser. 

 Det individuella tillägget för särskilda omständigheter, som ska avse kostnader för 
behov av varaktig karaktär och uppgå till ”ett inte oväsentligt högre belopp” 
enligt proposition 2000/01:149, sid. 59 och förtydligar att det ”i vart fall uppgår 
till ett par hundra kronor per månad”. Detta uttalande har beskrivits i nuvarande 
tillämpningsanvisningar till att avse minst 200 kronor. I föreliggande riktlinjer 
definieras det som 0,5 % av prisbasbeloppet, i syfte att anpassas efter förändringar 
i prisbasbeloppet över tid, i stället för att skrivas som ett fast belopp. 
Procentsatsen är vald utifrån att 200 kronor vid tidpunkten för propositionen var 
0,5 % av dåvarande prisbasbelopp. Denna förändring är gjord för att skapa en 
följsamhet i uppräkning av avgifter som inte är möjlig med ett fast belopp, och 
innebär inte några större ekonomiska konsekvenser för den enskilde. 

Att riktlinjerna för beräkning av avgiftsutrymme är tänkta att träda i kraft 1 januari 2021 
innebär inte att omräkning av avgifterna, för hemtjänst etcetera, för de personer som har 
pågående beslut kommer att ske tidigare än den årliga omräkningen som sker i samband 
med att de nya avgifterna blir gällande. För personer med helt nya avgiftsbeslut från 1 
januari 2021 kommer de nya riktlinjerna att ligga till grund för beräkningen av 
avgiftsutrymmet. 

 

Lena Lager 
Sektorschef  Carina Fransson 
  Verksamhetschef Hälsa och bistånd 

Bilagor 
1. Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt socialtjänstlag (2001:453) 
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2. Tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser för äldre och funktionshindrade i 
Härryda kommun, 12 december 2016, § 164 
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Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt 

socialtjänstlag (2001:453) 

Kommunen har möjlighet att debitera den enskilde avgifter för vissa insatser 

inom socialtjänsten. Avgifterna får inte belasta den enskilde i större 

utsträckning än vad socialtjänstlagen medger. Dessa riktlinjer beskriver 

Härryda kommuns tillämpning av reglerna för beräkning av den enskildes 

avgiftsutrymme. 

Allmänt om avgifter för hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxa för avgifter avseende hemtjänst, 

kommunal hälso- och sjukvård och andra tjänster och nyttigheter inom 

socialtjänsten. Välfärdsnämnden reviderar avgifterna årligen utifrån 

taxebestämmelserna. 

Allmänt om avgiftsutrymme och högkostnadsskydd 

Beräkningen baseras på avgiftsunderlaget, som är den inkomst som den 

enskilde förväntas få under de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika 

belopp per månad. Den enskilde ska, ur avgiftsunderlaget, få behålla medel 

för bostadskostnaden, personliga behov och övriga normala 

levnadskostnader före beloppet för avgiftsutrymmet bestäms. Kommunen 

får inte debitera den enskilde avgifter högre än den enskildes 

avgiftsutrymmesbelopp.  

Kommunen får heller inte debitera den enskilde avgifter högre än det 

lagstadgade högkostnadsskyddet, som beräknas med en procentsats i 

förhållande till prisbasbeloppet. 

De avgifter för insatser som enligt lag ska begränsas av avgiftsutrymmet 

alternativt högkostnadsskyddet är avgifter för hemtjänstinsatser och 

kommunal hälso- och sjukvård. Debitering av avgifter för till exempel 

måltider och förbrukningsvaror begränsas således inte av de nyss nämnda 

lagstadgade begränsningarna. 

Lagstöd 

Socialtjänstlagen 8 kap. 3-9 §§ 

Personer och huvudprinciper vid beräkningen 

Ensamståendes inkomst beräknas individuellt och förbehållsbeloppet 

beräknas med det högre minimibeloppet. 

Makars inkomst läggs ihop och delas på två, oavsett de sammanbor eller bor 

var för sig. För sammanlevande makar beräknas förbehållsbeloppet med det 

lägre minimibeloppet och boendekostnaden delas på två. I det fall den ena 

maken bor på särskilt boende och den andre i ordinärt boende beräknas 

förbehållsbeloppet med det högre minimibeloppet. Se även rubriken Beakta 

kvarboende makes ekonomiska situation. 

Sambors inkomst beräknas individuellt. För sammanlevande sambor 

beräknas förbehållsbeloppet med det lägre minimibeloppet och 

boendekostnaden delas på två. 
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 Sammanboende vuxnas (t.ex. syskon) inkomst beräknas individuellt. 

Förbehållsbeloppet beräknas med det högre minimibeloppet och 

boendekostnaden delas på två. 

Inkomsten vid fastställande av avgiftsunderlaget 

Det är den förväntade inkomsten de närmaste 12 månaderna som ligger till 

grund för avgiftsunderlaget, med undantag för inkomst av kapital som 

baseras på den faktiska inkomsten 31 december året före avgiftsberäknings-

året. 

Inkomsten beräknas med tillämpning av socialförsäkringsbalkens 

bestämmelser i enlighet med socialtjänstlagen. Avgiftsunderlaget består av 

inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital, 

bostadsbidrag, särskilt bostadstillägg och boendetillägg samt vissa skattefria 

inkomster.  

Äldreförsörjningsstöd ingår inte i avgiftsunderlaget. Hemmavarande barns 

inkomster ingår heller inte. Förmögenhet påverkar inte inkomstens storlek. 

Barnbidrag och underhåll för barn ingår inte i avgiftsunderlaget men det 

utgör avdrag från hemmavarande barns kostnad i det fall den enskilde 

ansöker om individuellt tillägg för särskilda omständigheter gällande barn. 

Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet utgörs av kostnader för personliga behov, normala 

levnadskostnader och boendekostnad. De normala levnadskostnaderna 

motsvaras av det så kallade minimibeloppet, som är reglerat i lag. 

Bostaden 

Det är de faktiska kostnaderna1 för den permanenta bostaden som avses. 

Kostnader för fritidshus och del av jordbruksfastighet som inte är bostad, 

ska inte räknas in i boendekostnaden. 

Boendekostnaden i hyrd bostad avser enbart hyra.  

Boendekostnaden i bostadsrättslägenhet avser månadsavgiften och 70 % av 

eventuella räntekostnader för bostadslånet. 

I det fall hushållsel, värme- och varmvattens-kostnader ingår respektive inte 

ingår i hyran eller månadsavgiften beräknas dessa belopp utifrån 

Pensionsmyndighetens föreskrift2, den senaste uppdaterade och gällande. 

Beloppen är schabloniserade per kvadratmeter. 

Boendekostnaden i egen fastighet/småhus/ägarlägenhet består av de faktiska 

kostnaderna för drift, fastighetsavgift/skatt respektive 70 % av 

tomträttsavgälden samt 70 % av eventuella räntekostnader för bostadslånet. 

I det fall den enskilde inkommer med ofullständiga eller illa underbyggda 

kostnadsunderlag beräknas driftskostnader utifrån Pensionsmyndighetens 

föreskrift, se fotnot 2, den senaste uppdaterade och gällande. Beloppen är 

schabloniserade per kvadratmeter.  

                                                 
1 RÅ 2008 ref 28 
2 Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11) om uppskattning av kostnader för en bostads 

uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad. 
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 Vid uthyrning av permanentbostaden eller del av den, oavsett bostadsform, 

avräknas hyresintäkten från boendekostnaden. 

Boendekostnad för särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, utan 

där boendeavgift enligt socialtjänstlagen debiteras, inräknas inte i 

förbehållsbeloppet. 

Minimibelopp 

Minimibeloppet är reglerat i lag och förändras årligen gentemot 

förändringar i prisbasbeloppet. Det finns ett minimibelopp, som är högre, 

för ensamstående och ett minimibelopp, något lägre, för sammanlevande 

makar och sambor. Minimibeloppet ska täcka normala levnadskostnader för 

livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, 

öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, 

möbler, husgeråd och läkemedel. De normala levnadskostnaderna är 

framräknade av Konsumentverket för åldersgruppen 61 år och äldre och är 

schabloniserade. Kostnaderna avser inte att vara den enskildes faktiska 

kostnader3. 

Individuella tillägg och avdrag 

Individuella tillägg till förbehållsbeloppet kan komma i fråga om den 

enskilde har behov av ett högre minimibelopp än det lagstadgade, på grund 

av särskilda omständigheter som medför andra kostnader än de normala 

levnadskostnaderna.  

De särskilda omständigheterna kan vara 

 en funktionsnedsättning som medför höga utgifter för habilitering 

respektive rehabilitering 

 att det finns barn i hushållet eller barn som den enskilde betalar 

underhåll för 

 att den enskilde har förordnats en god man eller förvaltare som den 

betalar arvode till 

 annan anledning till att den enskilde har fördyrade kostnader för de 

poster som ingår i minimibeloppet, t.ex. matutgifter 

 fördyrade arbets- och sjukresor 

Dessa andra kostnader ska vara av varaktig karaktär, vilket innebär att de 

återkommer regelbundet under större delen av ett år och uppgår till minst 

0,5 % av prisbasbeloppet per månad.  

Kostnaden för barn i hushållet beräknas utifrån Konsumentverkets 

referensvärden. Även i övrigt används Konsumentverkets uppgifter så långt 

det är möjligt vid jämförelse av skäliga kostnader vid tillägg till 

minimibeloppet. 

Individuella tillägg för levnadskostnader som går utöver normalkostnaden 

får den enskilde ansöka särskilt om. 

                                                 
3 Prop 2000/01:149 sid 39 

Page 136 of 367



   4 (5)  

  
 
 

 I det fall utgifterna ersätts av andra myndigheter, t.ex. genom barnbidrag, 

omvårdnads- eller merkostnadsersättning från Försäkringskassan eller 

begränsas av högkostnadsskydd inom regionens sjukvård, görs inget 

individuellt tillägg.  

I Härryda kommun ges generellt ett individuellt tillägg till personer 

 med beviljat bistånd till särskilt boende avseende måltiderna. 

Tillägget utgörs av samma belopp/månad som kommunens 

tillagningskostnad för måltider/månad. Vid in- eller utflytt del av 

månad räknas tillägget med 1/30 per dag. 

 med beviljat bistånd till särskilt boende och boende på 

korttidsboende, i väntan på lägenhet, avseende måltiderna. 

Tillägget utgörs av samma belopp/dag som kommunens 

tillagningskostnad för måltider/dag, räknat utifrån 1/30-del. 

 i åldersgruppen 18-60 år boende i ordinärt boende avseende 

bosättning, familjebildning samt högre matkonsumtion. Tillägget 

ska vara 10 % av det lagstadgade minimibeloppet per månad. 

Individuella avdrag från förbehållsbeloppet görs mot bakgrund av de poster 

som ingår i minimibeloppet. Det kan göras i de fall den enskilde inte har en 

utgift för något som är avgiftsfritt eller förbehålls på annat sätt. Det kan t.ex. 

vara ett avdrag för hushållsel för en person i särskild boende eftersom elen 

ingår i hyran och kostnaden därmed redan är förbehållen den enskilde. Det 

är den schabloniserade kostnaden som dras av 4. Uppgift om de flesta 

kostnaderna hämtas från Konsumentverkets referensvärden, för hushållselen 

hämtas uppgiften från Pensionsmyndighetens föreskrift, den senast 

uppdaterade och gällande, se fotnot 1. 

I Härryda kommun görs avdrag för hushållsel för personer boende på 

särskilt boende. Inget avdrag görs för sängar i de fall de ingår i 

lägenheterna. 

Beakta kvarboende makens ekonomiska situation 

Den kvarboende maken (i ordinärt boende) får inte hamna i en oskälig 

ekonomisk situation då den andre flyttar till ett särskilt boende. Det beaktas 

främst genom att makar som bor var för sig betraktas som ensamstående, 

vilket medför att det högre minimibeloppet används vid beräkningen av 

avgiftsutrymmet. 

Omräkning vid ändrad personlig och ekonomisk situation 

Vid förändrade förhållanden under året ska den enskilde informera 

kommunen om detta så att ny beräkning kan genomföras. Det kan t.ex. gälla 

att bostadstillägget har ökat respektive minskat eller att familjeförhållandena 

har förändrats, exempelvis om en hushållsmedlem flyttat eller avlidit. 

En ny beräkning av avgiftsutrymmet kan leda till sänkt eller höjd avgift och 

ett nytt avgiftsbeslut ska fattas. Den nya avgiften gäller från och med den 

månad anledningen till ändringen uppkommit, om de ändrade förhållandena 

                                                 
4 HFD 2019 ref. 11, mål 1626-18, 2019-03-19 
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 avser hela månaden, i annat fall gäller den ändrade avgiften från och med 

månaden efter. 

Årlig omräkning av avgiftsutrymme och avgiftsbeslut 

Kommunen begär, respektive inhämtar, årligen in uppgift från myndigheter 

och den enskilde om inkomst och boendekostnad för en ny beräkning av 

dennes avgiftsutrymme, inkluderande avgiftsunderlaget och 

förbehållsbeloppet. Beräkningen genomförs i samband med att årets avgifter 

för insatser blivit reviderade och leder till att den enskilde får ett nytt 

avgiftsbeslut.  

I det fall den enskilde inte vill lämna efterfrågade uppgifter eller uppger 

ofullständiga eller illa uppbyggda uppgifter beslutas att avgift ska debiteras 

enligt fastställd taxa. 

Överklagan 

Den enskilde kan överklaga sitt avgiftsbeslut, inklusive beräkningen av 

avgiftsutrymmet och förbehållsbeloppet, till allmän förvaltningsdomstol, så 

kallat förvaltningsbesvär. 
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Inledning 
 
Kommunerna får med stöd av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen ta ut avgifter för hemtjänst;  
d v s omvårdnad, service och trygghet, hälso- och sjukvård samt för boende i särskilda 
boendeformer. Avgifterna skall vara skäliga och de får inte överstiga kommunens 
självkostnad. Avgifterna får vidare inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte 
förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov. Storleken på avgifterna regleras 
av ett högkostnadsskydd (maxtaxa) som innebär att avgiften för den enskilde per månad 
högst får uppgå till en tolftedel av 53,92% av prisbasbeloppet i ordinärt boende 
repsktive 55,39% i särskilt boende. 
 
Beslut om avgiftssystem fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen reviderar 
taxan årligen med hänsyn till förändringar i bl a prisbasbeloppet. 
 
Avgiften (8 kap. 2 § SoL) 
 
Inkomst efter skatt och garanti om förbehållsbelopp avgör avgiftens storlek 
 Avgiftsutrymme =  Summa inkomster – Förbehållsbelopp 
 Summa inkomster =  Aktuell inkomst efter skatt + Bostadstillägg 
 Förbehållsbelopp =  Faktisk boendekostnad + Minimibelopp + Individuellt 

förbehållsbelopp 
 

Avgiften fastställs efter insatsens omfattning: 
För personer som bor i ordinärt boende indelas avgiften i omvårdnad, trygghetslarm, 
städ och tvätt, övrig service och hälso- och sjukvård.  
 
 Omvårdnad omfattar tre nivåer: 

Nivå 1: Hjälp upp till ett insatstillfälle1 per vecka 
Nivå 2: Hjälp två till sju insatstillfällen per vecka 
Nivå 3: Hjälp åtta eller fler insatstillfällen per vecka 
Personen hamnar i nivå 1 oavsett antalet insatstillfällen om den sammanlagda tiden 
för insatsen per månad inte överstiger 3 timmar. 
Om personen tillfälligtvis behöver mer eller mindre hjälp förändras inte avgiften. 
Om det förändrade vårdbehovet anses som bestående ändras vårdnivån. 

 För trygghetslarm och eller trygghetsskapande telefonkontakt uttas en fast avgift per 
månad. 

 För städ och tvätt uttas en avgift per timme. För övrig service uttas en fast avgift per 
månad. Serviceintervallerna styrs av gällande riktlinjer för bistånd. Som övrig 
service definieras inköp av matportioner och dagligvaror samt ärenden till post, bank 
och apotek. 

 Hälso- och sjukvård, avser rehab- och/eller hemsjukvårdsinsats. Avgift utgår för 
person som är inskriven i kommunens hälso- och sjukvård och tas ut som en fast 
kostnad per månad oavsett antal besök. 
 

 
1 Insatstillfälle avser utförandet av hjälpen och innebär inte besök. Flera insatser kan ingå i ett besök., 
såsom exempelvis morgonhjälp och dusch som utförs inom ramen för ett och samma besök. Innsatstillfälle 
är heller inte detsamma som insats eftersom denna kan vara fördelad över flera besök. Ett sådant exempel 
är insatsens tillsyn som utförs fördelat på flera besök. 
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För personer som bor i särskilt boende debiteras avgift för omvårdnad, kost och 
städmaterial. I omvårdnadsavgiften för särskilt boende ingår även larm och kommunala 
hälso- och sjukvårdsinsatser. 
 
Vid tillfälligt boende, avlastning och korttidsvård eller trygghetsplats debiteras avgift för 
omvårdnad och kost. I omvårdnadsavgiften för dessa insatser ingår även larm och 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. 
 
Tillfällig hemtjänst används endast då behovet av hjälp är tillfällig. Som tillfällig räknas 
insatser under en kortare och tidsbegränsad period eller som utförs vid enstaka tillfällen 
under ett år, t ex fönsterputsning. För denna insats debiteras en avgift per påbörjad 
halvtimma. Om insatsen görs vid mer än ett tillfälle per dygn summeras tiden till 
närmsta därpå följande hel- eller halvtimme per dygn. Tillfällig hemtjänst ingår inte i 
högkostnadsskyddet (maxtaxan).  
 
För yttre hemtjänst debiteras en avgift per påbörjad halvtimma. Om insatsen görs vid 
mer än ett tillfälle per dygn summeras tiden till närmsta därpå följande hel- eller 
halvtimme per dygn. Yttre hemtjänst ingår inte i högkostnadsskyddet (maxtaxan). 
 
Vid tillfällig avlösning/avlastning i hemmet samt tillfällig ledsagning debiteras en 
särskild avgift per påbörjad halvtimma. 
 
Avgifter debiteras månadsvis i efterskott. 
 
Avgift för hälso- och sjukvård 
Avgift utgår för person i ordinärt boende som är inskriven i kommunens hälso- och 
sjukvård. Personer som bor i gruppbostad med LSS-beslut betalar ingen avgift för hälso- 
och sjukvård. För barn och ungdomar t o m 19 år tas ingen avgift ut för kommunal 
hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård omfattar insatser för rehabilitering och/eller 
hemsjukvård. 
 
Kostnader för mat 
Lagen reglerar inte avgifter för kost. Boende i särskilt boende betalar en fast avgift per 
månad för kost. För korttidsboende utgår en avgift per dygn för kost. Avgiften avser 
helpension. 
 
I dagverksamhet uttages ett fast pris per dag för kost. Då ingår förmiddagskaffe, lunch 
och eftermiddagskaffe. 
 
För kost som levereras till ordinärt boende uttages en fast kostnad per portion. I 
portionskostnaden är leveransen inkluderad. 
 
Vem betalar avgift? 
Avgift tas ut av ensamstående, makar, registrerade partners och sammanboende som får 
insatser enligt SoL och HsL och är stadigvarande bosatta i Härryda kommun. För 
personer som vistas tillfälligt i Härryda kommun i fritidsboende debiteras 
hemkommunen för utförda insatser och det är hemkommunen som tar ut avgift av den 
enskilde. Som sammanboende räknas personer som bor tillsammans i ett hushåll. För 
makar och registrerade partners skall beräkningen av avgifter baseras på hälften av deras 
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sammanlagda inkomster fördelade lika. Motsvarande gäller inte för sammanboendes 
inkomster. 
 
Makar, registrerade partners och sammanboende i ordinärt boende betalar var sin avgift 
om båda har hjälp (all form av HSL och omvårdnad). Om båda har insatser i form av 
service betalas en avgift motsvarande en och en halv gånger avgiften.  
 
Makar, registrerade partners och sammanboende i särskilt boende betalar avgift för kost, 
avgift för städmaterial och avgift för omvårdnad var för sig. Om de bor i varsinn 
lägenhet betalar de även hyra var för sig. 
 
Boendekostnad  
 
Vid beräkning av boendekostnad skall reglerna som gäller vid bostadskostnad enligt 
BTP, bostadstillägg till pensionärer, tillämpas (8 kap. 4 § SoL).  
 
Boendekostnaden beräknas genom att makar, registrerade partners och sammanboende 
som delar lägenhet i ordinärt eller särskilt boende delar lika på boendekostnaden. 
 
Inkomstbegreppet (8 kap. 4 § SoL) 
 
Med inkomst avses den inkomst, den enskilde kan beräknas få per innevarande år.  
 
Inkomst beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 st. i 
socialförsäkringsbalken. Som inkomst räknas inkomst av tjänst, näringsverksamhet och 
inkomst av kapital. Inkomst av tjänst och näringsverksamhet skall grundas på uppskattat 
överskott (baserat på föregående års överskott). Beräkning av överskottet av kapital 
skall grundas på den faktiska inkomsten per den 31 december föregående år. 
Realisationsvinst räknas in i kapitalinkomster året efter att den förvärvats. Förmögenhet 
skall inte påverka inkomstens storlek. 
 
Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst.  
 
Skatteavdrag framgår av skattetabell. Avvikelse från skattetabell p g a avgift till 
trossamfund medges inte. 
 
Avgiftshandläggarna inhämtar minst en gång per år underlag för att fastställa inkomsten 
via inkomstförfrågan. Denna skall undertecknas av den person som beviljats hjälp eller 
av till denne behjälplig person. Om efterfrågade uppgifter inte lämnas till kommunen för 
avgiftsberäkning debiteras avgift enligt fastställd taxa. 
 
Högkostnadsskydd (8 kap. 5 § SoL) 
 
Högkostnadsskydd, s k maxtaxa, innebär att kommunen får ta ut en högsta avgift för 
hemtjänst i ordinärt boende och omvårdnad i särskilt boende samt  kommunal hälso- och 
sjukvård. Avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 53,92 % av 
prisbasbeloppet i hemtjänst  och för bostad i särskilt boende till högst en 
tolftedel 55,39% gånger prisbasbeloppet. 
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Förbehållsbeloppet (8 kap. 6-8 §§ SoL) 
 
Avgifterna får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § 3 st. hälso- och 
sjukvårdslagen uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls medel för 
sina personliga behov, boendekostnader och normala levnadsomkostnader. Kommunen 
ska försäkra sig om att omsorgstagarens make/maka, registrerade partner eller sambo 
inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.  
 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden (8 
kap. 7 § SoL). Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, 
fritid, hygien, dagstidning, telefon, tv-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Ett 
nationellt, lägsta minimibelopp är fastställt av riksdagen. Beloppet fastställs till en 
tolftedel av 135,46 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 
114,46 procent av prisbasbeloppet för sammanlevande makar, registrerade partners 
och sambor. Därutöver ska den enskilde förbehållas medel för sin faktiska 
boendekostnad. Kostnaderna för olika utgiftsposter som minimibeloppet ska täcka 
beräknas av Konsumentverket för varje år och redovisas i januari. 
 
Minimibelopp för personer under 65 år i ordinärt boende 
Enligt konsumentverkets beräkningar har yngre personer högre kostnader för livsmedel 
än äldre. Yngre personer har också under längre tidsperioder större behov av medel för 
att möjliggöra bosättning och familjebildning. Minimibeloppet höjs därför med 10 % 
för personer under 65 år i ordinärt boende i Härryda kommun. 
 
Höjning av minimibeloppet 
Kommunen ska under vissa förutsättningar fastställa minimibeloppet till en högre nivå 
(8 kap. 8 § 1 st. SoL). Detta gäller om den enskilde på grund av särskilda omständig-
heter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett 
icke oväsentligt belopp. Detta innebär att kostnaden är regelbundet återkommande 
under större delen av ett år och uppgår till minst 200 kronor per månad. Den vanligaste 
höjningen av minimibeloppet gäller matkostnader i det fall en person köper färdiglagad 
mat. Exempel på andra särskilda omständigheter som bör berättiga till ett högre 
minimibelopp är: 
 Fördyrad kostnad för en post som anges i lagen (8 kap. 7 § 3 st. SoL) 
 Underhållskostnad för barn  
 Fördyrade kostnader för resor, t ex arbetsresor 
 Kostnad till följd av funktionsnedsättning, t ex habilitering/rehabilitering 
 Kostnader för god man. 
 
Om den enskilde genom bidrag eller annan förmån redan har kompenserats för en viss 
merkostnad, exempelvis genom handikappersättning har kommunen inte någon skyldig-
het att höja miniminivån. 
 
Sänkning av miniminivån 
Kommunen kan i vissa speciella fall minska minimibeloppet (8 kap. 8 § 2 st. SoL). Det 
gäller då den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet 
därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg och socialt stöd enligt SoL och 
HSL, alternativt ingår i hyran för bostad i särskilt boende. Nedsättning kan också göras i 
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de fall insatsen ges kostnadsfritt av kommunen. Som exempel kan nämnas att för 
personer som bor i särskilt boende ingår hushållsel samt radio- och tv-avgift i hyran. 
 
Beräkning av minimibelopp i särskilt boende 
Hushållsel samt radio- och tv-avgift ingår i hyran i kommunen medan matkostnaden 
överstiger kostnaden för posten för livsmedel i konsumentverkets beräkningar. Detta 
innebär att vid beräkning av minimibeloppet görs en minskning av beloppet för 
hushållsel samt radio- och tv-avgift och en höjning för matkostnaden. 
 
Minimibelopp för personer som erhållit korttidsboende i väntan på särskilt boende 
För personer som erhållit korttidsboende i väntan på plats i särskilt boende kan behovet 
av ytterligare medel betraktas som varaktigt. Därför höjs minimibeloppet för ökade 
matkostnader för dessa med samma belopp som för särskilt boende.  
 
Reducering av avgift 
 
Reducering av avgiften medges endast vid sjukhusvistelse (d v s då kommunen erhållit 
inskrivningsmeddelande från landsting/region) och vid vistelse på korttidsboende efter 
kommunalt biståndsbeslut.  
 
I ordinärt boende reduceras avgiften för omvårdnad, städ, tvätt, inköp, ärenden samt 
tillfällig avlösning/avlastning i hemmet, tillfällig ledsagning och tillfällig hemtjänst. 
 
I särskilt boende reduceras avgiften för omvårdnad, kost och städmaterial (ej för hyra). 
 
Reduktionen för omvårdnad beräknas enligt följande: 
 
 Fastställd månadsavgift 
Reduktionen  =  --------------------------------   X antal frånvarodagar 
                                              30 
 
Reduktion av avgift för städ och tvätt görs utifrån utebliven insats. 
 
Avresedagen räknas som frånvarodag. Dagen för återkomst räknas ej som frånvarodag. 
 
I det fall insats inleds eller avslutas under pågående månad debiteras avgift för de dagar 
insatsen pågått.  
 
Avgiften för hälso- och sjukvård samt för inköp och ärenden reduceras i de fall sjukhus- 
eller vistelse på korttidsboende sträcker sig över hel kalendermånad. 
 
Omprövning av avgift (8 kap. 9 § SoL) 
 
Omräkning av avgift ska ske minst en gång per år. Omräkning av avgift som föranleds 
av förändringar i prisbasbeloppet får ske utan föregående underrättelse om ändringen. 
 
Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året 
och som kan påverka beräkningen av avgiften. När kommunen får in uppgifter om änd-
rade förhållanden skall ett nytt avgiftsbeslut fattas. Ändring av avgiften skall gälla fr o 

Page 144 of 367



  7 

m den månad anledningen till ändring uppkommit om förhållandena avser hela 
månaden. Annars gäller ändringen från och med månaden efter det att anledningen till 
ändringen uppkommit. 
 
Jämkning 
 
Makar har kvar kostnader för det gemensamma hemmet även i de fall den ene bor i sär-
skild boendeform. I dessa fall skall därför en särskild prövning av avgiften alltid ske. 
Avgiften får inte medföra att den enskildes make/maka eller därmed jämställd tvingas 
flytta från sin bostad.  
 
Ensamstående skall ges möjlighet att genom rimliga avgifter och bostadsstöd behålla sin 
bostad (högst tre månader) efter flyttning till särskilt boende. Om den ursprungliga bo-
staden är en villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet skall skälig tid ges till försäljning (även 
här gäller högst 3 månader). Att den enskilde har för avsikt att sälja bostaden ska styrkas 
för att jämkning ska erhållas. Jämkning görs som mest upp till boendekostnaden för den 
bostad som skall lämnas under förutsättning att ansökan om jämkning inkommer inom 
30 dagar efter inflyttningsdatum.  
 
Jämkning av avgift eller avgiftsbefrielse prövas efter ansökan från den enskilde. Beslut 
om jämkning och avgiftsbefrielse sker enligt för kommunen gällande 
delegationsordning. Jämkning sker ej om likvida tillgångar finns per den 31/12 
föregående år med motsvarande minst två prisbasbelopp.  
 
Enskilda med så låga inkomster att de trots hel befrielse från avgift för omvårdnad inte 
har kvar medel motsvarande förbehållsbeloppet erhåller jämkning av matavgiften i 
särskilt boende utan särskild ansökan under förutsättning att den enskilde inte har 
likvida tillgångar motsvarande minst två prisbasbelopp per den 31/12 föregående år och 
att BTP, bostadstillägg till pensionärer, söks. 
 
Uttag av faktiska kostnader för lämnad hjälp 
 
Kommunens faktiska kostnader för lämnad hjälp uttages när hjälpen på grund av ska-
deståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring skall bekostas av annan än den som 
får hjälpen. 
 
Överklagande 
 
Enskild person kan överklaga sitt avgiftsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom 
förvaltningsbesvär. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 
Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Sådant beslut överklagas genom 
laglighetsprövning (10 kap. kommunallagen). 
 
Dokumentation 
 
Underlag för fastställande av avgift samt avgiftsbeslut förvaras i enlighet med fastställd 
dokumenthanteringsplan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 334        Dnr 2020KS534 

Strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes uppdraget till 
välfärdsnämnden. 
 
I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Vidare står i 
uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt 
eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med politik, föreningslivet och andra 
berörda. 
 
En del av översynen har gjorts genom en workshop med representanter från föreningslivet. 
Syftet med workshopen var att hitta skärningspunkten mellan ideella krafters ambitioner och 
kommunens vision Härryda – här vågar vi! Resultatet från workshopen ligger till grund för 
det förslag av ny modell för stöd som förvaltningen föreslår ska träda i kraft. 
 
Det föreslagna stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. Stödformerna 
är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet uppmuntrar till 
föreningsutveckling och till samarbete mellan föreningar. Stödet utgår från tillit till 
föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till självhjälp. Förvaltningen föreslår 
att ny modell för stöd införs från den 1 januari 2021 och att införandet sker med en 
övergångsbestämmelse. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 206. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M) och Håkan Eriksson (KD) 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, enlighet med välfärdsnämndens 
förslag, 

 antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning från och med 
den 1 januari 2021. 

 beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av budgeten 
betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. Den 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 

 uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 2022. 
 uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till föreningar. 

 
Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
genomföra ett omtag av ”bidragsdokumentet” där bidragsreglerna ger föreningarna en tydlig 
bild av de ekonomiska konsekvenserna som det nya förslaget får för deras verksamhet. 
Bidragsreglerna ska vara förutsägbara, transparenta och präglas av enkelhet. 
 
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 därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 
 
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 
så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 13 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, i enlighet med välfärdsnämndens 
förslag 
 
Kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till 
föreningar. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Kristin Arplöw (S), 
bilaga 14 skriftlig reservation. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-24  

 

Voteringslista: § 334 
Ärende: Strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning,  2020KS534 
 
Bilaga 13. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Boris Leimar (SD), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 14 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-09-24 § 334

Skriftlig reservation – Strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
 

Vi Socialdemokrater anser att detta dokument måste göras om från grunden. Detta för att göra 
dokumentet tydligt och transparent för föreningarna. Dokumentet som det ser ut nu kommer att 
leda till många problem för föreningslivet i Härryda kommun. Man kan inte utläsa vilka summor som 
kan bli aktuella. Man kan till exempel konstatera att detta innebär problem för våra 
pensionärsorganisationer. Ett annat påtagligt problem för föreningarna är att man inte kan förutsäga 
vilka summor som man får för ett år. Detta gör att det blir svårt att ta fram en budget för föreningen. 
Detta riskerar i sin tur att leda till att föreningar inte längre kan bedriva sin verksamhet. Den nya 
fördelningen riskerar att slå extra hårt mot de föreningar som verkar inom den östra delen av vår 
kommun. Vi ser också ett stort hot mot föreningar som verkar i flera kommuner. Detta kan till 
exempel vara föreningar med fokus på personer med funktionsvariationer där upptagningsområdet 
måste kunna vara större än Härryda kommun. 

När man använder sig av skrivelsen i särskild ordning så vore det tydlig om denna tillämpning 
beskrevs i texten.   

Vi anser att det är viktigt att reglerna ska vara förutsägbara, transparenta och präglas av enkelhet. 

 
Patrik Linde (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 206        Dnr 2020VFN343 

Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes uppdraget till 
välfärdsnämnden. 
 
I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. 
 
Vidare står i uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på strategi, 
riktlinjer samt eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med politik, 
föreningslivet och andra berörda. 
 
En del av översynen har gjorts genom en workshop med representanter från föreningslivet. 
Syftet med workshopen var att hitta skärningspunkten mellan ideella krafters ambitioner och 
kommunens vision Härryda – här vågar vi! Resultatet från workshopen ligger till grund för 
det förslag av ny modell för stöd som förvaltningen föreslår ska träda i kraft. 
 
Det föreslagna stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. Stödformerna 
är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet uppmuntrar till 
föreningsutveckling och till samarbete mellan föreningar. Stödet utgår från tillit till 
föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till självhjälp. 
 
Förvaltningen föreslår att ny modell för stöd införs från den 1 januari 2021 och att införandet 
sker med en övergångsbestämmelse. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:01-17:16. 
 
Yrkanden 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S), 
Inga-Lena Persson (MP) och Evalotta Liljenzin (M) att välfärdsnämnden återremitterar 
ärendet till förvaltningen för att "man ska göra ett omtag av ”bidragsdokumentet” där 
bidragsreglerna ger föreningarna en tydlig bild av de ekonomiska konsekvenser som det nya 
förslaget får för verksamheten. Bidragsreglerna ska vara förutsägbara, transparenta och 
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2020-08-26 
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präglas av enkelhet." 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
från och med den 1 januari 2021 och att kommunfullmäktige beslutar om 
övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av budgeten betalas ut till 
föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. Den andra hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt förslaget till nya regler om 
stöd till ideella föreningar och folkbildning. Vidare yrkar Maria Kornevik Jakobsson att 
välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga 
tidigare regler för bidrag till föreningar. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar vidare att välfärdsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022 samt att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar vidare att välfärdsnämnden under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
beslutar att uppdraget är genomfört med avseende på strategi och regler för stöd till ideella 
föreningar och folkbildning och att välfärdsnämnden noterar att den del av uppdraget som rör 
översyn av taxor kommer att ske under innevarande mandatperiod. 
 
Propositioner 
 
Siw Hallberts återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Maria Kornevik Jakobssons yrkande 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
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från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till 
föreningar. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella 
föreningar och folkbildning beslutar välfärdsnämnden att uppdraget är genomfört med 
avseende på strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Välfärdsnämnden noterar att den del av uppdraget som rör översyn av taxor kommer att ske 
under innevarande mandatperiod. 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-26  

 

Voteringslista: § 206 
Ärende: Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning,  2020VFN343 
 
Bilaga 2 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Resultat 8 5 0 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Mats Rosendahl 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-03 2020VFN343  805 
  
 

1 

Stöd till ideella föreningar och folkbildning 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes 
uppdraget till välfärdsnämnden.  

I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid.  

Vidare står i uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på 
strategi, riktlinjer samt eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med 
politik, föreningslivet och andra berörda.  

En del av översynen har gjorts genom en workshop med representanter från 
föreningslivet. Syftet med workshopen var att hitta skärningspunkten mellan ideella 
krafters ambitioner och kommunens vision Härryda – här vågar vi! Resultatet från 
workshopen ligger till grund för det förslag av ny modell för stöd som förvaltningen 
föreslår ska träda i kraft. 

Det föreslagna stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. 
Stödformerna är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet 
uppmuntrar till föreningsutveckling och till samarbete mellan föreningar. Stödet utgår 
från tillit till föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till självhjälp.  

Förvaltningen föreslår att ny modell för stöd införs från den 1 januari 2021 och att 
införandet sker med en övergångsbestämmelse. 

Förslag till beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften 
av budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande 
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bidragsregler. Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 
2021 enligt förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Välfärdsnämnden ges i uppdrag att följa upp och utvärdera det nya stödet 2022. 
 
Välfärdsnämnden ges i uppdrag att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till 
föreningar.  
 
Välfärdsnämndens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella 
föreningar och folkbildning beslutar välfärdsnämnden att uppdraget är genomfört med 
avseende på strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Välfärdsnämnden noterar att den del av uppdraget som rör översyn av taxor kommer att 
ske under innevarande mandatperiod. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes 
uppdraget till välfärdsnämnden. Den 3 juni 2019 återremitterades ärendet till 
förvaltningen att synpunkter från rådet för idéburna organisationer och berörda ideella 
organisationer skulle inhämtas. 

I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid.  

Vidare står i uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på 
strategi, riktlinjer samt eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med 
politik, föreningslivet och andra berörda.  

Kommunens vision Härryda – här vågar vi! och dialogen med föreningslivet har styrt 
inriktningen på förslaget.  

Avgränsningar i uppdraget 
Följande delar ingår inte i uppdraget men påverkar förutsättningarna för ett aktivt 
föreningsliv och människors möjlighet till en meningsfull fritid.  

 Samhällsplanering för markanvändning till föreningsverksamhet och rekreation. 
 Lokalresursplanering för lokaler och anläggningar till föreningsverksamhet i såväl 

kommunal som föreningsregi.  
 Socialtjänst för personliga behov av stöd och utrustning utifrån funktionskrav samt 

ekonomiska medel för att kunna ta del av föreningsverksamhet. 
 Strategisk kommunikation/sponsring för framgångsrika föreningar med ett större 

erkännande och massmedialt utrymme som har inverkan på kommunens varumärke. 
 Besöksnäring och platsutveckling som bygger på samarbete mellan företag, 

föreningar och i förefintliga fall även kommunen. 
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Faktorer som påverkar stödets utformning 
Likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen 
Kultur- och fritidsverksamhet är, utöver folkbiblioteksverksamheten, inte tvingande för 
kommuner utan är ett frivilligt åtagande. Kommunallagen gäller dock för all kommunal 
verksamhet och nedanstående principer är styrande för kommunens stöd till 
föreningslivet.  

Likställighetsprincipen  
Kommunen måste behandla alla kommunmedlemmar lika i sin verksamhet om det inte 
finns sakliga skäl för något annat. Kommunen kan därför i princip inte stödja en enskild 
förening utan att erbjuda alla andra föreningar motsvarande stöd.  

Lokaliseringsprincipen 
Kommunens åtagande måste vara kopplat till den egna kommunen och de egna 
kommunmedlemmarna. Kommunen kan därför i princip bara ge ekonomiskt stöd till de 
föreningar som hör hemma i den egna kommunen.  

Föreningslivets mångfald 
Nedan redogörs för ett antal exempel på den stora mångfald av föreningar som finns i 
kommunen. Föreningslivet i kommunen är brett med olika inriktningar, behov och 
ambitioner. Här inryms alltifrån föreningar med få utövare till stora lagsporter, här finns 
föreningar som för vidare kulturarvet och här startas nya föreningar som fångar upp 
aktuella strömningar. Enstaka föreningars verksamhet tenderar att utvecklas mot 
kommersiell drift i takt med att den växer i omfattning och får massmedialt genomslag.  

Förutsättningar för föreningsaktivitet ser olika ut beroende på om föreningen exempelvis 
finns i staden eller på landsbygden och/eller om föreningen äger sin anläggning eller hyr 
in sin verksamhet, till exempel i en kommunal anläggning. På landsbygden finns 
förutsättningar exempelvis i form av närhet till naturmiljön och ofta en stark social 
sammanhållning. I staden finns andra förutsättningar i form av exempelvis större tillgång 
till kollektivtrafik och lokaler. 

Kommunen är en del av Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen och gränsar 
till Boråsregionen. Eftersom invånare rör sig över kommungränser för att delta i sina 
föreningsaktiviteter påverkar även regionala förutsättningar stödet till föreningar. Till 
exempel finns vissa föreningar utanför Härryda kommun med verksamhet för 
kommunens invånare som idag inte erbjuds här. Ett annat exempel är föreningar i 
Härryda kommun som attraherar deltagare från andra kommuner. 

Nuvarande bidragsregler 
Härryda kommuns nuvarande regler för bidrag till föreningar beslutades av 
kommunfullmäktige den 15 april 1991. Reglerna har reviderats av kommunfullmäktige 
1992 och 1999. Dessa bidrag vänder sig till främst till föreningar som har verksamhet för 
barn och unga och har av tradition sökts av framför allt idrottsföreningar. Bidragen är 
utformade utifrån olika förenings- samt lokal- och anläggningskategorier. Grund för stöd 
är antingen medlemskap eller en kombination av aktivitet och medlemskap eller på annan 
grund. Vissa bidrag betalas ut i förskott och andra bidrag betalas ut i efterskott.  

Page 158 of 367



4 

Jämsides med dessa bidrag finns regler för kulturbidrag i form av kulturstöd till fria 
kulturarbetare som beslutades av kommunstyrelsen den 10 januari 2005. Kulturbidrag 
betalas även till hembygdsföreningar vars beslutade regler dateras långt tillbaka i tiden. 
Kommunens regler för bidrag till studieförbunden beslutades av kommunstyrelsen den 26 
november 2012 och följer Västra Götalands Bildningsförbunds bidragsmodell.  

Flera bidrag är helt eller delvis förutsägbara. Till exempel betalas en stor del av 
lokalbidragen ut som en årlig summa till respektive förening. Ett annat exempel finns i 
aktivitetsbidraget genom ett förutbestämt belopp per rapporterat deltagartillfälle. Ett 
tredje exempel är bidragen till hembygdsföreningar som betalas i form av en fast årlig 
summa per förening. 

Det är inte uttalat hur kommunfullmäktiges budget till föreningsbidrag ska fördelas 
mellan de olika bidragsformer som kommunfullmäktige fastställt. Eftersom det finns en 
förutsägbar summa (belopp per deltagartillfälle) i aktivitetsbidraget leder detta till att 
exempelvis investeringsbidrag endast betalas ut i den mån det blivit pengar över.  

Indirekt stöd 
Utöver det direkta stödet i form av utbetalningar till föreningslivet finns det indirekta 
stödet i form av kommunala anläggningar som föreningslivet hyr till subventionerat pris. 
Denna form av stöd har i översynen konstaterats vara minst dubbelt så stor som det 
direkta stödet.  

Den del av uppdraget som rör taxor kommer att redovisas i kommande utredning under 
innevarande mandatperiod. 

Arbetet med att ta fram förslaget 
Översynen har pågått under perioden januari - juli 2020. Under arbetet med att ta fram 
förslaget har regelbundna avstämningar skett med utsedd arbetsgrupp inom 
välfärdsnämnden. Avstämningarna har fungerat som progressionsrapporter utifrån 
förvaltningens arbetsmaterial.  

Dialog med föreningslivet har skett enligt följande: 

Öppen workshop på tre orter i kommunen  
I januari och februari hölls en öppen workshop på tre orter i kommunen. Totalt deltog 
cirka 60 föreningsrepresentanter. Vid samtliga workshoptillfällen närvarade 
välfärdsnämndens arbetsgrupp för att lyssna. Workshopen gick ut på att hitta 
skärningspunkten mellan ideella krafters ambitioner och kommunens vision Härryda – 
här vågar vi! Föreningarna fick diskutera hur mod, nytänkande och handlingskraft 
speglas i verksamheter idag och i deras ambitioner inför framtiden.  

I materialet från workshopen identifierades 10 teman som ett sätt att sortera vad som 
ligger i skärningspunkten. Dessa teman ligger till grund för förslaget. Vissa synpunkter 
och idéer från föreningar gränsar till andra kommunala områden än kultur- och 
fritidsverksamhetens kompetensområde. Ett exempel är avgifter och utrustning för 
socioekonomiskt svagare individer. Ett annat exempel är utveckling av föreningslivets 
anläggningar och behovet av en ”lokalresursplanering” inom detta område.  

Resultatet av workshopen med tillhörande presentationsmaterial finns publicerat på 
kommunens hemsida harryda.se. 
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Avstämningar med referensgrupp  
Parallellt med avstämningarna med välfärdsnämndens arbetsgrupp har avstämningar skett 
på motsvarande vis med en referensgrupp utsedd av rådet för idéburna organisationer.  

Omvärld 
Förvaltningen har studerat ett antal kommuners stöd till föreningslivet. Intervjuer har 
genomförts med ett urval av dessa. Formerna för stöd varierar mellan olika kommuner, 
vissa liknar dagens bidragsformer i Härryda kommun med olika kategoristöd, andra har 
tydligare tonvikt på antingen aktivitet eller lokaler.  

Ett område som studerats närmare är så kallad nolltaxa. System med nolltaxa bygger på 
att kommunens anläggningar får användas kostnadsfritt av föreningslivet. En möjlig 
fördel med nolltaxa är att kommunens stöd blir mer nischat mot lokaler och att 
aktivitetsstödet i så fall skulle upphöra helt. Kommunen skulle på detta vis tydligare 
tillvarata sin unika ställning som tillhandahållare av lokaler och anläggningar vid sidan av 
de nationella aktörer som redan stödjer föreningslivet baserat på exempelvis medlemskap 
eller aktivitet. Möjliga nackdelar som framkommer från kommuner med nolltaxa är dels 
att den typ av fri nyttighet inte driver ett optimalt lokalanvändande, dels att föreningar 
som äger och tillhandahåller lokaler eller har små behov av just lokaler tenderar att 
missgynnas.  

Förslaget 
Förvaltningens förslag på stöd till ideella föreningar och folkbildning består av följande 
delar:  

 Strategi  
 Allmänna utgångspunkter 
 Ekonomiska stödformer  

Stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. Stödformerna är möjliga 
att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet uppmuntrar till 
föreningsutveckling och samarbete mellan föreningar. De ekonomiska stödformer som 
förvaltningen föreslår redovisas i bilaga 1.  

Tillit och hjälp till självhjälp  
Stödet utgår från tillit till föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till 
självhjälp. Detta grundas i synsättet att kommun och föreningsliv är ömsesidigt beroende 
av varandra men också är ömsesidigt oberoende parter.  

Tilliten innebär att kommunen förutsätter att föreningar har en genomtänkt och tydlig 
planering med en budget i balans. Kommunen respekterar att föreningen själv vet bäst 
hur dess verksamhet ska bedrivas. Konkret betyder det till exempel att handlingar inte 
alltid måste skickas in till kommunen, utan bara finnas tillgängliga vid eventuell 
stickprovskontroll.  

Hjälp till självhjälp innebär att det stöd kommunen kan ge till föreningarna inte tar över 
processen i föreningen. Stödet är just ett stöd och inte en förutsättning för 
föreningsverksamhet.  
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Utjämningsfaktorer i stödformen ”aktivitetsstöd deltagare” 
Stödet vänder sig som förut nämnts till hela föreningslivet oavsett föreningars olika 
inriktningar. Stödet är likvärdigt på det viset att det tar fasta på vad som är gemensamt för 
alla, det vill säga föreningsformen, den ideella insatsen och verksamhetens aktiviteter.  

För att stödet så långt det är möjligt även ska ta hänsyn till föreningslivets mångfald och 
värdet av ett aktivt föreningsliv i kommunens alla delar föreslår förvaltningen att 
fördelningen av aktivitetsstöd deltagare styrs av utjämningsfaktorer.  

I utredningen har olika utjämningsfaktorer prövats genom beräkningar och simuleringar. 
Beräkningarna baseras dels på kända fakta, dels på antaganden. Nedan redovisas de 
utjämningsfaktorer som har prövats: 

 Faktor för föreningar som har verksamhet på landsbygden. 
 Faktor för föreningar med få utövare per ledare/ansvarig. 
 Omfördelning av medel från föreningar med stort indirekt stöd till övriga föreningar. 
 Faktor för föreningar som äger eller hyr lokaler. 
 Tak för hur stort stöd en enskild förening kan få i relation till övriga föreningar. 
 50 av föreningens deltagartillfällen räknas upp. 

De tre sistnämnda har förvaltningen tagit med i förslaget. 

Hur stort stöd den enskilda föreningen får beror på hur stor föreningens andel är av alla 
deltagartillfällen som föreningslivet rapporterat in, samt på hur stor budgeten till 
föreningsstöd är.  

Särskilda avtal 
Särskilda avtal är specifika utifrån lokala förutsättningar. Särskilda avtal sluts när en 
organisations verksamhet bedöms vara av särskilt stor samhällelig betydelse av 
exempelvis demokratiska eller geografiska skäl.  

Föreningslivets synpunkter på förslaget 
I maj gjordes ett utskick till föreningslivet med förvaltningens förslag på stöd till ideella 
föreningar och folkbildning med önskad återkoppling. En inspelad presentation 
publicerades på harryda.se som beskrev bakgrunden och gav förklaringar till förslaget. 
Samtliga föreningar erbjöds telefonkontakt för att ställa frågor. Totalt har förvaltningen 
haft 22 telefonkonsultationer och fått in 39 synpunkter. 

Sammanfattning 
Synpunkterna följer till stor del de teman workshopen resulterade i. Detta förstärker 
bilden av de utmaningar som föreningar står inför och de förslag man har. 

De vanligaste synpunkterna som föreningslivet lämnat på förslaget (i sammanfattning):  

 Förslaget upplevs inte förutsägbart eftersom ingen förening på förhand kan veta exakt 
vad den kommer att få. 

 Frågor och såväl positiva som negativa reaktioner på att alla föreningar som söker 
ekonomiskt stöd ska omfattas av kommunens modell för certifierad förening. 

 Olika aspekter av medlemskapets betydelse för ekonomiskt stöd från kommunen. 
 Aktiviteter och hur de ska definieras och värderas. 
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Samtliga synpunkter samt de ändringar som gjorts i förslaget härav redovisas i bilaga 2.  

Förvaltningens bedömning 
Det finns inte någon absolut sanning eller ”bästa lösning” i valet av modell för stöd till 
föreningslivet. Oavsett val av modell finns inte heller någon absolut rättvisa.  

Inriktningen mot aktivitet i förslaget är ett tydligt utslag av skärningspunkten mellan 
kommunens vision och föreningsaktivas ambitioner. Den tydliga prioriteringen av barn 
och unga 7-20 år vilar på den tradition som finns i Härryda kommun.  

Det möjliga alternativet att rikta stödet mot lokaler genom nolltaxa bedöms inte ha 
samma stöd vare sig i skärningspunkten eller av de erfarenheter som förvaltningen tagit 
del av från andra kommuner.  

Oavsett system för stöd till föreningslivet är det troligt att det över tid kan uppstå 
skevheter i hur stödet fördelas mellan föreningarna. En viktig ambition har varit att en 
förändring ska ske på ett så gynnsamt sätt som möjligt sett till hela föreningslivet. En 
förändring av modellen för stöd som innebär att en viss förening upplever sig ha blivit 
gynnad medan en annan förening upplever sig ha blivit missgynnad behöver inte med 
nödvändighet betyda att en orättvisa har uppstått. Det kan istället vara så att en tidigare 
skevhet i fördelningen rättas till.  

Den oförutsägbarhet som föreningar upplever i förslaget jämfört med nuvarande bidrag är 
förståelig. Samtidigt är det så att kommunfullmäktiges budget till föreningsstöd även 
fortsatt ska komma föreningslivet till del, om än på ett annat sätt. Den möjliga oro som 
kan finnas inför en förändring är begriplig sett i ljuset av att bidragen sett i stort sett 
likadana ut i många år. Förvaltningen ser dock en baksida i nuvarande förutsägbarhet då 
denna riskerar att konservera gamla förhållanden snarare än att bejaka och följa 
föreningslivets utveckling. Förutsägbarheten riskerar även att det ömsesidiga bandet 
mellan kommun och föreningsliv övergår till ett mera ensidigt beroende. Att se stödet till 
föreningslivet som just ”ett stöd” istället för ”ett bidrag” samt att detta stöd är hjälp till 
självhjälp kan vara ett nödvändigt perspektivskifte.  

Det är viktigt att kommunens föreningsstöd upplevs som transparent och rättvist så långt 
det är möjligt. I skärningspunkten ligger att varje stödform ska fördelas på alla som söker 
oavsett föreningars olika inriktningar. Även om summorna inte går att specificera i exakta 
belopp på förhand vilar förslaget på principer som formulerats med erfarenheterna från 
föreningslivet som grund. Hur stort stödet blir i den modell som nu föreslås beror på – 
dels storleken på budgeten till föreningsstöd, dels hur många föreningar som söker stöd. 
Genom att aktivitetsstöd deltagare fördelas mellan föreningarna baserat på andel 
garanteras att pengarna för denna stödform alltid kommer ut till föreningarna. I stället för 
att som idag basera stödet på ett förutbestämt belopp per deltagartillfälle som kan leda till 
att pengarna tar slut innan året är slut eller att det blir pengar över.  
 
Förvaltningen bedömer att den matematiska metoden att fördela stöd med hjälp av 
utjämningsfaktorer gör det möjligt att vara transparent i redovisningen av kommunens 
budget för föreningsstöd. Utjämningsfaktorer som är svåra att definiera, svåra att 
upprätthålla utan en alltför omfattande administration, eller saknar stöd i 
skärningspunkten mellan kommunens vision och föreningsaktivas ambitioner har valts 
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bort. De utjämningsfaktorer som föreslås tar hänsyn till föreningslivets mångfald och 
bidrar till ett aktivt föreningsliv i kommunens alla delar.  
 
Eftersom beräknade nivåer på utjämningsfaktorerna baseras dels på sedan förut kända 
fakta men även på antaganden, bör nivåerna fastställas först när det finns ett utfall i den 
nya modellen. Det gör fördelningen mer träffsäker. Förslagsvis fastställs nivåerna av 
förvaltningen i samråd med välfärdsnämndens arbetsgrupp för föreningsstöd i samband 
med första utbetalningstillfället.  
 
Förvaltningen bedömer att osäkerheten kring vad respektive förening kommer att få 
troligen är som störst i själva övergången mellan dagens bidrag och förslaget till ny 
modell för stöd. Därefter bör förutsägbarheten bli större eftersom det sannolikt endast 
sker mindre förändringar i stödets fördelning, anpassat till den takt som föreningslivet 
utvecklas.  

Stödformen särskilda avtal upprättas när en organisations verksamhet bedöms vara av 
särskilt stor samhällelig betydelse av exempelvis demokratiska eller geografiska skäl. 
Förvaltningen vill betona att detta sker situationsanpassat och arbetas fram i dialog med 
respektive förening. Det är inte en lösning som erbjuds generellt. 

Övergångsbestämmelse 
Ett sätt att möta osäkerheten i förändringen är att införa en övergångsbestämmelse. Den 
skulle även hantera det faktum att vissa av nu gällande bidrag betalas ut retroaktivt på 
tidigare utfall. Av dessa skäl föreslår förvaltningen därför en övergångsbestämmelse som 
innebär att 2021 års budget för föreningsstöd delas upp i två lika stora halvor. Hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande 
bidragsregler. Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 
2021 enligt förslaget till nytt stöd till ideella föreningar och folkbildning.  

Samverkan med det civila samhället 
Avslutningsvis ger resultatet av denna översyn skäl att betona vikten av att kommunens 
samverkan med det civila samhället sker med en helhetssyn. Föreningslivets möjligheter 
och förutsättningar är starkt beroende av hur pass föreningslivets ambitioner är 
synliggjorda inom en rad samhällsområden, exempelvis kommunens socialtjänst och 
samhällsplanering. Hur samhället skulle se ut utan civilsamhällets aktörer vet ingen men 
dess betydelse för tillit och medverkan och därmed för demokratin är omistlig. 
Översiktsplanen är kommunens strategi för den fysiska planeringen. En motsvarande plan 
för samverkan med det civila samhället är en strategi för samhällets sammanhållning. 

 

Päivi Malmsten 
Sektorschef  Susanna Eskilsson Juhlin 
  Verksamhetschef 

 

Bilagor 

 Bilaga 1 Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun 

Page 163 of 367



9 

 Bilaga 2 Redogörelse för föreningslivets synpunkter på förvaltningens förslag 
Appendix 2.1 Föreningslivets synpunkter på förvaltningens förslag  
Appendix 2.2 Föreningslivets synpunkter på förslaget med förvaltningens kommentar 

 Bilaga 3 Kommunstyrelsens beslut om uppdrag § 114, 5 mars 2018 
 Bilaga 4 Välfärdsnämndens beslut om återremiss § 159, 3 juni 2019 
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Strategi för stöd till föreningslivet i Härryda kommun 
Den svenska demokratin vilar på medborgarnas engagemang. Det ideella 
arbetet skapar grundläggande trygghet och livskvalitet genom en rik, aktiv 
och meningsfull fritid. Syftet med stöd till verksamheter inom förenings- 
och fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda 
möjligheter för invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en 
meningsfull fritid. 

 
Kommunen stödjer de aktörer inom föreningslivet som förmår att: 

 skapa medbestämmande och delaktighet 

 samarbeta med andra föreningar eller folkbildningsorganisationer  

 genomföra öppna och inkluderande aktiviteter 

 skapa utrymme för utveckling 

 driva verksamhet med kvalitet  

 rikta sig till barn och unga  
 

Stödet ges med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen. 
Kommunen bidrar med direkt och indirekt ekonomiskt stöd, rådgivning eller 
handledning. Den ideella verksamhet som kan få kommunalt stöd bedrivs i 
föreningsregi eller som folkbildning.  
I kommunens råd för idéburna organisationer sker samråd, överläggning och 
ömsesidigt utbyte av information mellan kommunen och föreningslivet. 
Stödet aktualiseras i fyraårsintervaller.  
  

  

Härryda kommun – här vågar vi!

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

Våra ledord är mod, nytänkande och handlingskraft.
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Allmänna utgångspunkter 
Detta regelverk är beslutat av kommunfullmäktige och omfattar stöd till 
ideella föreningar och folkbildning inom kultur- och fritidsverksamhetens 
kompetensområde. Kommunens budget ger de ekonomiska 
förutsättningarna.  

Den förening som får ekonomiskt stöd av Härryda kommun bedriver 
kvalitetsarbete inom ramen för kommunens modell för certifierad förening. 
Alla föreningar i Härryda kommun erbjuds att bli certifierade. 
Oavsett vilken inriktning en förening har valt är de stödformer kommunen 
erbjuder möjliga att söka. Undantaget gäller ekonomiskt stöd för 
studieverksamhet. Sådant stöd kan enbart sökas av 
folkbildningsorganisationer. 

Kommunens stöd: 
- sätter aktiviteter i centrum  
- baseras på tillit till föreningens förmåga att ta ansvar 
- bygger på hjälp till självhjälp 

En förening behöver ha en god ekonomisk hushållning. En viktig bas i 
föreningars ekonomi är till exempel medlemsavgifter, entréavgifter, 
kringförsäljning vid arrangemang och intäkter från uthyrning av 
föreningsägd samlingslokal. Eventuella undantag från avgifter kan enbart 
gälla aktiviteter riktade till barn. 

Kommunen delar in kalenderåret i stödperioder. En stödperiod är perioden 
mellan tillfällena när stöd fördelas. En ansökan kan bara omfatta perioden 
efter senaste fördelningstillfället.  

Stöd kan beviljas till föreningar som:  

 är uppbyggda på demokratiska principer 
 motverkar våld, rasism, diskriminering och utanförskap 
 i sin verksamhet är fri från alkohol och andra droger 
 har antagit stadgar för sin verksamhet och håller årsmöte där man antar 

verksamhetsplan och budget samt godkänner verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse 

 omfattas av Härryda kommuns modell för certifierad förening 

LÄSANVISNING
Texten i detta dokument är skriven i presens för att markera att den beskriver 
förhållanden som gäller när regelverket är beslutat i fullmäktige.
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 kan styrka att övervägande del av medlemmarna i föreningen är bosatta i 
kommunen.  
Föreningar som inte har övervägande del av medlemmarna bosatta i 
kommunen hanteras i särskild ordning. Härryda kommun gör bedömning i 
varje enskilt fall. 

 har sitt säte och sin verksamhet i Härryda kommun 
Föreningar som inte har sitt säte eller verksamhet i kommunen hanteras i 
särskild ordning. Härryda kommun gör bedömning i varje enskilt fall. 

 har regelbunden verksamhet. Minst fyra sammankomster per år 
inklusive årsmöte med ansvarig vuxen närvarande finns redovisade i 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. 
Verksamhetsplan kan löpande kompletteras av styrelsemöten.  

 har en styrelse som består av minst tre personer: ordförande, sekreterare 
och kassör.  

 har ett registrerat bankkonto, bankgiro eller plusgiro. 
 lämnar kontaktuppgifter till kommunen i form av telefonnummer, e-

postadress till ordförande och kassör samt postadress till föreningen. 
 har en säker arkivering under minst fyra år så att kommunen när som 

helst under den tiden kan begära in underlag för ansökningar, 
medlemsförteckningar, räkenskaper, protokoll eller andra handlingar. 
Observera att arkivkravet kan se annorlunda ut från andra myndigheter.  
 
Härryda kommun ger inte ekonomiskt stöd till: 
 

 föreningar som inte lever upp till ovanstående kriterier 
 arrangemang som äger rum utanför Härryda kommuns gränser 
 aktiviteter med kommersiellt syfte (privat näringsverksamhet) 
 partipolitisk verksamhet, facklig verksamhet, ekonomiska föreningar, 

bostadsrättsföreningar, verksamheter som är arbetstidsförlagda 
exempelvis elevföreningar och Korpen, verksamheter som helt och 
hållet finansieras av annan offentlig verksamhet exempelvis 
försvarsorganisationer 

Ansökan 
 Vid ansökan används blanketter eller e-tjänster som Härryda kommun 

tagit fram.  
 Ansökan lämnas in till Härryda kommun inom den tid och enligt 

anvisningar som ges för respektive stöd. För att ansökan ska behandlas 
måste den vara fullständigt och korrekt ifylld.  

 Ansökan om ekonomiskt stöd ska lämnas in av den lokala 
huvudorganisationen och inte av exempelvis en sektionsstyrelse.  
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För sent inlämnade ansökningar behandlas inte. 
 
Stöd som understiger 300 kronor per stödform och tillfälle betalas inte 
ut. 

Uppföljning 
Kommunen följer upp beviljat ekonomiskt stöd genom stickprov. 
Ekonomiskt stöd kan stoppas eller krävas tillbaka om 

 kontaktuppgifter till föreningen saknas 

 stickprov visar att underlaget för beslutet varit felaktigt  

 underlaget har varit gjort på ett sätt som varit medvetet vilseledande 

 det ekonomiska stödet missbrukats i förhållande till ansökans intentioner 

 föreningen har lämnat oriktiga uppgifter 

Marknadsföring  
Kommunen uppmuntrar förening som får ekonomiskt stöd att exponera 
kommunens logotyp eller på annat sätt synliggöra kommunens engagemang 
i föreningen.  
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Begrepp 

Person med funktionsvariation 
Med deltagare med funktionsvariation avses personer som med anledning av 
sin funktionsnedsättning har behov av anpassning av verksamheten, speciell 
utrustning eller ledare med medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.  

Certifierad förening 
Härryda kommun certifierar föreningars kvalitetsarbete enligt en framtagen 
modell.  Kommunen stödjer föreningen i processen, erbjuder rådgivning och 
ordnar utbildningar. 

Folkbildningsorganisationer  
I begreppet ingår de studieförbund som omfattas av statligt stöd, 
folkhögskolor och studieorganisationer som kommunen har avtal med. 
Folkbibliotek ingår inte. 

Aktivitet 
En aktivitet är verksamhet som finns i föreningens verksamhetsplan eller i 
kompletterande styrelsebeslut. Nedan följer exempel på aktiviteter: 

 Träning/repetition inför tävling/arrangemang 
 Spontanaktivitet 
 Planering 
 Tävling/arrangemang 

Deltagartillfälle 
En person som deltar i en organiserad föreningsaktivitet genererar ett (1) 
deltagartillfälle. Om exempelvis 10 personer deltar i en aktivitet innebär det 
10 deltagartillfällen för den aktiviteten. 

Direkt ekonomiskt stöd 
Stöd i form av utbetalningar från kommun till förening.  

Indirekt ekonomiskt stöd 
Stöd i form av att kommunen exempelvis tillhandahåller lokaler och 
anläggningar med subvention.   

Agenda 2030 
Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar 
utveckling. Den innehåller 17 mål som alla medlemsländer i FN åtagit sig 
att arbeta med: de globala målen för hållbar utveckling.  

Utjämningsfaktor 
Ett sätt att kompensera föreningslivet i kommunen utifrån föreningars olika 
inriktning och omfattning.  
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Ekonomiska stödformer  
 

Aktivitetsstöd deltagare 
Stöd till föreningars aktiviteter oavsett inriktning. 

Syfte 
Stöd till ett varierat utbud av aktiviteter för följande målgrupper: 
Barn och unga 7-20 år 
Stöd till föreningars verksamhet för barn och unga, barns och ungas 
delaktighet i föreningslivet och återväxten inom föreningslivet.  
Personer med funktionsvariationer 
Stöd till föreningars verksamhet där personer med funktionsvariationer 
inkluderas och där föreningens verksamhet behöver stärkas, tillgängliggöras 
eller på annat sätt generellt anpassas för personer med funktionsvariationer. 
65 år och äldre 
Stöd till föreningars verksamhet där personer från det år de fyller 65 
inkluderas för att stärka ett positivt seniorliv och motverka ofrivillig 
ensamhet.  

Inriktning 
Stöd till aktiviteter för personer i målgrupperna. Varje aktivitet ska ha en 
utsedd ansvarig person närvarande. Om den ansvariga personen tillhör 
någon av målgrupperna är även den möjlig att söka stöd för. 
Stödet baseras på antalet deltagartillfällen. En förening kan räkna ett 
deltagartillfälle per person och dygn. Om en person exempelvis deltar i flera 
aktiviteter i en och samma förenings regi under en dag, kan bara ett 
deltagartillfälle det dygnet räknas.  
En förening kan söka stöd för maximalt 30 deltagartillfällen för en aktivitet. 
I denna stödform ingår inte studieverksamhet.  

Stödets storlek  
Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man 
inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.  

Utjämningsfaktorer 
Stödet fördelas utifrån följande utjämningsfaktorer: 
 
1 50 av föreningens deltagartillfällen räknas upp 

Syfte: stötta bredden i föreningslivet. 
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2 Kompensation till förening som äger eller hyr lokal/anläggning 
Föreningen kompenseras genom att inrapporterade deltagartillfällen 
räknas upp. 
Syfte: Stödja förening som äger eller hyr lokaler/anläggningar för sina 
aktiviteter.  
En förutsättning är att lokalen/anläggningen är nödvändig för att 
föreningen ska kunna bedriva verksamheten. I första hand ska alltid 
möjligheten att använda kommunala lokaler prövas.  
Gäller förening som äger mark med lokal/anläggning. 
Gäller även förening som äger lokal/anläggning på ofri grund genom 
arrendeavtal. 
Gäller förening med ett hyresavtal med en längre varaktighet, 
exempelvis helår. Enstaka förhyrningar och bokningar ingår inte. 
Föreningen har fullt ansvar för sedvanliga hyresomkostnader såsom 
uppvärmning, el, vatten och sophämtning. 
 

3 Tak för hur stort stöd en enskild förening kan få i relation till övriga föreningar  
Syfte: säkerställa att även små föreningar omfattas av kommunens 
stöd. 
 

Ansökan, utbetalning  
Vid ansökan om stöd för deltagartillfälle kan en person endast tillhöra en 
målgrupp. Året delas upp i två stödperioder där föreningarna rapporterar 
vårterminens respektive höstterminens aktiviteter.  Härryda kommun har 
samma sista datum för ansökan som Riksidrottsförbundets LOK-stöd.   
Ansökan sker genom e-tjänst eller på särskilda blanketter som Härryda 
kommun tagit fram. Utbetalning: mars och september  

Page 173 of 367



Sida 10 av 18 

  

Aktivitetsstöd arrangemang 
Stöd till föreningsarrangemang (oavsett inriktning) för invånare och 
besökare i Härryda kommun.  

Syfte  
Stödet bidrar till ett mångsidigt och utvecklat kulturutbud för kommunens 
invånare och besökare.  

Inriktning 
Stöd söks för offentliga, icke kommersiella arrangemang. Arrangemanget 
kan vara av engångskaraktär eller fördelas på flera tillfällen.  
Stöd ges i första hand till arrangemangets innehåll, exempelvis arvoden, 
reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring.   
Stöd beviljas inte till kommersiella arrangemang, föreningars interna 
arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar.  Kravet på att en 
övervägande majoritet av föreningens medlemmar ska bo i Härryda 
kommun gäller inte vid ansökan om Aktivitetsstöd arrangemang.  
Denna stödform kan inte sökas studieförbund eller andra 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal. 

Krav  
Ansökan lämnas innan arrangemanget är genomfört. Ansökningar beviljas 
inte om arrangemanget redan är genomfört.  
Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken eller delar 
av den, ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att någon eller 
flera av de målgrupper som omfattas av kommunens aktivitetsstöd ska 
kunna delta utan kostnad.   
En ansvarig person är närvarande vid arrangemanget.  
Relevanta marknadsföringsinsatser för arrangemanget planeras och 
genomförs.   

Stödets storlek  
En förening beviljas max 10 000 kronor per år.   
Hur mycket pengar som beviljas per arrangemang baseras på en bedömning 
av angelägenhetsgrad, kvalitet och kostnader samt en viktning av 
arrangemanget mot kriterier enligt nedan. Stödet kan påverkas av beviljade 
medel från andra helt eller delvis skattefinansierade organisationer.  

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek  
Stödet prioriterar  

 arrangemang som riktar sig till barn och unga  
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  arrangemang i samarbete med flera aktörer, till exempel andra 
föreningar, enskildas verksamheter eller folkbildningsorganisationer 

 arrangemang med karaktär av något utöver det vardagliga och tillför 
samhället något extra  

 arrangemang som ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i 
arrangemanget  

Ansökan, redovisning, utbetalning  
Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på särskilda blanketter som 
Härryda kommun tagit fram.  
Vid ansökan om belopp över 5 000 kr ska ansökan lämnas in senast  
1 månad före arrangemangets genomförande. Ansökan under 5 000 kr 
handläggs fortare.  
Redovisningen skickas in senast 2 månader efter att arrangemanget 
genomförts, dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller 
rätten till det beviljade stödet.  
Utbetalning av den beviljade summan sker senast 4 veckor efter inkommen 
redovisning på kommunens formulär.  
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Stöd till förbättring av lokal eller anläggning 
 

Syfte 
Underlätta för föreningar som äger och tillhandahåller lokaler och 
anläggningar för föreningslivets och allmänhetens behov.   

Inriktning 
Stöd till förbättringar av mindre omfattning, exempelvis renovering, 
upprustning eller maskiner. 
Tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviserande åtgärder prioriteras. 
Följsamhet tillämpas till Boverkets regelverk för stöd som kan sökas av 
ideella organisationer. 
Denna stödform kan inte sökas av studieförbund eller andra 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal. 

Krav 
Åtgärden behövs för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. Stöd 
ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt 
underhåll. 
Föreningen har en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen 
kan vara i form av pengar och/eller ideellt arbete. 
Insatsen bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. 
Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då 
föreningen inte vet om stöd beviljas. 

Stödets storlek 
Stöd kan beviljas upp till 50 % av kostnaderna.  Om föreningen även 
beviljas stöd från till exempel Boverket, Jordbruksverket/ Länsstyrelsen 
eller Riksidrottsförbundet till insatsen, justeras kommunens stöd för att möta 
eventuella tvingande villkor från dessa.  Stödet anpassas neråt om 
byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökans 
kostnader.  
Att en insats uppfyller kraven för stödet till förbättringar är en förutsättning 
men ingen garanti för att få stöd.    

Ansökan, redovisning, utbetalning  
Ansökan sker genom e-tjänst eller på särskilda blanketter som Härryda 
kommun tagit fram. Ansökan lämnas senast 1 november till Härryda 
kommun. Inlämnade ansökningar som är av större omfattning än budgeten 
för denna stödform hanteras i särskild ordning. 
Beslutet rör medel ur kommande budgetår.  
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Redovisning av genomförda åtgärder och ekonomiska utfall ska lämnas till 
Härryda kommun senast 30 november året efter beslut.  I annat fall förfaller 
rätten till det beviljade stödet.  
Utbetalning sker i form av delutbetalningar under pågående arbete efter 
besiktning eller som en klumpsumma. Slutbetalning sker när insatsen är helt 
slutförd och åtgärderna är färdigställda och besiktigade.  
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Utvecklingsstöd 
Stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet.  

Syfte 
Stödet ger föreningslivet möjligheter att utvecklas i takt med tiden och 
samhällsförändringarna.   

Inriktning 
Stöd till nytänkande i föreningars förändringsarbete inriktas på den sökande 
föreningens utgångsläge och behov av utveckling. Arbetet kan sedan tjäna 
som inspiration för andra föreningars utvecklingsarbete. 
Stöd kan till exempel sökas för start av ny/unik verksamhet som inte finns 
representerad inom Härryda kommuns föreningsliv eller för 
förstudie/planering/start av ny/unik/utvecklad verksamhet inom en redan 
existerande förening. Det kan också sökas för satsningar på nya målgrupper, 
till exempel generationsöverskridande verksamhet eller satsningar på 
pojkar/män i föreningar med stor andel flickor/kvinnor och vice versa. 
Denna stödform kan inte sökas studieförbund eller andra 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal. 

Stödets storlek   
Stödet prioriterar utveckling av: 

 ungas medbestämmande och delaktighet  

 sätt för deltagare att mötas över generationer 

 sätt att nå ut till människor som inte finns i det traditionella 
föreningslivet genom exempelvis digitala lösningar 

 samarbete med andra föreningar, enskilda verksamheter och 
folkbildningsorganisationer 

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek:  
 graden av nyskapande 

 angelägenhetsgrad för föreningen  

 angelägenhetsgrad som inspiration för andra 

 rimlig plan för hur utvecklingsinsatsen integreras i föreningens 
verksamhetsplanering efter projekttidens slut 

Ansökan, redovisning, utbetalning  
Ansökan sker genom e-tjänst eller på särskilda blanketter som Härryda 
kommun tagit fram. Ansökan lämnas 1 februari eller 1 augusti till Härryda 
kommun.  
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Ansökan innehåller projektbeskrivning med mål, syfte, aktiviteter, tidplan 
och budget. I ansökan redovisas vilka andra organisationer som medel är 
sökta och/eller beviljade hos. Den beviljade summan från Härryda kommun 
betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av insatsen till 
kommunen. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att 
insatsen slutförts, dock senast 15 december innevarande år. I annat fall 
förfaller rätten till det beviljade stödet.  
Utbetalning sker senast 4 veckor efter inkommen redovisning. 
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Stöd till studieförbunden 
Studieförbunden är mötesplatser för skapande, bildning och kultur och är en 
resurs för människors livslånga lärande. 

Syfte 
Stödet ger föreningsliv och invånare möjlighet till olika typer av 
lärprocesser och evenemang av folkbildande karaktär. Studieförbundens 
verksamhet utgår från ett statligt uppdrag1.  

Inriktning 
Härryda kommun följer Västra Götalands bildningsförbunds 
rekommendationer för stöd till studieförbunden. 

Krav 
De studieförbund som är statsbidragsberättigade enligt Folkbildningsrådet 
och som bedriver verksamhet i Härryda kommun kan ansöka om 
ekonomiskt stöd. Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på 
särskilda blanketter som Härryda kommun tagit fram.  

Stödets storlek 
Det anslagna stödet fördelas i proportion till varje studieförbunds 
verksamhet i kommunen. Stödet är det enda kommunala stöd som beviljas 
studieförbunden. 

Ansökan, redovisning och utbetalning 
Härryda kommun följer de ansöknings-, redovisnings- och 
utbetalningsförfaranden som rekommenderas av Västra Götalands 
Bildningsförbund och som bygger på det statliga stödet till studieförbunden.  
  

 
1 Regeringens förordning om statsbidrag till folkbildningen (SFS nr 2015:218). 
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Stöd genom särskilda avtal 
Ett avtal är en överenskommelse mellan kommunen och en förening. 
Avtalet kan konstrueras till exempel i form av en samverkansmodell mellan 
det offentliga och den idéburna sektorn2. Avtalets konstruktion är specifikt 
utifrån lokala förutsättningar och innehåller en tydlig beskrivning av vad 
föreningens insats består av och det stöd som kommunen ger till föreningen 
för genomförandet.  

Syfte  
Stödet ger den breda allmänheten tillgång till:  

 speciellt angelägen verksamhet inom kultur- och fritidsverksamhetens 
kompetensområde  

 speciella lokaler/anläggningar ägnade för sådana aktiviteter  

Inriktning 
Särskilda avtal sluts när en organisations verksamhet bedöms vara av 
särskilt stor samhällelig betydelse av exempelvis demokratiska eller 
geografiska skäl.  
Avtal kan slutas på 1-3 år.  
En effekt av att en förening ingår ett särskilt avtal med kommunen kan vara 
att övriga stödformer inte blir möjliga att söka för den föreningen. 

Stödets storlek 
Avtalens ekonomiska ramar bereds av Föreningsservice och beslutas av 
Välfärdsnämnden.  
Avtal som är av större omfattning än budgeten för stödet till ideella 
föreningar hanteras i särskild ordning.  

  

 
2 Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar 
samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den 
offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelandeföreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller 
liknande sammanslutningar. 
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Statliga eller regionala stöd för insatser inom kultur- och 
fritidsverksamhetens kompetensområden 
Statliga eller regionala stöd till kommunen för verksamhet inom kultur- och 
fritidsverksamhetens kompetensområde för kortare eller längre perioder, 
som kommunstöd till alla kommuner eller som medel att ansöka.  

Syfte 
Medel avsedda av staten eller Västra Götalandsregionen för insatser i 
föreningslivet eller som kommunen beslutat göra tillgängliga för 
föreningslivet för de ändamål som staten angivit.  

Inriktning 
Medel kanaliserade från staten/regionen via kommunen till 
Välfärdsnämnden för handläggning av kultur- och fritidsverksamheten går 
till det ändamål staten/regionen angivit och i den omfattning som 
staten/regionen ger medelstillskott för. 

Krav 
Eventuella krav på mottagande föreningar anges av staten/regionen utöver 
de principer för stöd till föreningslivet som står i Allmänna utgångspunkter i 
detta regelverk. 

Stödets storlek 
Fördelning av den tilldelade budgeten för varje statligt/regionalt stöd 
fastställs av Välfärdsnämnden vid varje tillfälle. 

Ansökan, redovisning, utbetalning 
Den administrativa behandlingen av stödet utformas vid varje tillfälle.
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Tillvägagångssätt 
Förslaget skickades ut med post och e-post till föreningarna och 
folkbildningsorganisationerna i kommunens register. Utskicket gjordes den 
12 maj med önskad återkoppling senast den 14 juni. Förslaget publicerades 
även på kommunens hemsida. Två påminnelser har skickats ut med e-post. 
Övriga åtgärder: 

 Inspelad presentation av förslaget på kommunens hemsida  

 Möjlighet för alla föreningar att boka en telefontid för att ställa frågor 
om förslaget. Totalt har det varit 22 telefonkonsultationer med 
föreningar.  

 Rådet för idéburna organisationer sammanträde den 10 juni. 

Inskickade synpunkter 
 

Förening Inkom till kommunen 

1.  PRO Mölnlycke 2020-05-23 

2.  Mölnlycke fotoklubb 2020-05-29 

3.  Mölnlycke bridgepensionärer 2020-05-30 

4.  Föreningen för gode män 2020-06-02 

5.  Benareby aktivitetsförening 2020-06-02 

6.  NBV Väst 2020-06-02 

7.  Landvetter Boule Club 2020-06-02 

8.  IFK Hindås 2020-06-03 

9.  Studiefrämjandet 2020-06-03 

10.  Härryda IF 2020-06-05 

11.  IOGT-NTO föreningen Mimer 2020-06-05 

12.  PRO Björketorp 2020-06-08 

13.  Wendelsbergs folkhögskola 2020-06-08 

14.  Demensföreningen Mölndal – Härryda 2020-06-09 

15.  Mölnlycke musiksällskap 2020-06-10 

16.  Sjövalla FK 2020-06-10 

17.  Rådet för idéburna organisationer 2020-06-10 
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18.  SKPF avd 39 Partille 2020-06-10 

19.  IFK Hindås kompletterande synpunkter 2020-06-10 

20.  RF SISU 2020-06-10 

21.  Råda Hembygdsförening 2020-06-12 

22.  Härryda scoutkår 2020-06-12 

23.  Föreningsarkivet Sydvästra Götaland 2020-06-12 

24.  Rävlanda AIS 2020-06-13 

25.  Mölnlycke Frisksportklubb 2020-06-13 

26.  Härryda hemslöjdsförening 2020-06-13 

27.  Reumatikerföreningen Härryda 2020-06-14 

28.  Sociala föreningar 2020-06-14 

29.  Odlingslottsföreningen Råda Säteri 2020-06-14 

30.  Pixbo Gymnastikförening 2020-06-14 

31.  Råda Sportfiskeklubb 2020-06-14 

32.  Landvetters hembygdsförening 2020-06-14 

33.  Härryda hembygdsförening 2020-06-14 

34.  Hindås scoutkår 2020-06-14 

35.  OK Orinto 2020-06-14 

36.  OK Landehof 2020-06-14 

37.  Naturskyddsföreningen 2020-06-14 

 
Privatperson Inkom till kommunen 

1. Anders Pellmyr 2020-05-24 

2.  Mette Waldrop 2020-06-02 

 
Synpunkterna redovisas i appendix 2.1. 

Analys av synpunkter 
 
Nedan följer förvaltningens analys av synpunkterna på förslaget.  
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Synpunkterna följer till stor del de teman som gick att utläsa i resultatet av 
den inledande workshopen. Detta förstärker bilden av de utmaningar som 
föreningar står inför och de förslag man har. Det innebär också att förslaget 
generellt sett följer den inriktning som föreningslivet gett uttryck för. 

Strategi och allmänna utgångspunkter 
En tydligare strategi efterfrågas som ger svar på frågan varför kommunen 
ska stödja föreningslivet? Föreningar efterlyser förklaring till vad som avses 
med tillit till föreningslivets förmåga att ta ansvar och hjälp till självhjälp.  

Ekonomi 
En återkommande synpunkt är att förslaget gör det svårt att förutse vilket 
stöd en förening kommer att få. Flera problematiserar god ekonomisk 
hushållning utifrån detta och menar att det inte går att ha god ekonomisk 
hushållning och göra en budget ifall inte förutsättningarna från kommunen 
är kända. Förslaget kan innebära ett perspektivskifte i föreningslivet där stöd 
från kommunen är ett tillskott till föreningens ekonomi snarare än 
förutsättningen för verksamhet.  
Oavsett system för stöd till föreningslivet finns risk för att det över tid 
uppstår skevheter i hur stödet fördelas mellan föreningarna. En förändring 
av modell för stöd som innebär att en viss förening upplever sig ha blivit 
gynnad medan en annan förening upplever sig ha blivit missgynnad behöver 
med nödvändighet inte betyda att en orättvisa har uppstått. Tvärtom kan det 
istället vara så att en tidigare skevhet i fördelningen har rättats till. 
Flera föreningar lyfter sin särart och menar att det motiverar ett särskilt 
avtal. Det ligger i sakens natur att företrädare främst ser till sin förenings 
intresse och talar för sin sak. Förslagets utgångspunkt är dock vad som 
förenar föreningar oavsett olika inriktningar och arbetsformer, det vill säga 
den ideella insatsen, föreningsformen och aktiviteterna.  

Folkbildning 
De flesta synpunkterna kring folkbildning handlar om Wendelsbergs 
folkhögskola. Genom att ändra från studieorganisationer till folkbildning 
blir förslaget mer komplett.  

Föreningsutveckling 
Frågan om certifiering och vad den kommer att innebära återkommer 
frekvent. Flera föreningar framför att certifiering inte får innebära mer 
administration. Förvaltningens syn är att certifieringsprocessen är en del av 
att leda föreningens verksamhetsutveckling inklusive föreningens 
administration. Formen och innehållet i certifieringen kommer behöva 
anpassas för att kunna omfatta hela föreningslivet. 
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Lokaler 
De flesta av synpunkterna kommer från föreningar som äger lokaler och 
anläggningar. Eftersom nuvarande lokalbidrag tas bort i förslaget och 
istället läggs i aktivitetsstöd deltagare finns en osäkerhet kring vad det 
kommer innebära för föreningens ekonomi. Oron är förståelig men eftersom 
inga pengar tagits ur systemet är effekten att föreningarnas aktiviteter i 
stället hamnar i fokus och relationen mellan verksamheten och dess behov 
av lokaler förstärks.  

Medlemskap 
Flera synpunkter handlar om medlemskapet som grund för stöd och hur 
förslaget förhåller sig till olika scenarier med till exempel medlemmar som 
bor i annan kommun.  
Flera föreningar tar upp nödvändigheten att hålla låga medlemsavgifter. Det 
aktualiserar familjeekonomiska riskfaktorer som inte hör hemma hos 
Kultur- och fritidsverksamheten, men stärker behovet av helhetssyn av 
föreningsfrågor inom kommunen. 

Målgrupper 
Vissa föreningar riktar sig till en specifik ålderskategori i befolkningen och 
ser utmaningar med att vända sig till andra åldersgrupper. Flera synpunkter 
tar upp svårigheten med att definiera gruppen pensionärer. Förvaltningen 
har valt att lägga en gräns vid 65 år, det år som fortfarande uppfattas vara 
normalt att börja ta ut folkpension, just på grund av svårigheter kring hur 
man ska kunna identifiera personer som genererar stöd utan att kränka 
integritet eller drastiskt öka administrationen hos varken föreningslivet eller 
förvaltningen. 

Administration 
Synpunkterna handlar om hur förslaget rent praktiskt ska tillämpas, till 
exempel hur deltagartillfällen ska rapporteras. Dessa synpunkter kommer 
framför allt från de föreningar som idag inte har denna form för rapportering 
i sitt nuvarande stöd från kommunen. Flera synpunkter handlar om när och 
hur uppföljning kommer ska göras, både av modellen i sin helhet men även 
löpande genom stickprov hos föreningar. Det visar på behov av att hålla 
kontakt med företrädare för föreningslivet när rutiner utarbetas. 

Agenda 2030 
Det är viktigt att arbetet med Agenda 2030 ses som en helhet för att 
åstadkomma resultat. Kommunfullmäktige har valt fyra prioriterade 
områden vilka är särskilt angelägna för Härryda kommun.  
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Aktivitet 
De föreningar som har ett regionalt upptagningsområde med aktiva från 
flera kommuner har utmaningar i att hantera olika kommuners modeller för 
stöd. Det är förvaltningens bedömning att dessa utmaningar kräver insatser 
på regional eller delregional nivå för att lösas.  
Flera föreningar lyfter att aktiviteter kan se väldigt olika ut beroende av 
vilken förening som organiserar aktiviteten. Sett till innehåll och omfattning 
kräver olika slags aktiviteter olika mycket planering. Vissa 
synpunktslämnare framför förslag på att detta borde vägas in och påverka 
hur en aktivitet värderas. Det är förvaltningens bedömning att detta inte går 
att göra eftersom kvalitén i en aktivitet avgörs av deltagaren. Förslaget ger 
möjlighet att söka stöd för i princip alla aktiviteter, även de som föregår en 
större, t ex planeringsmöten, repetitioner, träningstillfällen etc. 
 
Förvaltningens kommentar till synpunkter redovisas i appendix 2.2.  

 
Ändringar som har gjorts i förslaget 
Utifrån inlämnade synpunkter har förvaltningen gjort följande ändringar i 
förslaget. 

 Begreppet studieorganisationer stryks och ersätts av folkbildning. 

 Ett tillägg görs i texten om arrangemangsstöd:  
Arrangemangsstöd kan inte sökas av studieförbund eller av övriga 
folkbildningsorganisationer med särskilt avtal.  

 Strategin kompletteras med följande text hämtad ur 
uppdragshandlingen för översynen:  
Syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och fritidsområdet 
är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter 
för invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en 
meningsfull fritid. 

 I allmänna utgångspunkter görs följandet tillägg:  
Föreningar som inte har övervägande andel medlemmar bosatta i 
Härryda kommun hanteras i särskild ordning.  
 

 I allmänna utgångspunkter görs följande ändring: 
Undantaget gäller ekonomiskt stöd till studieverksamhet. Sådant 
stöd kan endast sökas av folkbildningsorganisationer. 
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 Tillägg görs till utvecklingsstöd:  
Sätt att nå ut till personer som inte omfattas av det traditionella 
föreningslivet exempelvis genom digitala lösningar. 

 Begreppslistan kompletteras med ett par exempel på aktivitet.  

 Följande ändring görs i ekonomiska stödformer aktivitetsstöd 
deltagare: 
En förening kan tillgodoräknas en aktivitet per dygn. 

 Följande ändring görs i ekonomiska stödformer aktivitetsstöd 
arrangemang:  
Ansökan under 5000 kronor handläggs fortare.  

 Följande ändring görs i ekonomiska stödformer aktivitetsstöd 
arrangemang:  
Arrangemang ska redovisas senast 31 december samma år.  

 Följande ändring görs i ekonomiska stödformer aktivitetsstöd 
arrangemang:  
Arrangemanget riktar sig till barn och unga.  

 Följande ändring görs i allmänna utgångspunkter: 
Föreningar som inte har sitt säte eller verksamhet i kommunen 
hanteras i särskild ordning.  

 I allmänna utgångspunkter görs följande ändring: 
Stöd betalas inte ut till föreningar vars verksamhet är 
arbetstidsförlagd. 

 I allmänna utgångspunkter görs följande ändring: 
Stöd betalas inte ut till föreningar vars verksamhet helt och hållet 
finansieras av annan offentlig verksamhet.  

 I allmänna utgångspunkter görs följande tillägg:  
Härryda kommun ger inte ekonomiskt stöd till föreningar som inte 
lever upp till ovanstående kriterier.  

 
Övriga förändringar i förslaget 

 En effekt av att en förening ingår ett särskilt avtal med kommunen 
kan vara att övriga stödformer inte blir möjliga att söka för den 
föreningen. 

 Tak på 30 införs för antalet deltagartillfällen som kan tillgodoräknas 
för en aktivitet.  
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 Stöd kan beviljas till föreningar som i sin verksamhet är fri från 
alkohol och andra droger.  

 En gemensam utjämningsfaktor för föreningar som hyr eller äger 
lokal/anläggning. 

 
Övrigt med anledning av synpunkterna 
 

 Formen för hur rapportering av deltagartillfällen samt uppföljning 
med stickprov ska gå till tas fram i dialog med rådet för idéburna 
organisationer
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Inskickade synpunkter 

 

Förening Inkom till kommunen 

1.  PRO Mölnlycke 2020-05-23 

2.  Mölnlycke fotoklubb 2020-05-29 

3.  Mölnlycke bridgepensionärer 2020-05-30 

4.  Föreningen för gode män 2020-06-02 

5.  Benareby aktivitetsförening 2020-06-02 

6.  NBV Väst 2020-06-02 

7.  Landvetter Boule Club 2020-06-02 

8.  IFK Hindås 2020-06-03 

9.  Studiefrämjandet 2020-06-03 

10.  Härryda IF 2020-06-05 

11.  IOGT-NTO föreningen Mimer 2020-06-05 

12.  PRO Björketorp 2020-06-08 

13.  Wendelsbergs folkhögskola 2020-06-08 

14.  Demensföreningen Mölndal – Härryda 2020-06-09 

15.  Mölnlycke musiksällskap 2020-06-10 

16.  Sjövalla FK 2020-06-10 

17.  Rådet för idéburna organisationer 2020-06-10 

18.  SKPF avd 39 Partille 2020-06-10 

19.  IFK Hindås kompletterande synpunkter 2020-06-10 

20.  RF SISU 2020-06-10 

21.  Råda Hembygdsförening 2020-06-12 

22.  Härryda scoutkår 2020-06-12 

23.  Föreningsarkivet Sydvästra Götaland 2020-06-12 

24.  Rävlanda AIS 2020-06-13 

25.  Mölnlycke Frisksportklubb 2020-06-13 

26.  Härryda hemslöjdsförening 2020-06-13 

27.  Reumatikerföreningen Härryda 2020-06-14 

28.  Sociala föreningar 2020-06-14 

29.  Odlingslottsföreningen Råda Säteri 2020-06-14 

30.  Pixbo Gymnastikförening 2020-06-14 

31.  Råda Sportfiskeklubb 2020-06-14 
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32.  Landvetters hembygdsförening 2020-06-14 

33.  Härryda hembygdsförening 2020-06-14 

34.  Hindås scoutkår 2020-06-14 

35.  OK Orinto 2020-06-14 

36.  OK Landehof 2020-06-14 

37.  Naturskyddsföreningen 2020-06-14 

 

Privatperson Inkom till kommunen 

1. Anders Pellmyr 2020-05-24 

2.  Mette Waldrop 2020-06-02 

 
I I 
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Härryda kommun 
Kultur- och fritidsverksamhet 
 

Vår förening är PRO i Mölnlycke och våra medlemmar tillhör den äldre 

generationen. Vi får nu bidrag från kommunen per medlem som bor i 

Härryda kommun och hyr lokaler till reducerat pris. 

Vi försöker aktivera våra medlemmar med resor, boule, linedans och 

diverse cirklar som handarbete, läsecirkel, kortspel mm. 

Om vi som är äldre aktiveras och har roligt, så mår vi bättre och be-

höver kanske inte kommunens hjälp i hemmet. 

Får man önska något skulle det behövas en större samlingssal med 

bekväma stolar.  

Nu har vi månadsmöten i Hulebäcksgymnasiets matsal. Utrymmet där 

vi kokar kaffe brukar vara fullt med saker som måste plockas undan 

innan vi når vattenkranen och kaffekokaren. Vi har lagt mötena en 

halvtimma senare för att städarna ska hinna bli färdiga. 

Om det ekonomiska stödet från kommunen kan fortsätta som tidigare 

är vi nöjda. 

Pga. coronatider ligger all verksamhet nere tills vidare. 

 

Mölnlycke den 22 maj 2020 

 

Karin Abrahamsson 

Ordförande i PRO Mölnlycke 

PRC 
MÖLNLYCKE 
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Kommunalt föreningsstöd 
 
Synpunkter från Mölnlycke Fotoklubb 
 
Styrelsen för Mölnlycke Fotoklubb ser positivt på att Härryda kommun nu gör denna översyn 
av stödet till ideella föreningar, även om vi inte kan se att vi själva skulle komma i åtnjutande 
av ekonomiskt stöd i någon större omfattning. 
 
Vi har redan våra möten i kommunens lokaler och dessutom ett samarbete med Landvetter 
kulturhus. 
 
Vi kommer inte i åtnjutande av stöd för verksamhet för barn/ungdomar eller för personer med 
funktionsvarianter eftersom vi inte har någon riktad verksamhet till dessa grupper. 
 
Möjligen kan vi vara berättigade till stöd för aktiviteter som stärker ”ett positivt seniorliv”. 
 
Vi kan eventuellt vara berättigade till stöd om vi till exempel arrangerar en utställning i 
kommunen. Kanske även vid de tillfällen, vanligtvis två gånger/år, då vi bjuder in arvoderade 
gästföreläsare. 
 
Kontakt har under våren tagits med ett studieförbund angående samarbete, men det har fått 
skjutas upp p g a pandemin. 
 
Vid ett av de möten som arrangerades tidigare 2020, där representanter för föreningslivet 
deltog, framförde Fotoklubbens representant att samarbete mellan föreningar bör underlättas. 
Exempelvis skulle våra medlemmar kunna hjälpa andra ideella föreningar med bilder, under 
förutsättning att vi inte därmed utsätter yrkesverksamma fotografer för en orättvis 
priskonkurrens. 
 
Bakgrund 
Mölnlycke Fotoklubb har funnits sedan början av 1970-talet. Vi drabbades av en kris när våra 
lokaler försvann i samband med att Folkets Hus i Mölnlycke dömdes ut. Med hjälp av 
Härryda kommun har vi nu tillgång till lokaler för medlemsmöten (Mölnlycke kulturhus), 
styrelsemöten m m (Fritidsbanken/Föreningsnavet) samt studio (avtal med Landvetter 
kulturhus). 
Vi har i dagsläget 40 medlemmar varav en dryg tredjedel är pensionärer. 
Vår verksamhet är inriktad på att uppmuntra och utveckla medlemmarnas fotografering. Vi 
har interna bildtävlingar, diskussioner i konstnärlig och teknisk bildanalys, vi arrangerar 
gemensamma fotoutflykter och har de senaste åren haft två utställningar i kommunen. 
 
 
 
Styrelsen för Mölnlycke Fotoklubb 
 
gm Jan Arell 
ordförande 
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Hej. 

Undertecknad representerar numera Mölnlycke Bridgepensionärer (ordförande).  

Jag har fått er information om föreningsstöd och tidsbokning för telefonsamtal. Vår förening 
har tillgång till en utmärkt spellokal och förråd för en överkomlig hyra och vi är nöjda med 
det. Att vi inte tycker vi har anledning att äska något ekonomiskt stöd meddelade jag per 
telefon för en vecka sedan. 

med vänlig hälsning 

Anders Wistrand 

PS Med anledning av påminnelse till tidigare ordföranden Otto Wikberg. 
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FGF 
FÖRENINGEN FOR 

fe\lNJ It{: (Q) M 
2020-06-01 

---------------

GODE MAN OCH FOR VALTARE 
I G01EBORGSREGIONEN 

F G F vill härmed lämna följande synpunkter till förslaget om stöd till föreningar. 

F G F är en organisation som faller inom ramen för stöd genom särskilda avtal. 
Detta baserat på att den verksamhet vi bedriver och på det område vi täcker. Vi har 
medlemmar runt i vår region så även i Härryda. Vår verksamhet kan i korthet beskrivas enligt 
följande: 

• Vi har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina 
uppdrag 

• Vi ger våra medlemmar service med kostnadsfri rådgivning i enklare 
handläggnings-frågor 

• Vi förmedlar kontakter med erfarna personer som kan anlitas i mer komplicerade 
ärenden som berör en huvudman eller god man 

• Vi informerar om lagstiftning, förordningar med mera som berör medlemmarna 
• Vi har kontakt med överförmyndarförvaltningar och kommunala organ för ömsesidig 

information 
• Vi sprider aktuell information till medlemmarna. 
• Vi anordnar sammankomster med föredrag och diskussioner samt informationsträffar 

med representanter från bland annat myndigheter, institutioner, vårdpersonal, 
kuratorer, socialsekreterare och patientilireningar. 

• Vi bevakar gode mäns, förvaltares och förmyndares generella arvoden. 
• Vi tillhandahåller en olycksfallsförsäkring samt möjliggör individuell 

ansvarsförsäkring. 

Detta är vår verksamhet. Vi har inget kontor utan arbetar rent ideellt. Enligt stadgarna är 
sätet Göteborg men vi har hela regionen som medlemsområde. 
Vi bifogar våra stadgar och det senaste verksamhetsåret redovisning. Det är ett kort år 
beroende på att vi har bytt räkenskapsår från 30/6 - 1/7 till 1/1 - 31/12. Då vi ännu inte ha 
kunnat hålla årsmöte som skulle vara i mars beroende av rådande pandemi så ber vi att få 
återkomma med dessa material. Eftersom vi tidigare har erhållit bidrag från er kommun så 
finns material kring vår förening hos er. 

MetJ'vänlig b~g 
/V &<--<.a r..duc?U-,/>'1-\._ 
Lten'a Andersson 
Ordförande i F G F 

Bilagor: stadgar antagna 2019-09-19 och verksamhetsherätt~lsen 1 /7 - 31 /12 2019. 
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Hej Mats! 
Nu har vi haft styrelsemöte i trädgården i Benarebyskolan och diskuterat erat förslag 
till ” Stöd till ideella föreningar”. Vi i styrelsen var eniga om att vi tyckte att det var mycket 
text att ta in och att det kändes lite komplicerat. Jag skulle gärna vilja ha ett nytt telefon möte 
med dig/er om det finns möjlighet. 
Vi undrar också om vår årliga bidrag på 25 000kr. kommer att utbetalas även i år? 

Med Vänliga Hälsningar 
Evalena Ljung-Kjellberg 
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Hej Lena. 
Vi är positiva till det nya förlaget och att man följer bildningsförbundets rekommendationer. 
 
Vänligen 
Santiago Cambón 
Distriktschef  
NBV Väst 
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Landvetter Boule Clubs styrelse har läst igenom förslaget och har inga kommentarer eller undringar. 
Karin Janson 
Ordförande i Landvetter Boule Club 
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Kommentarer till ” Nytt föreningsstöd”. 

Efter att ha läst detta förslag har vi så många frågor och undringar. 

Vi ser inte detta som ett förslag som vi kan ta ställning till när vi inte vet vad det 

innebär i pengar för vår verksamhet. 

För att vi skall förstå detta förslag borde vi fått en beräkning på vad detta skulle 

kunna generera om förslaget hade gällt redan nu.  

Några undringar bland många kommer här. 

Sid 4. Hur skall vi kunna ha en god ekonomisk hushållning när vi inte vet i förväg vilket 

stöd vi får. (Se sid 8, stödets storlek). Förslaget bygger på att basen i föreningens 

ekonomi är eget införskaffat kapital. Detta är en vidareutveckling av den styrande 

majoriteten tänk , att den som nyttjar/har nytta av något skall betala sin del.  

Hur stor är budget nästa år? 

Måste man som förening vara certifierad för att få bidrag? 

Sid 8. Eftersom förslaget uppmmuntrar till nytänkande, alla skall/kan söka, fler 

inkluderade, blir det självklart fler som skall dela på kakan. Vilken prioritet har denna 

post i budgeten. Hur beräknas utjämningsfaktorn?  

Sid 9. Förening som äger lokal/anläggning. Vad menas med ” I först hand skall alltid 

möjligheten att använda kommunala lokaler prövas. Hur beräknas ”taket”? 

Hur räknas deltagartillfällen upp? 

Var kan man se hyreskostnader för kommunens lokaler? 

I Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020-2022, har föreningslivet fått ett mycket 

litet utrymme. Vi gör ett stort arbete för folkhälsa och bör därför bli ”budgeterade” 

för detta. Ledare är många gånger en stor förebild för många ungdomar.  

Integration som också kom upp vi workshops nämns inte med ett ord i förslaget. 

Budget och handlingsplan för hjälp med medlemskort, resor träningskläder etc borde 

vara en självklarhet. Agenda 2030. 

Vår förening har många invandrarbarn/ensamkommande barn/ungdomar. Vi har 

tagit mot dessa med glädje men det kostar oss också en hel del som vi har försökt på 

olika sätt att få hjälp med. Föreningen har blivit bollade mellan massa olika personer 

Page 201 of 367



hos kommunen för att försöka få lite hjälp för kostnader som föreningen har i 

samband med detta. 

Vi önskar att det fanns ett ställe som man kunde ta kontakt med när det gäller alla 

frågor.  

I vår förening jobbar alla ideellt och lägger mycket tid av sin fritid för att träna sitt lag.  

Det finns inte alltid tid och ork att också försöka jaga en massa olika personer för att 

få lite hjälp med tex. en sådan här fråga som vi skrivit om här. 

Vi känner att vi köper grisen i säcken med detta förslag och att kommunen kommer 

väldigt lindrigt undan att sysselsätta flera hundra ungdomar och har så gjort i många 

år. 

När vi ser att kommunen förser Pixbo GK och Sjövalla FK med lokal för 60 

mijloner(investeringskostnad) och sedan hyr den för 400 000:-/år (10 år)av samma 

entreprenör som byggt, och kommunen driftar för 540 000:-/år. Hur beräknas dessa 

föreningars  kostnader och intäkter. 

Ett liknande upplägg för Fagervallen: Kommunen köper anläggningen för 25 miljoner 

och hyr den i sedan för 500 000.-/år(10 r) Totalt 30 milj. och står för alla 

driftkostnader. Klubben hyr sedan enl. kommunens taxa. 

Vår förening vill gärna kunna ha en så låg medlemsavgift som möjlighet för att alla 

skall ha möjlighet att ha råd att vara medlem hos oss. 

En familj med många barn är ju önskan att alla skall ha råd att vara med och spela om 

man vill. 

Det finns ju inga kommunala aktiviteter på fritiden för våra barn/ungdomar förutan 

föreningslivet. Så var lite rädda om oss så att vi orkar fortsätta jobba med dom 

aktiviteter som vi brinner för. 

Hur många förenings människor har varit med och skrivit ihop detta förslag undrar vi 

också? 

Med vänlig hälsning 

IFK Hindås  

Ordf. Monica Hult 

 

Page 202 of 367



Hej, tack för underlaget. Vi har läst igenom vad som gäller för studieförbunden och vi tycker att det 
är bra att ni följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendationer. Tack för detta.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Anneli Todorovic 

Ekonomiadministratör 
 
Mobil 073 – 512 68 12 
 
anneli.todorovic@studieframjandet.se 
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Hej Mats 

  

Tack för ett trevligt samtal samt information. 

  

Som jag ser det kan det behövas särskilt stöd till mindre föreningar som t.ex Härryda IF som inte har 

lika stort medlemsantal. 

Vi har även kostnader i form av underhålla av anläggning mm som blir svårt att komplettera i form av 

aktivitetsbidrag. 

Vi jobbar ständigt med att försökta utöka vårt medlemsantal,  pga detta kan vi inte heller höja 

medlemsavgiften på barn & ungdomar i vårt område inte har samma ekonomiska förutsättningar och 

kanske inte kan fortsätta om vi höjer avgifterna. 

Våra medlemsavgifter ligger idag på hälften på Ungdomar & Seniorer en tredjedel på barn mot t.ex 

Landvetter där man dessutom måste köpa sina matchställ själva, detta p.ga att vi inte är en 

elitsatsande föreninging utan i första hand tänker på att hålla igång våra barn & ungdomar. 

  

Mats Palmgren 
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IOGT-NTO föreningen Mimers svar på remissen om 

Stöd till ideella föreningar och studieorganisationer. 

Vi bedriver vår verksamhet i lokaler som Wendelsbergs folkhögskola ställer till vårt förfogande. 

Verksamheten omfattar fyra-fem möten om året och vi är bland annat aktiva i ett Luciafirande på 

folkhögskolan, familjedag, Midsommarfirande mm i Wendelsbergsparken. 

I grunden tycker vi att det är ett bra förslag och arbetsprocessen via Rådet för ldeburna 

organisationer har varit ett bra arbetssätt. 

Vi har dock några synpunkter som vi vill lyfta fram: 

• Vi tycker inte att det som beskrivs som en strategi är detta . Vi vill ha ett förtydligande på 

frågan om VARFÖR kommunen ska ge stöd till föreningslivet. 

• Vi tycker att frågan om certifierad förening är en viktig ingång, men eftersom inte kriterierna 

finns angivna är vi osäkra om vad det innebär. 

• Stödformerna är bra och aktivitet före medlemsantal är bra, liksom grupperna barn och 

unga, funktionsnedsatta och 65 plus är bra. 

• Vi saknar stödet till folkhögskolan som vi ser som en mycket viktig del av det civila samhället i 

kommunen. 

• Det finns också ett behov av att stödja det som i nuvarande språkbruk kallas sociala företag 

eller arbetsintegrerade företag. För att förverkliga AGENDA målsättningen och den sociala 

hållbarheten är dessa viktiga. 

• Vi har tagit del av de ekonomiska förutsättningarna för stödet och anser att det saknas en 

tydlig koppling till vilka ekonomiska medel som behövs för att förverkliga de bakomliggande 

målen med stödet (som vi gissar oss till) . 

Slutligen och sist! 

Kommunens politiker har enligt vårt synsätt anledning att ge tydliga svar på vilka gemensamma 

förväntningar som kommunen och det civila samhället kan ha på varandra . 

Mölnlycke 2020-06-04 

~ ~~ /4 ,,y .ida«M-
Hans Hammarström Eva Selander 

Kassör i IOGT-NTO föreningen Mimer Studieledare i IOGT-NTO föreningen Mimer 
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Funderingar kring förslaget till ändrade bidragskriterier för föreningar 
i Härryda kommun

Vi börjar med att tacka för telefonsamtalet vi hade med Mats torsdagen 28 
maj 2020. Det är viktigt för PRO Björketorp att vara delaktiga.

Det måste vara svårt att få fram en gemensam policy för föreningar med så 
skilda inriktningar. Föreningarna tillgodoser vitt skilda behov och det är 
viktigt att ingen hamnar utanför.

Vi oroar oss över att i fortsättningen inte kunna veta i förväg vilka bidrag vi 
kan räkna med. Oftast lägger vi upp programmet för vår samvaro långt i 
förväg och skulle behöva veta inom vilka ekonomiska ramar vi ska hålla oss. 
Flera av våra medlemmar har knappa tillgångar och vi vill inte att någon ska 
uteslutas av ekonomiska skäl.

Aktiviteterna vi arrangerar har stor betydelse för dem som lever ensamma 
och behöver finnas i olika sociala sammanhang. Många har hög ålder (även i 
styrelsen) och orkar inte initiera omfattande aktiviteter. Våra möten har 
informativ, underhållande och samvarouppmuntrande inriktning. Innehållet i 
mötena är begränsat delvis pga hur kostnadskrävande det är. 

Det vi ser är viktigt i det nya förslaget är att alla berörda ska ha tillgång till 
aktiviteten. Där skulle vi behöva stöttning med att få tillgång till 
handikappanpassad lokal i Hällingsjö. En del medlemmar kan inte delta, när 
vi är där och det känns mycket olyckligt.

Vi är gärna med vid kommande planeringsmöten för föreningarna i vår 
kommun.

Med vänlig hälsning

Hällingsjö 20200605

Berit Lindberg, ordförande i Björketorps Pensionärsorganisation

Eva Eliasson-Börjesson, sekreterare  -  "  -
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Wendelsbergs folkhögskola 
Oskars Lundgrens väg 3, 435 35 Mölnlycke 
Telefon 031 – 338 05 30 (vxl) 
www.wendelsberg.se 
 

 
 
 
Remissvar på Härryda kommuns förslag: Stöd till ideella föreningar och studieförbund i 
Härryda kommun 
 
Wendelsberg har verkat som folkhögskola i kommunen sedan 1908 och haft en aktiv roll inte 
minst när det gäller kultur, fritid och bildningsfrågor. Det är viktigt att understryka att 
Wendelsbergs folkhögskola är en ideell organisation. Det känns därför märkligt att 
folkhögskolan inte nämns någonstans i förslaget. Sedan mycket lång tid tillbaka har skolan 
erhållit ett riktat bidrag från kommunen, under många år 25 000 kronor, och sedan mitten av 
90-talet 100 000 kronor per år. Detta upphörde 2019 utan någon dialog med oss vilket förvånat. 
Bidraget har funnits så länge att ingen riktigt känner till historien om varför. Men det är enligt 
oss ingen svårighet att finna goda skäl för ett både fortsatt och ökat stöd. För att nämna några 
exempel: 
 
- Vi producerar ett 100-tal öppna teaterföreställningar varje år. Revyn som är väl känd. 

Barnföreställningar som möjliggör för barn i kommunen att i tidiga år få uppleva 
teater/kultur på hög nivå med en ensemble som till sin storlek och kvalitet är få förunnat. 
Utöver det en lång rad av andra produktioner som kommer kommunens invånare till gagn. 

- Valborgsmässofirande, familjedagar och annat som är öppna och populära aktiviteter för 
bygdens invånare. 

- Utöver det ett stort antal andra arrangemang för olika målgrupper 
- Vi upplåter lokaler till självkostnadspris bl a till Mölnlycke NSF-kårs omfattande verksamhet 

och studieförbundet NBV. 

Andra mervärden  
Vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva folkhögskola med fokus på utbildning för vuxna. Men 
det är få folkhögskolor som lyckas driva verksamheten ekonomiskt utan att också driva 
sidoverksamheter av olika slag. I vårt fall driver vi bl a ett hotell öppet året runt med 28 rum. 
När deltagarna på skolans internat flyttar ut på våren förvandlas vi till ett av landet största STF-
vandrarhem. 2019 hade vi nästan 12 000 gästnätter. Det levererade sannolikt ett och annat 
mervärde till kommunen. 
 
På skolan går ca 200 deltagare. Nästan 100 av dem bor på skolan och även om studietiden för 
våra deltagare oftast är ekonomiskt ansträngd menar vi att det också ger positiva ekonomiska 
avtryck i kommunen. 
 
Wendelsberg är en del av den väldiga och vackra Wendelsbergsparken med sina grönområden 
och dammar. Kommunens invånare är alltid välkomna att besöka Wendelsberg och dess 
omgivningar som vi underhåller och sköter efter bästa förmåga med ytterst begränsade 
resurser.   
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Former för fortsatt bidrag 
Det kan se ut på olika sätt. Vi ser gärna ett riktat bidrag till folkhögskolan i liknande form som 
tidigare om än högre. Det skulle enkelt kunna utformas under rubriken Stöd genom särskilda 
avtal (sid16). Att kommunen får valuta för pengarna kan knappast ifrågasättas.  
 
På sidan 7 under rubriken Begrepp talas det om Studieorganisationer där de studieförbund ingår 
som omfattas av statligt stöd. Folkhögskolan, som är den andra delen av folkbildningen, har 
också statligt stöd från samma instans som studieförbunden, nämligen Folkbildningsrådet. 
 
Dialog 
Till historien hör att kommunen varje år utser en person som adjungeras till Wendelsbergs 
skolstyrelse. Det har varit en mycket bra sak för skolan och vi hoppas också för kommunen. 
Kommunen kan på nära håll följa verksamheten och utvecklingen på Wendelsberg och vi har 
möjlighet att kommunicera åt båda hållen. Det är en ordning vi gärna vill behålla. 
 
Det ligger i våra och styrelsens ambitioner att vi också i fortsättningen ska ha goda 
samarbetsformer med Härryda kommun och vara en viktig del av den ideella kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen. 
 
Vi ser det därför viktigt att beslutande politiker, innan beslut om stöd fattas av 
kommunfullmäktige, tar initiativ till en dialog. Vi vill med det också säkra frågan om en 
kommunal ledamot adjungerad till vår skolstyrelse också i framtiden. 
 
 
Mölnlycke den 8 juni 2020 
 
 
 
Sören Eriksson  Hans Hammarström 
rektor   ledamot i rådet för ideella organisationer  
soren.eriksson@wendelsberg.se hans.hammarstrom@wendelsberg.se 
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STÖD till ideella föreningar och studieorganisationer i HÄRRYDA KOMMUN 
 
Styrelsen för Demensföreningen Mölndal – Härryda lämnar härmed synpunkter och 
frågor kring förslaget till förändring i föreningsstödet 
 
Kort beskrivning av vår förening och vår verksamhet. Deltagartillfällen. 
De medlemmar vi redovisat i tidigare bidragsansökan är mantalsskrivna i kommunen. Vi 
omfattas både av gruppen personer med funktionsvariation och gruppen 65 år och äldre. 
Vår styrelse består idag av 2 ledmöter från Härryda, 4 st från Mölndal och 3 st från andra 
kommuner. Vi har därför postadress till Vuxenskolan i Mölndal för enkelhetens skull. 
Verksamhet sker i båda kommunerna oberoende av varandra. 
 
Vår förenings målgrupp är personer som drabbats av en demenssjukdom och deras 
anhöriga. För dem erbjuder vi tillfällen för sociala aktiviteter och gemenskap med andra i 
samma situation, Träffpunkt  Förgätmigej. Aktiviteterna som erbjuds är anpassade för 
dem, och de erbjuds social samvaro och stimulans för att om möjligt motverka ofrivillig 
ensamhet och psykisk ohälsa. 
Vi ger råd och stöd enskilt eller i samtalsgrupp för anhöriga, inte enbart till 
medlemmar och delvis i samarbete med kommunens anhörigstöd. 
Vi planerar till hösten att starta en mötesplats och samtalsgrupp för dem, som nyligen fått 
en demensdiagnos. 
 
En viktig del är även att sprida kunskap om sjukdomarna till allmänheten, genom att bjuda 
in kunniga personer till föreläsningar med anknytning till demenssjukdomar, forskning och 
anhörigas situation. Förhoppningsvis kan vi nå även de yngre vid dessa tillfällen. 
Demenssjukdomar drabbar ju även dessa, om än inte i lika hög grad som de äldre. 
Föreläsningarna är öppna för alla intresserade, inte bara för medlemmar. Vår policy är att 
aldrig ta avgift när vi vill föra ut vårt budskap till allmänheten. 
Kommunens logga finns med på alla inbjudningar till aktiviteter vi får bidrag för samt i våra 
föreningsbroschyrer, som delas ut. Se bifogad föreningsbroschyr. 
 
Synpunkter och frågor 
Många frågetecken har under redovisningen av arbetets fortlöpande gång rätats ut. 
Nedanstående frågor kvarstår: 
 
Vad innefattar certifiering och vad krävs av vår förening? 
Vilka aktiviteter är berättigade till stöd och hur redovisar man deltagartillfällen? 
Skall närvarolista föras? 
När nya modellen träder i kraft 2021-01-01 (om förslaget beslutats): 
Hur redovisas / utbetalas stöd? 
I förskott utifrån preliminär planering av aktiviteter och deltagartillfällen? Att revideras efter 
faktiska förhållanden vid nästa årsskifte? 
I efterskott med exakta uppgifter? 
Första verksamhetsåret = övergångsår med speciella former? 
 
Nuvarande stöd med kopieringsmöjlighet på Föreningsnavet har varit ovärderlig för oss i 
vår verksamhet. Detta önskar vi om möjligt även fortsättningsvis att kunna nyttja. 
 
DEMENSFÖRENINGEN MÖLNDAL – HÄRRYDA 
Mölnlycke 2020-06-09 
Eva Sördal, Sekreterare 

r'h Deme.nsförbundet \,,.r DEMENSFORENINGEN 
MÖLNDAL-HÄRRYDA 
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Jag antar att det är "Aktivitetsstöd arrangemang", som är aktuellt för oss, fast vi skulle önska att vi 

istället kunde komma överens om  "Stöd genom särskilt avtal".  

Det liggande förslaget kommer att innebära ett administrativt merarbete, jämfört med dagens 

situation, men det är inget oöverstigligt hinder. 

Det ekonomiska bidrag vi hittills fått har främst använts för att finansiera konserter där vi anlitar 

professionella musiker. -"Hur mycket har vi i kassan? Vågar vi ta hit Nisse Landgren nästa höst?" 

Aktivitetsstödet behöver vara förutsägbart, eftersom en solist som t. ex. Nils Landgren måste bokas 

ett år i förväg, och även mindre kända solister ofta ett halvår innan.  

Det är svårt att redovisa ett arrangemang den 15:e december om det äger rum den 17/12. Här 

behövs en mer genomtänkt regel. 

Det som talar för ett "Stöd genom särskilt avtal" är att vi också har ett tätt samarbete med 

Kulturskolan personal och elever och använder lokaler på Hulebäcksgymnasiet. 

 

Mvh 

Mölnlycke Musiksällskap 

      Mölnlycke Blåsorkester 

      Mölnlycke Storsextett 

Dan van Ginhoven 
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2020-06-09 
 

Sjövalla FK’s svar på kommunens förslag rörande ”Stöd till ideella 
föreningar och studieorganisationer i Härryda kommun”. 

 
 
 
Sjövalla FK har tagit del av kommunens förslag rörande ”Stöd till ideella föreningar och 
studieorganisationer i Härryda kommun”. Vi har också, vid ”tfn-möte” den 27 maj, erhållit en del 
förtydliganden. Fortfarande föreligger dock en påtaglig oro för vad förslaget kommer att innebära i 
praktiken, inte minst att stödet till vår förening förefaller bli fullständigt oförutsägbart. Vissa 
parametrar som skall styra storleken på stödet tycks inte kunna fastställas förrän mer eller mindre vid 
utbetalningstillfället. I Sjövalla är det angeläget att basera verksamheten på långsiktiga beslut för att vi 
skall kunna driva vår mångfasetterade verksamhet. Att då, som kommunen föreslår, i 
aktivitetsbidragen (som styrs av hur aktiva våra ungdomar är) baka in olika former av anläggnings- 
och investeringsstöd (för verksamheter som till stor del kommunens invånare i övrigt ägnar sig åt) 
upplever vi som en mindre lämplig väg att gå. 
 
Vi har i och för sig viss förståelse för att kommunen kan behöva ”modernisera” systemet för bidragen 
till föreningarna, men att då baka in stödet för olika typer av anläggningar i aktivitetsbidragen menar 
vi är fel väg att gå. Det kommer sannolikt att leda till en väldigt godtycklig bidragsfördelning. 
 
 
Men låt oss ta det ”från början”. 
 
Vi är tämligen övertygade om att kommunens uppfattning rörande Sjövalla FK är att klubben med 
råge fyller de ställda kraven för stöd. Men låt oss för ordningens skull ändå rekapitulera situationen i 
enlighet med förslaget: 
 
- Sjövalla FK ger sina medlemmar möjlighet till medbestämmande och delaktighet 
- Sjövalla FK samarbetar med andra föreningar 
- Sjövalla FK genomför öppna och inkluderande aktiviter 
- Sjövalla FK skapar utrymme för utveckling 
- Sjövalla FK driver verksamhet med kvalitet 
- Sjövalla FK riktar sig till barn och unga (men också till seniorer) 
- Sjövalla FK är en certifierad förening 
- Sjövalla FK sätter aktiviteter i centrum 
- i Sjövalla FK tar vi ansvar 
- i Sjövalla FK är det angeläget att ha en god ekonomisk hushållning och en budget i balans 
- Sjövalla FK tillämpar demokratiska principer 
- Sjövalla FK är emot all form av våld, rasism, diskriminering och utanförskap 
- i Sjövalla FK är all verksamhet fri från tobak, alkohol och andra droger 
- Sjövalla FK är en fristående juridisk person som bildades 1946. Klubben har sitt säte i Mölnlycke, 
har stadgar, en styrelse på f.n. 12 personer, årsmöten, styrelsemöten, årsredovisningar, vid årsmötet 
fastställd verksamhetsbudget etc, etc. 
Klubben har ett flertal bankkonton och bankgirokonton 
- Sjövalla FK’s medlemmar är till en övervägande del bosatta i kommunen 
- Sjövalla FK har regelbunden verksamhet i sina olika sektioner 
- Sjövalla FK uppdaterar årligen sina kontaktuppgifter till kommunen i enlighet med ställda önskemål 
- Sjövalla FK har sedan många, många år arkiverat sina handlingar i Föreningsarkivet i Mölndal 
- Sjövalla FK har genom att tillägna sig värderingarna i ”High Five” också fört in barnkonventionen i 
sin handlingsplan. 
 
För att ytterligare accentuera vad Sjövalla FK står för bifogas dokumentet 
”Detta är Sjövalla FK” 
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Sjövalla FK bedriver verksamhet inom följande områden 
 
- Fotboll, fr.a. för barn och yngre ungdomar, men också, om intresse finns för äldre 
- Orientering, för alla åldersgrupper 
- Trampolinhoppning, för barn och ungdomar 
- Volleyboll, f.n. för motionärer och nyanlända invandrarungdomar 
- Skateboard, för barn, ungdomar och även vuxna, där en stor del är icke klubbansluten allmänhet 
- Mountainbike, för yngre ungdomar 
- Innebandy, för ungdomar 
- Skidor och allmän träning, för aktiva motionärer 
- Seniorer (stavgång, bowling, bridge, motion), för just seniorer 
- Frisksport, för alla åldrar fr.a. i samband med det s.k. Rikslägret 
- Finnsjögården, motionsanläggning för medlemmar och allmänhet 
 
 
Sjövalla FK bedriver således verksamhet både för medlemmar och för den breda allmänheten. 
Förutom i av kommunen hyrda anläggningar på timbasis, bedrivs verksamheten i följande 
anläggningar: 
 
- Finnsjögården 
Sjövalla har tagit initiativet till, projekterat, ordnat finansieringen av och byggt Finnsjögården. Enligt 
den överenskommelse som träffades med kommunen i början av 1990-talet, skulle anläggningen inte 
enbart användas av klubbmedlemmarna vid aktiviteter och möten utan skulle också vara tillgänglig för 
allmänheten att hyra, att byta om i inför motionspass, att bada bastu i, att fika på etc. 
Vi har sedan anläggningen var klar våren 1994 erhållit ett anläggningsbidrag för denna, numera på 
60.000 kr, vilket man nu vill slopa. 
Hur skall vi få koll på att en kompensation för bortfallet av detta anläggningsbidrag renderar en 
kompensationsfaktor på aktivitetsbidraget vi får för våra medlemmar, så att påslaget, utöver annat här 
beskrivet, täcker detta belopp? Hur kan vi bilda oss en uppfattning om att x % av stödet gäller 
Finnsjögården för att kunna budgetera denna post? 
 
- Elljusspåret vid Finnsjön 
Sedan Finnsjögården kommit till har Sjövalla också tagit initiativet till, projekterat och sedan lett 
byggnationen av ett handikappanpassat elljusspår som är tillgängligt för allmänheten och som är flitigt 
utnyttjat. Kommunen har bekostat anläggningen och svarar för reparation och större underhåll, men 
klubben svarar, enligt överenskommelse med kommunen, för uppsikt över ytskiktet och mindre 
justeringar av detta. Ett gott exempel på att vi tar ansvar. 
Kommer detta att rendera en särskild kompensationsfaktor på aktivitetsbidraget vi får för våra 
medlemmar? 
 
- Skateparken i Djupedal 
Sjövalla har tagit initiativet till, lyckats få ihop finansieringen till och tagit ansvaret för byggandet av 
en skatepark som ger möjlighet till aktiviteter för kommunens invånare, fr.a. då dess ungdomar. Vi 
skapar här öppna och inkluderande aktiviteter helt utan kostnad för nyttjarna, vilket värdesätts. Vi har, 
enligt överenskommelse med kommunen, blivit utlovade ett anläggningsbidrag på 20.000 per år för 
att hålla anläggningen igång, vilket man nu tycks vilja förmena oss. Skall anläggningen kunna ge 
kommunens ungdomar glädje under många år framöver är det av yttersta vikt att anläggningen 
underhålls, i första han då genom en årlig impregnering av betongytan, som bara den uppgår till en 
kostnad på f.n. nästan 20.000 kr. 
Hur skall vi få koll på att en kompensation för detta anläggningsbidrag renderar en 
kompensationsfaktor på aktivitetsbidraget vi får för våra medlemmar, så att påslaget, utöver annat här 
beskrivet, täcker detta belopp? Hur kan vi bilda oss en uppfattning om att x % av stödet gäller 
Skateparken för att kunna budgetera denna post? 
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- Miniskateramp i Pixbo 
Som komplement till skateparken ovan kan nämnas att Sjövalla nu också tagit initiativ till, ordnat 
finansieringen av och själva byggt en miniskateramp i Pixbo till glädje och fromma för allmänheten. 
Den blev färdig den 30 maj. Många, såväl ungdomar som vuxna, har redan uttryckt sin glädje och 
tacksamhet över detta. (Två personer har uttryckt sitt missnöje….) 
Kommunen bistår inte med en krona (bortsett från att man upplåter marken till denna miniramp utan 
kostnad). Mindre underhåll och reparationer av rampen torde bli aktuella framöver. 
Kommer detta att rendera en särskild kompensationsfaktor på aktivitetsbidraget vi får för våra 
medlemmar? 
 
- Skatehallen vid Hönekullavägen 
Sjövalla hyr av kommunen på årsbasis en tom industrilokal i Hönekulla industriområde, vilken 
disponeras av Sjövallas skateboardsektion Chillskate. Med egna och insamlade medel har klubben i 
denna lokal byggt en förhållandevis avancerad och uppskattad skateanläggning som är tillgänglig för 
alla, således inte endast klubbens medlemmar. Ett gott exempel på att vi genomför öppna och 
inkluderande aktiviteter. 
Kommer detta att rendera en särskild kompensationsfaktor på aktivitetsbidraget vi får för våra 
medlemmar?  
På grund av den förhållandevis höga hyra klubben betalar till kommunen (f.n. 75.000 kr/år), tas en 
entréavgift ut av de åkande. Här kan också framhållas att det vore rimligt att vi fick söka 
aktivitetsbidrag även för våra skateboardåkande medlemmar, trots att de får betala entréavgift. Det är 
ju inte annorlunda än att man inom andra idrotter betalar en särskild träningsavgift eller en hög 
medlemsavgift för att vara aktiv. 
(Entreavgifterna får vi tyvärr inte som intäkt när hallen nu är stängd för allmän åkning pga 
Coronakrisen, men det är en annan historia). 
 
- Anläggningen ”Skogen” 
Våra orienterare använder sig av anläggningen ”Skogen”. En anläggning som inte heller kostar 
kommunen någonting. För att vi skall kunna använda skogen som anläggning måste vi dock investera 
i kartor varje år. För att hålla denna kostnad nere så mycket som möjligt (det är dyrt att ta fram 
orienteringskartor) är Sjövalla FK medlem i Föreningen Göteborgskartor, som har som ändamål att ta 
fram orienteringskartor i Göteborg och kranskommunerna. Medlemsavgiften har i många år varit 
20.000 kr, men har i år höjts något. Några enstaka lokala kartor i Mölnlycke har vi också tagit fram 
helt på egen bekostnad. 
Man kan här göra en jämförelse med kommunens fotbollspelare, volleybollspelare, badmintonspelare, 
handbollspelare, innebandyspelare, ishockeyspelare, konståkare m.fl. som får ett indirekt stöd av 
kommunen genom att de hyror man betalar för respektive lokal/anläggning är subventionerade av 
kommunen. Hur stort är kommunens indirekta stöd per deltagartillfälle i dessa anläggningar, som 
alltså i praktiken utgår utöver aktivitetsbidragsstöd? 
Hur kan motsvarande stöd tillerkännas orienteringsaktiviteter i vår stora orienteringssektion, där man 
som lokal/anläggning har skogen, som inte kostar kommunen något, när man nu förmenar oss att få 
det investeringsbidrag för kartor, som tidigare erhållits (motsvarande ovan nämnda 20.000 kr/år)? Vi 
måste alltså årligen investera i kartor för att lokalen skogen skall kunna användas. 
I sammanhanget kan nämnas att Sjövalla bistår skolorna i Mölnlycke med kartfiler som skolorna sedan 
kan använda för utskrift av kartor till den orienteringsverksamhet som skolorna skall ha enligt gällande 
läroplan. Underlaget till dessa kartfiler kommer inte från himlen. Det tas fram genom Sjövallas 
försorg. 
Hur skall vi få koll på att en kompensation för bortfallet av detta investeringsbidrag renderar en 
kompensationsfaktor på aktivitetsbidraget vi får för våra medlemmar, så att påslaget inkluderar detta 
belopp? Hur kan vi bilda oss en uppfattning om att x % av stödet gäller investeringsbidraget till kartor 
för att kunna budgetera denna post? 
 
- MTB-stigar i Finnsjöterrängen 
Våra mountainbikecyklister har, med benäget bistånd från kommunen i form av grus, lagt ner mycken 
möda på att skapa ett system av MTB-stigar nordost om Finnsjögården, som inte stör den övriga 
allmänhetens promenader i området. Men allmänheten kan mycket väl utnyttja dessa stigar om den så 
önskar. Således ännu ett exempel på att vi genomför öppna och inkluderande aktiviteter. 
Kommer detta att rendera en särskild kompensationsfaktor på aktivitetsbidraget vi får för våra 
medlemmar? 3  
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Sammanfattning 
 
Svaret på den avslutande frågan om ”Hur vi skall få koll på att……” för tre av anläggningarna ovan är, 
såvitt vi kan komma fram till utifrån vad vi fått reda på, att ”det kan vi inte.” 
 
Beträffande aktivitetsstödets storlek kan vi konstatera att detta kommer att vara beroende av ett flertal 
faktorer såsom: 
- kommunens budget som fastslås strax före verksamhetsårets början 
- kompensationsfaktorn för respektive förening 
- luddiga regler för hur kompensationsfaktorn skall bestämmas med hänsyn till den/de 
lokaler/anläggningar som föreningarna i kommunen svarar för. (Det har talats om att endast en 
lokal/anläggning skall påverka kompensationsfaktorn, men hur skall man i så fall kunna få 
kompensation för övriga lokaler/anläggningar?) 
- antalet aktivitetstillfällen som totalt inkommer från samtliga föreningar till kommunen under 
verksamhetårets gång (i februari och augusti) 
- att ett tak skall bestämmas för hur mycket en förening kan få i förhållande till andra föreningar (det 
nämndes att en förening inte kan få mer än 6 ggr vad föreningen med minst aktivitetsstöd kan få, 
oavsett skillnaden på föreningarnas storlek, vilket ju skulle vara förödande för Sjövalla med vår storlek 
och bredd). 
 
Man kan således konstatera att det torde vara helt omöjligt för en förening att få grepp om vilket stöd 
man kan få innan detta de facto utbetalas (i mars och september). Något försök till att för föreningarna 
redovisa vad förändringarna i praktiken skulle innebära, har heller inte gjorts. 
 
Detta är mycket otillfredsställande! 
Vi behöver långsiktiga stöd, eller kalla det hjälp till självhjälp, för att med god planering, god 
ekonomisk hushållning och i förväg fastställda årliga budgetar kunna driva vår mångfasetterade 
verksamhet, där vi genomför öppna och inkluderande aktiviteter för barn och äldre. Hur kan man 
garantera detta när vi inte vet något om vilket bidrag vi kan få förrän långt senare, vid utbetalningen 
av aktivitetsstödet? Samma sak gäller naturligtvis även andra föreningar i kommunen. 
 
Nej – dela i stället upp det av kommunen totalt budgeterade anslaget till stöd i två delar. 
En över de närmaste åren fast del som i sin helhet bestäms av ett antal särskilda avtal som upprättas 
mellan kommunen och de föreningar som, också till allmänhetes fromma, driver en eller flera 
anläggningar/lokaler (inklusive lokalen skogen) och där allmänhetens utnyttjande inte alls avspeglar 
sig i föreningarnas deltagartillfällen, 
samt 
en rörlig del, som blir mellanskillnaden mellan kommunens budget varje år och den totala fasta delen, 
vilken mellanskillnad sedan fördelas på det totala antalet deltagartillfällen. Vill man då ändå ha med 
någon form av utjämningsfaktorer kan ju så vara, men de bör då vara kända i förväg. 
 
Även om vi då inte i förväg kan få någon uppfattning om vad ett deltagartillfälle kan ge och då inte 
heller vad man totalt kan få som aktivitetsbidrag, så kan vi i alla fall, genom god ekonomisk 
hushållning skapa en långsiktig trygghet i driften av våra förhållandevis kostnadskrävande 
anläggningar. 
 
 
Således: 
Fastslå för föreningarna specifika och viktiga fasta bidrag (benämnda på sätt 
som passar kommunen) så att anläggningar på ett långsiktigt och tryggt sätt 
skall kunna hållas igång. Fördela sedan återstoden av tillgängligt stöd på 
aktivitetsbidrag. 
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Hej, 
 
Jag har följande synpunkter på det bifogade förslaget. 
 
Deltagartillfälle. 
Bara personer som är mantalsskrivna i kommunen får räknas med och erhålla bidrag för 
deltagartillfällen. 
Motiv 

1. Härryda Kommuns invånares skattpengar skall gå till aktiviteter för kommunens egna 
invånare. 

2. Principen är enkel, inget utrymme för bedömningar och lätt att kontrollera i och med 
att alla deltagare registreras genom sitt personnummer samt att gränsen är enkel, inga 
bedömningar. 

3. Är det få deltagare i föreningen från annan kommun så har ett uteblivet stöd en liten 
påverkan på föreningens ekonomi. Är det många deltagare från annan kommun och 
bortfallet stort för föreningen så understryker det på behovet av att bara stödja 
kommunens egna invånares aktiviteter med kommunens skattepengar. 

 
Medlemsdefinition 
Nedanstående definition på medlemskap ska ingå i beslutet: 
 
"En medlem ska aktivt ta ställning för ett medlemskap alternativt betala medlemsavgift under 
det underlagsår som medlemmen redovisas i ansökan om bidrag. Medlemskapet ska bekräftas 
varje år och för ett år i taget. Medlemmar som ansluter sig sent under ett år och får ett 
ytterligare medlemsår på köpet kan bara räknas in i ansökan under ett av de två åren". ( 
hämtat från MUCF.se) 
Motiv 
Grundläggande för en förening och de demokratiska reglerna. 
 
Bankkonto, Postgiro eller Plusgiro. 
Årliga belopp understigande 2000 kr kan betalas ut till en Kassör. 
Motiv 
Det kostar ca 1000 kr per år för en förening att öppna och hålla ett Bankkonto, Postgiro eller 
Plusgiro. 
 
Uppföljning 
Förvaltningen skall utöver ett lottat stickprov bland bidragstagande föreningar, varje år välja 2 
föreningar av de 10 största bidragstangande föreningarna  att granska bidragshandlingarna och 
årsmötesdokument. 
Motiv 
Viktigt att föreningarna upplever att den demokratiska processen i föreningarna har betydelse 
och fyller en funktion 
 
mvh 
 
Anders Pellmyr 
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Hej, Mats 
 
Det blir lite svårt för mig att svara som förening eftersom vi inte har några möten för tillfället. 
Tänkte ändå ge dig en kort reflektion från mig som privatperson och kanske också som 
representant för några av de föreningar som inte har regelbundna aktiviteter som 
fotbollsträningar osv. Jag tänker då på byalag, bygdegårdsföreningar som kan ha en del öppna 
publika aktiviteter där man inte registrerar deltagarna med namn. Vi hamnar nog kanske lite 
utanför det hela och det vore bra med lite flexibilitet kring det. 
 
Spontant när jag fick förslaget som pdf och började läsa - så kändes det svårnavigerat. Mycket 
textmassa som upplevdes som otydlig (kanske borde varit en kort ingress i början på varje 
avsnitt?) och därmed blev det tung att ta till sig budskapet. Jag får erkänna att jag efter några 
sidor la det åt sidan vid det tillfället. Det är kanske risk att det är flera som tänker likadant? 
 
Det var bra att ni sedan gjorde en presentation, men när man ser att den är hela 50 minuter 
lång, så blir det även där frestande att tänka "jag får titta på den sen...”. Nu har jag hoppat mig 
fram till de delar jag var intresserad av och tror att jag förstår det mesta, rättviseprincipen mm. 
 
Den delen som berör oss i bygdegårdsföreningen Hindås station är ”Stöd genom särskilda 
avtal”. Då slår det mig att jag inte vet vem som är vår kontaktperson. Karin Beckman som vi 
precis hade börjat samtala med, slutade ju väldigt plötsligt, tyvärr. Vårt IOP-avtal säger att vi 
kan förlänga eller förhandla sex månader innan avtalet upphör, och det upphör om knappt 7 
månader, 31/12 2020. (Förlängningen som gjordes för ett år sen gick genom t.f. Maria 
Carlsson och finns endast genom mejlkonversation. Tanken var då att ett riktigt avtal sedan 
skulle skrivas med den nya Kultur o Fritidschefen när hon hade hunnit sätta sig in i sitt nya 
jobb.) Jag önskar ju så klart att redan nu få till en förlängning som helst är på minst 2 år så det 
känns lite mer stabilt att planera verksamhet. Exempelvis så har vi en bröllopsbokning som är 
framflyttad pga corona till nästa höst och då vill jag ju gärna veta redan nu att vi har ett 
förlängt avtal. Vi har även ett leaderprojekt kring stationshuset som nu går med snigelfart pga. 
pandemiläget. En förlängning av det projektet till slutredovisning under 2021 hänger också på 
att vi har ett förlängt IOP- avtal. 
 
Det är oklart hur organisation och personalansvar inom Kultur o Fritid ser ut. Går inte att hitta 
någon info om det på kommunens hemsida, eller så är det bara svårt att hitta till den? Får man 
önska sig lite mer transparens och tydlighet kring den organisationen? 
 
Jag finns tillgänglig på telefon 0708-303150 i fall du vill prata med mig.  
Är i regel på plats här i Hindås också i fall du har vägarna förbi. Det går ju att samtala 
utomhus på den här årstiden. 
:) 
 
Med vänlig hälsning 
________________ 
Mette Waldrop 
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§ 10 

Synpunkter på förslaget stöd till ideella föreningar och studieorganisationer i 
Härryda kommun  

I mars 2018 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att genomföra en totalöversyn av 
bidrag och stöd till kommunens föreningar. Under våren 2020 har förvaltningen inhämtat 
synpunkter genom workshops och dialog med föreningslivet i kommunen samt regelbundna 
avstämningar med välfärdsnämndens arbetsgrupp och rådets referensgrupp. Förvaltningen har 
tagit fram ett förslag till Stöd till ideella föreningar och studieorganisationer i Härryda 
kommun som har skickats ut till föreningslivet för återkoppling senast den 14 juni 2020. 
 
Presidiet i rådet för idéburna organisationer har beslutat att kalla till ett extra sammanträde för 
att lämna synpunkter på förslaget. Enskilda föreningar har möjlighet att lämna synpunkter 
tom. den 14 juni.  
 
Rådet för idéburna organisationer diskuterar förslaget och lämnar synpunkter. Från 
diskussionen noteras särskilt.  
 
Generella synpunkter 

 Oförutsägbart vad stödet/bidragen för föreningar kommer att bli.  

 Kravet på att en förening ska vara certifierad för att vara bidragsberättigad kan 
medföra extra administration hos föreningarna. 

 Wendelsbergs folkhögskola räknas inte som folkbildare enligt det nya förslaget. 
Wendelsberg har tidigare fått bidrag men står nu utan enligt föreliggande förslag. 

 I processen för framtagandet av förslaget har vikten av tillit mellan kommunen och 
föreningslivet poängterats; en aspekt som inte har fångats upp i förslaget.  

 Skrivning kring integration saknas i förslaget.  

 Problematiskt att föreningar som äger anläggningar enligt förslaget i första hand ska 
hyra och använda kommunala anläggningar.  

 Förslaget innebär att bidrag inte längre ges för medlemmar utan endast för aktiviteter. 
Förslaget är positivt givet att syftet med stödet är att medlemmar ska vara aktiva. Det 
är dock viktigt att detta inte bidrar till att ”enklare aktiviteter” premieras. Fokus bör 
vara på kvalitet och innehåll snarare än antalet aktiviteter. Föreningslivet ska vara 
inkluderande och finnas till för alla.  

__________ 
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Rådet för idéburna organisationer går igenom förslagets olika avsnitt och lämnar synpunkter. 
Från diskussionen noteras särskilt. 
 
Strategi för stöd till föreningslivet i Härryda kommun (s. 3) 

 En strategi bör svara på frågan varför kommunen stödjer föreningslivet. Resterande 
del av dokumentet bör ge svar på frågorna vad som ska stödjas och hur stödet ges. 
Strategin behöver bli tydligare. 

 Kommunens vision har inte uppfyllts i strategin.  

 I förslaget framgår att stödet utvärderas och aktualiseras var fjärde år. Finns det inte 
anledning att se över det oftare? 

Allmänna utgångspunkter (s. 4) 

 Bra med certifiering, men en tydlig definition saknas. Förslaget bör tydliggöra vad en 
certifiering innebär.  

 I stycket kring vilka föreningar som beviljas stöd under rubriken Stöd kan beviljas till 
föreningar som bör det tydliggöras om en förening ska uppfylla samtliga punkter eller 
om delar av dem är tillräckligt.  

 I stycket kring ekonomisk hushållning framgår att en viktig bas i föreningars ekonomi 
bland annat är medlemsavgifter och entréavgifter. Detta antagande är problematiskt då 
de föreningar som har öppna aktiviteter oftast inte tar betalt för att personer t ex tränar 
på anläggningen eller deltar i aktiviteter. 

Ansökan (s. 5) 

 Stycket kring att stöd beviljas till föreningar som kan styrka att övervägande del av 
medlemmarna i föreningen är bosatta i kommunen ifrågasätts. Flertalet föreningar har 
medlemmar eller personer som deltar i aktiviteter som är folkbokförda i andra 
kommuner. En del föreningar är de enda av sitt slag i området, blir missvisade om inte 
andra än kommuninvånare kan bli medlemmar eller delta i aktiviteter. Bättre att se det 
i ett större perspektiv, t ex hela Göteborgsregionen. 

 Vem ska kontrollera var medlemmarna är folkbokförda? Kommunen eller klubben? 
Extra administration ska inte skapas, om huvudparten av medlemmarna är skrivna i 
kommunen borde det räcka.  

 Föreningar förutsätts följa reglerna, sedan är det upp till kommunen i vilken 
utsträckning detta kontrolleras. 

 Om föreningar inte får bidrag för medlemmar som är folkbokförda utanför kommunen 
riskerar kommunen att tappa intäkter. Vad blir effekten för kommunen i slutändan då? 

R HÄRRYDA 
- KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för idéburna organisationer 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10                                            Sida 4 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

Föreningar är inte enbart en utgift utan tillför mycket värdefullt till kommunen, dels i 
intäkter men framförallt i form av sociala värden. 

Begrepp (s. 7) 

 Studieorganisationer – Wendelsbergs folkhögskola beviljas statsbidrag och är en ideell 
organisation, men får inget stöd från kommunen enligt föreliggande förslag. 

Ekonomiska stödformer (s. 8) 

 Barn och unga 7-20 år – vad är anledningen till just detta åldersspann? Om strategin 
hade varit tydligare (t ex fokus på barn och unga) skulle åldersspannen kunna 
motiveras.  

 65 år och äldre – blir inaktuellt då pensionsåldern höjs till 67. Personer som är 65 + 
kan vara medlem i andra föreningar utöver pensionärsföreningar.   

 Utjämningsfaktorer – förtydligande kring vad som avses efterfrågas.  

 Kompensation till förening som hyr lokal/anläggning – Oförutsägbart då föreningar 
inte vet vad kompensationen blir. 

Aktivitetsstöd arrangemang (s. 10)  

 En förening beviljas max 10 000 kr per år – ett maxbelopp kan vara kontraproduktivt, 
exempelvis i de fall flera engagemang/aktiviteter arrangeras av en förening.  

Stöd till förbättring av lokal eller anläggning (s. 12) 

 Beroende på vilket stöd en förening eftersöker ska föreningen vända sig till olika 
verksamheter inom kommunen (föreningsservice, bygglov osv). Otydligt vem som är 
kontaktperson för olika typer av frågor. Tydligare information/kommunikation 
efterfrågas. 

Utvecklingsstöd (s. 14) 

 Vem definierar vad som är nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet? En 
förening kan utvecklas inom ramen för sin verksamhet, svårt för utomstående att 
bedöma detta.  

Stöd till studieförbunden (s. 16) 

 I förslaget definieras folkbildning som studieförbund, men inkluderar inte 
folkhögskolor.  

Stöd genom särskilda avtal (s. 17) 

R HÄRRYDA 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Rådet för idéburna organisationer 

Sammanträdesdatum 
2020-06-10                                            Sida 5 

 
 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

 Positivt men bör utökas till att innefatta fler föreningar för att skapa trygghet och 
förutsägbarhet.  

 Kortsiktigt att avtal sluts över 1-3 år?  

 

Tidsplan 

Mats Rosendahl, planeringsledare föreningsservice, redogör för tidsplanen. Sista dag för 
föreningar att lämna synpunkter är den 14 juni. Därefter kommer avstämningar ske med 
välfärdsnämndens arbetsgrupp och rådets referensgrupp. Beroende på vilka synpunkter 
föreningsservice får in kommer nuvarande förslag antingen att justeras eller omarbetas. 
Förvaltningen planerar att lägga fram ett förslag som behandlas i kommunfullmäktige den 15 
oktober, innan dess ska ärendet beredas i kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. Det innebär 
att förvaltningens förslag planeras färdigställas i sommar. Om förslaget antas i fullmäktige 
kan en ny modell införas vid årsskiftet.  

_______ 

Rådet för idéburna organisationers behandling 

Rådet för idéburna organisationer beslutar att de protokollsanteckningar som har förts vid 
sammanträdet överlämnas till föreningsservice och utgör rådets remissyttrande. 

R HÄRRYDA 
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Råda hembygdsförening 

Mölnlycke  

 

YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL STÖD TILL IDEELLA FÖRENINGAR I HÄRRYDA KOMMUN. 

 

Råda hembygdsförening omfattar drygt  500 medlemmar och har sin verksamhet förlagd till 

Råda hembygdsgård i Solsten. 

Föreningen uppfyller alla krav som kommunen ställer på en förening. 

De flesta aktiviteterna sker på Hembygdsgården,  en dag per vecka. 

Några gånger per år inbjuds alla medlemmar till temamöten. Mötena är välbesökta,  på sista 

tiden mer än 100 deltagare. På hösten inbjuds till sockenvandring som vänder sig till alla 

boende i Mölnlycke. 

Varje år anordnas 3 marknader:  

Vårmarknad 

Skördefest 

Julmarknad 

Föreningen har då möjlighet att tjäna pengar, som används för att klara verksamhetens alla 

utgifter. Såsom kostnader för el och övrig drift, producera årsskriften mm. 

 

Övergripande mål är att .. 

- Förmedla kunskaper om Mölnlyckes historia (till Mölnlyckes invånare) 

- Att visa föremål från äldre tider. (I nybyggt museum) 

- Att ta emot skolklasser. 

Skolbarnen får sakkunnig Information om alla samlingar och får även prova på några 

gamla hantverk. 

   

Yttrande.. 

Som hembygdsförening är det sällan vi arbetar i aktivitetsgrupp. Det är svårt att sätta våra 

medlemmar i en kategori. Många är 70+, men yngre medlemmar är också välkomna. 
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Mycket arbete i föreningen utförs av medlemmar utanför våra ”tisdagsträffar”, t ex skötsel 

av gården och trädgården, planering inför studiecirklar och arrangemang. På den årsskrift vi 

ger ut varje år med olika tema om Mölnlycke läggs ett stor arbete ner. Allt sådant arbete 

premieras inte, som vi ser det i föreliggande förslag. 

Föreningen är inte en pensionärsorganisation. Istället anser vi oss vara en 

kunskapsorganisation. Förekommande studiecirklar rör ofta historiska temata. 

Ex :  Råda Säteris historia, släktforskning. 

Vi tror att förslaget innebär mycket administration för föreningen och ett sämre ekonomiskt  

utfall. 

Vår önskan är att den nuvarande modellen för bidrag till Hembygdsföreningarna behålls. Vi 

har förståelse för att det är önskvärt med ett enhetligt system, men att vi är en så liten grupp 

med speciella förhållande att ett undantag kan göras. 

 

 

Sune Mentor   Ingvar Bragd 

Kassör   Ordförande 

 

 

-  
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Hej! 

 

Tack för en bra genomgång av det nya förslaget via den sparade videon som ligger på er webbplats. 

Jag heter Erik Rydberg och företräder Härryda scoutkår.  

Det är förstås svårt att ha konkreta frågor när vi inte ser hur detta påverkar oss ekonomiskt. Jag kan 

inte se om vi kommer få mer, mindre eller ungefär lika mycket pengar om det här förslaget går 

igenom. Jag såg i presentationen att ni hade gjort en testkörning utifrån de nya reglerna så frågan är 

om det skulle gå att få det för vår scoutkår? 

Några funderingar utifrån vår verksamhet. 

Läger och utflykter 

Vi har ofta utflykter, övernattningar och läger. Det innebär många timmars aktiviteter för våra barn 

och unga samt ett stort engagemang från våra ledare. Förstår vi saken rätt så innebär det ingen 

skillnad i bidrag om vi har 1 timmes möte eller 8 timmars utflykt alternativt 24 timmars scouting på 

en dag? (Att sova borta i tält är definitivt en aktivitet för en 8 åring, inte bara sova.)  

Medskick: vi ser att vårt engagemang för barn och unga i kommunen, där längre tidsperioder än bara 

ett möte/träning, inte återspeglas i aktivitetsstödet. 

  

Lokaler 

Idag har vi lokalbidrag för det hus vi bedriver vår vanliga verksamhet. Det är en lokal som tillhör 

fotbollsklubben. Vi betalar ingen hyra men el, vatten och annat betalar vi. Det nuvarande 

lokalbidraget försvinner och ersätts av en uppräkning av deltagartillfällen. Ska vi förstå det nya 

förslaget som att detta innebär att vi inte alls får någon ersättning, via uppräknade deltagartillfällen, 

för den lokal vi använder eftersom vi inte äger den och inte betalar hyra men betalar för el, vatten 

och allt annat underhåll? 

  

Ekonomi  

Vi kan se den övergripande fördelen av att förenkla bidragssystemet. Att ha en fast budgetpost på X 

kronor i aktivitetsstöd och fördela det på antalet deltagartillfällen kan ju ses som smart utifrån ett 

budget- och ekonomiskt kommunperspektiv men för oss kan det skapa osäkerheter. Summan av 

bidrag blir väldigt starkt kopplat till alla andra föreningars antal möten. Vi vinner ju mest på om alla 

andra föreningar inte har någon verksamhet. Ekonomiskt ser jag inte att det främjar samverkan 

mellan föreningar. 

Vad jag förstår så vill kommunen ändra så att så många föreningar som möjligt ska ha tillgång till 

bidrag. Det som inte framgår är hur många mer föreningar det i så fall kommer handla om och då hur 

många fler deltagartillfällen som kommer vara bidragsberättigade och vara grunden för fördelningen 

av bidragspengarna. För jag kan inte heller se att budgetposten för bidrag ökar vilket i så fall skulle 

innebära att varje deltagartillfälle blir ännu mindre värd jämfört med hur det ser ut idag. 
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Konkret fråga: Kommer då bidragen bara att betalas ut en gång per år jämfört med dagens två 

gånger per år eller hur ska det annars fördelas om budgeten sträcker sig över ett år? 

Konkret fråga: Då separata bidragsstöd tas bort och de som får stöd för fastigheter får detta enligt 

principen ”inrapporterade deltagartillfällen räknas upp”. Min tolkning är då att mängden 

deltagartillfällen ökar totalt i kommunen och varje deltagartillfälle blir mindre värd och som följd får 

de som inte har möjlighet att få bidrag för lokaler inte bara inget lokalbidrag utan också mindre 

pengar per deltagartillfälle. Lite av en dubbelförlust.  

  

För oss i en förening är det till största delen en fråga om hur skillnaden blir i utbetalda bidrag från 

Härryda kommun. Vi skulle uppskatta en uppställning med vad vi får i bidrag idag och ungefär hur det 

skulle se ut 2021. 

  

Scouthälsningar 

Erik Rydberg 

Härryda scoutkår 
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Stöd till ideella föreningar och studieorganisationer i Härryda kommun 
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, ett av fyra föreningsarkiv i Västra Götalandsregionen, 
förvaltar, tar tillvara och förmedlar folkrörelsernas och föreningarnas arkivhandlingar. 
Dokumenten vi har fått i uppdrag att ansvara för är en viktig del av demokratins historia, 
vilket bidrar till att värna de demokratiska värdena. Det rör sig till exempel om 
idrottsföreningar, kulturföreningar, kvinnoföreningar och nykterhetsföreningar, lokala 
aktionsgrupper, politiska partier och trossamfund, fackliga organisationer och kooperativa 
konsumentföreningar, 
Vi ger stöd och service till alla föreningar, som så önskar, i Härryda och övriga 
upptagningskommuner. Vi förvarar och ordnar föreningars protokoll, bokföring, bilder, 
utmärkelser och gåvor man fått vid olika arrangemang. Vi har ett uppdrag att bevara 
föreningars historia och även göra den tillgänglig för forskare. 
 
Med nuvarande regler är vi bidragsberättigade och har i många år fått ett viktigt bidrag från 
Härryda kommun. När vi läser förslaget på nya bidragsregler kan vi inte riktigt se att vår 
verksamhet, tillsammans med Hembygdsrörelsen och delar av kulturföreningarna, skall kunna 
rymmas i det nya systemet reglerna. Det centrala i förslaget är att framtida bidrag ska baseras 
på aktiviteter. 
Som vi tidigare beskrivit är vårt uppdrag inte att anordna aktiviteter. 
 
I de ”Allmänna utgångspunkterna” beskrivs vilka kriterier som föreningarna ska uppfylla för 
att vara bidragsberättigade. ”Stöd kan beviljas till föreningar som:  

 /…/ 
 omfattas av Härryda kommuns modell för certifierad förening 
    kan styrka att övervägande del av medlemmarna i föreningen är bosatta i kommunen 
    har sitt säte och sin verksamhet i Härryda kommun  
    /…/ 
    har regelbunden verksamhet. Minst fyra sammankomster per år inklusive årsmöte med 

ansvarig vuxen närvarande finns redovisade i verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. 

Eftersom vi inte uppfyller dessa grundläggande krav kan vi inte söka om bidrag från någon av 
de olika bidragsformerna. 
 
Det beskrivs också vilka föreningar som inte kan få bidrag. ”Härryda kommun ger inte stöd 
till  /…/ verksamhet som har annan offentlig finansiering”. 
 
Vår verksamhet finansieras till liten del av medlemsavgifter och till största delen av bidrag 
från upptagningskommunernas tillsammans med regionala bidrag från Region Västra 
Götaland, samt statliga medel genom Kultursamverkansmodellen. 
Det som ofta benämns som vårt Kulturarv inbegriper alla materiella och immateriella uttryck 
för mänsklig påverkan. Senare år har tydligt visat att olika politiska strömningar utnyttjar och 
hotar kulturarven – de kan användas såväl för att ena som för att splittra ett samhälle.  
 

.. ~ \°NGS 
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Kulturarvet, anser vi, är en viktig grund för interkulturell dialog och därmed förståelse mellan 
olika kulturer och grupper.  
Att räkna med att kommunerna, som ingår i vårt upptagningsområde, tillsammans med 
arkivbildarna ensamma skulle kunna finansiera en så viktig verksamhet är inte rimligt. Därför 
tilldelar staten regionerna pengar att fördela för att försäkra sig om att dokument och ting 
förvaras för framtiden. Med det nya förslaget på bidragsregler är det inte längre möjligt med 
en finansieringsmodell som bygger på en kombination av stöd från staten, via regionen, och 
kommunerna. 
Som arkiv har vi små möjligheter att få in pengar på andra sätt än via våra bidragsgivare. 
Vi tar ut en medlemsavgift för arkivbildarna, men den har mer ett symbolvärde i det att man 
blir påmind att lämna in material och att till exempel en avgående sekreterare är medveten om 
att allt man samlat på sig ska lämnas över till den nyvalda. Avgiften är så låg att även små 
föreningar inte ska se ett ekonomiskt hinder att lämna över material. 
 
En kulturförening, likt hembygdsrörelsen och folkrörelsearkiv, skapar ett mervärde med hjälp 
av de ideella krafterna. Det är lagstadgat att vi är en del av kulturarvet och om man strikt 
utgår från en ersättning utifrån aktivitet innebär det att verksamheter måste läggs ner. 
Materialet finns dock kvar, oavsett om det är möbler som producerats i kommunen eller 
dokumentation. Det blir då kommunen som får ta över ansvaret för att bevara vårt kulturarv 
till en betydligt högre kostnad än vad ett stöd till föreningslivet kostar.  
 
Vi föreslår att reglerna utökas med bidrag som är anpassade efter föreningar som inte har i 
uppdrag att tillhandahålla aktiviteter. Där de allmänna utgångspunkterna också är anpassade 
så att alla föreningar som idag får bidrag ryms i förslaget. Det nuvarande förslaget är för snävt 
och utestänger flera föreningar som har viktiga uppdrag att bevara civilsamhällets historia och 
föra vårt kulturarv vidare.  
 
Avslutningsvis vill vi också påminna om att det kommer en ny Arkivlag under nästa år 
(troligen under nästa år kanske vi bör tillägga) SOU 2019:58  
 
4.5.4 
Enskilda arkivinstitutionerna har ett uppdrag som liknar arkivmyndigheternas, nämligen att 
ta emot, förvara och tillhandahålla arkivbestånd. En viktig skillnad är dock att de enskilda 
arkivinstitutioner som drivs av en förening eller organisation har sitt huvudsakliga och 
grundläggande uppdrag från sina medlemmar, ägare eller uppdragsgivare.” 
 
Partille 2020-06-12 
 
Kaisa Blank Nordmark 
Ordförande 
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 
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1. I välfärdsnämdens verksamhetsplan 2020-20222 har föreningslivet fått 

ett mycket litet utrymme, med andra ord mindre pengar. Sid 4 i förslgat 

talar man om vi skall ha god ekonomisk hushållning och att basen i 

föreningens ekononmi är eget införskaffat material. Detta är en 

vidareutveckling av den styrande majoritetens tänk. 

2. Vi jobbar ideellt, familj, arbete och i någon mån social samvaro. 

Frågan är hur mycket vi skall kunna begära att våra ledare/styrelse skall 

kunna ta på sig att göra. Certifiering är ju något som man behöver vara 

några stycken för att kunna fullfölja. 

Många utbildningar som skal! göras och sedan skall man arbeta med 

detta i föreningen kontinuerligt. 

Detta är ju något som vi inte kan lägga på våra ledare/styrelse som redan 

idag arbetar mycket. 

Det gäller försöka hitta några som har intresse och engagemang och som 

kan långsiktigt ta på sig att driva detta i föreningen under många år 

framåt. 

Detta är ju inte så lätt, vi har ju många gånger redan nu problem med att 

få personer att vara ledare för våra lag. 

Om man inte klarar av att lösa detta hur gör man då? 

Vi undrar hur andra föreningar har gjort som är certifierade? Har man 

från kommunen följt upp att man arbetar med detta i föreningen? Att 

man bara inte har gått utbildningarna för att sedan få mera bidrag. 

Vi är strax över 400 medlemmar och 245 st aktiva ungdomar och ca 40 

ledare. 

Om vi inte får något stöd från kommunen kommer vi behöva lägga ner 

vår verksamhet. 

Då kan man undra vem som tar hand om alla ungdomar som vi aktiverar 

varje vecka under flera tillfällen. 

Kommunen tycker vi skall vara ett stöd och hjälp för vår verksamhet, 

känns inte som vi kommer att få det nu. 

3. Uppmuntrar till nytänkande: Skall vi i en ren fotbollsklubb börja med att 

stå på händerna och spela, sittfotboll, putta kula, för att få ihop 

verksamheten. Vi vill spela fotboll och inget annat "hittepå" 
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Viktigast måste ju vara att vi i vårt fall försöker driva vår fotbollsförening 

så bra som möjlighet med dom resurser som vi har, för dom 

barn/ungdomar som vill spela fotboll. 

4. Utjämningsfaktorn: Vem skall justera detta vid varje utbetalningstillfälle. 

Aktiviteterna är säsongsbetonade. Hur vet man om det finns något i 

påsen vid utbetalning två .. Lägg pengarna på föreningarna som det 

kommer att kosta att administrera detta förkastliga förslag. Mera 
1'hittepåjobb11 

5. I första hand kommunala lokaler. Alla föreningar med egna anläggningar 

borde behandlas i enlighet med vårt förslag i våra första kommentarer.( 

Pixbo GK och SjövallaFK contra/jfr med Fagervallen, IFK Hindås.) 

Vi har haft våran anläggning sedan 1913 och hoppas att vi kan driva den 

vidare i många år till. 

När vi träffade kommunen första gånger för ca 4 år sedan angående 

översynen av bidragen så sa man att dom skulle ses över då det inte var 

gjort på många år. 

Man sa också att dom föreningar som äger sina anläggningar skulle få 

mera stöd då dom inte har samma förutsättningar som dom kommunala 

anläggningarna. Vad blev det av detta? 

6. Vem/ bestämmer detta. Mer administrativt arbete. 

7. Utjämningsfaktor: ännu mer arbete. (hittepå) 

8. Ännu mera hemligheter som göms och ingen vet. Det är inte någon 

speciell lokal, men vi bor i kommunen, även man tvivlar när vi ser på 

behandlingen i stort, och betalar en hel del skatt och har rätt att hyra alla 

kommunens lokaler då borde det finnas en taxa. I den här översynen har 

det indirekta stödet till föreningar beräknats i form kommunala lokaler 

och anläggningar. Var är föreningars egna lokaler.? 

9. Workshop ansågs integration som en viktig punkt . Den är glömd. - V\\..-~~ 

10.Kommunens ledordi visionen kommer att montera ned en idrottslig•\\-~~~fM\tlt.. 

föreningsrörelse pga enkelriktat tänk. Man glömde det viktigaste: • ~ 
föreningarna som gör kommunens arbete. Skäms. 

11. Ännu en vinklad utrednig. 
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RF SISU 
 
Hej! 
 
Här kommer våra tankar kring det nya förslaget kring stöd och bidrag.  
 

1. baseras på tillit till föreningens förmåga att ta ansvar 
Hur utvärderar man tillit till föreningens förmåga att ta ansvar? Vad innebär att ta ansvar? 

2. bygger på hjälp till självhjälp 
Kan man utvärdera detta? Vad innebär det  konkret för föreningarna?  
 

3. Stöd kan beviljas till föreningar som: 
Varför välja att lägga in specifikt ”fri från alkohol och droger”? Detta ska väl ingå i 
certifieringsmodellen?  
Tänker att det under denna rubriken handlar mer om ramverk såsom stadgar, demokratiska 
principer  
 

4. Vi som organisation jobbar ju med resan ”Modern förening” och därför undrar vi varför man 
just valt ut de tre rollerna, ordförande, sekreterare och kassör? Skulle man inte kunna ha en 
mer öppen rollfördelning istället för tre titlar?  
 

5. Ni nämner att stödet inte kan gå till arbetsplatsförlagda föreningar, men hur gör man med de 
skolföreningar som bedriver verksamhet på fritiden? Eller Korpenföreningar som är anslutna 
till RF? 
Skulle man kunna skriva arbetstidsförlagd istället?  
 

6. En förenings 50 första deltagartillfällen räknas upp för att stötta breddidrotten, Kan ni 
förtydliga vad som menas med det?  
Finns det en risk att man missgynnas om man är en stor förening med många medlemmar 
och bra verksamhet?  
En möjlighet kanske är att man bara får stöd för en träning i veckan för 8-åringar, två för 10 
åringar, osv.. ? 
 

7. KUL och BRA initiativ med utvecklingsstödet?  
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Rävlanda AIS 
 
Vi hade ett möte på distans den 27/5 med representanter från kommunen där vi diskuterade de 
nya bidragssystemet. 
 
Jag vill börja med att säga att vi i Rävlanda AIS tycker att de gamla bidragssystemet är bra. Vi 
anser att det är fyra bidrag som var och ett fyller sin uppgift. Det är också så att vi nu vet vad 
som gäller år till år. 
Anläggningsbidrag(för skötsel av egen anläggning),  
Aktivitetsbidrag(baserat på hur många man aktiverar),  
Investeringsbidrag(extra ordinära investeringar) samt  
Ledarutbildningsbidrag(för att kunna se till att vi har möjlighet att ha duktiga engagerade 
ledare) 
 
Vi i Rävlanda AIS driver vår anläggning själva, och det är en stor del av vår budget som går 
åt till detta. Anläggnings Bidraget som vi får från kommunen är en otroligt viktig del i detta. 
Vi fick information om att anläggningsbidrag betalas ut året efter så vi förutsätter att vi får 
anläggningsbidrag för 2020 utbetalat 2021 som vanligt. 
 
När man nu tar bort detta(anläggningsbidrag) helt och baserar det på antal aktiviteter samt att 
man dessutom bestämmer först efter vad varje aktivitet är värd, är det mycke osäkrare för oss 
med egen anläggning då vi inte riktigt vet vad vi har att rätta oss efter. 
 
Jag vet också att vi med egen anläggning skulle får mer för våra streck än dom som inte 
har en anläggning men det presenterades inga pengar alls så vi vet egentligen inte riktig 
vad det kommer att innebära.  
 
Jag är mest orolig för bortfallet av anläggnings bidraget samt möjligheten till att söka 
investeringsbidrag.  
 
Vi har idag ca 150 ungdomar som spelar boll hos oss. om vi då efter att man räknat ut antal 
aktiviteter för ett år få lika mycke i pengar som aktivitetsbidraget och anläggnings bidraget är 
idag så kommer vi att få allt att gå runt. Men något år efter så kanske 40 av dessa ungdomar 
valt en anna sport, eller bytt till anna klubb pga av något. då är vi 110 ungdomar det året. 
Detta medför att det blir mindre pengar då antal aktiviteter minskar. Men vi har fortfarande en 
anläggning att driva. Vi kan ju liksom inte sälja av en del av anläggningen, odla betor på del 
av plan eller dyl. Anläggningen måste ju ändå skötas. 
 
Sedan ser jag en risk för fusk när man baserar hela lösningen på antal streck(antal aktiviteter) 
och dom blir helt avgörande för hur ens bidrag blir. 
Jag nämner Mölnlycke här för att jag vet att dom är stora inte för att jag tror att dom fuskar. 
men om Mölnlycke lägger på 4000 streck på sina aktiviteter så skulle jag kunna tänka mig att 
det nästan inte märks eller i alla fall inte skulle sticka ut. Men det är samma som vi har i 
halvåret.  
Dessutom då bidraget baseras på det totala antalet i hela kommunen medför detta att vi blir 
beroende på hur många som idrottar i de större samhällena som Mölnlycke och Landvetter. 
Växer Mölnlycke och Landvetter med x personer, genom tex nybyggnation så får vi mindre 
bidrag till att kunna bedriva vår verksamhet i vårt mindre samhällen. 
 
mvh michael eliasson 
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--  
Rävlanda AIS Kassör 
__________________________________ 
RAIS - En klubb att växa i. 
 
Bråtaredsvallen  
438 52 Rävlanda 
Sweden 
E:  kassor@rais.se 
www.rais.se 
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2020-06-13 

 

Hej Lena ! 

 

Vi har läst igenom förslaget. Det var väldigt vad byråkratiskt detta har blivit. det måste 

ha sysselsatt många. 

Nåväl, vi är en frisksportklubb som bildades i Mölnlycke för snart 75 år sedan och har idag 

ett medlemsantal på ca 140. Tyvärr har vi ingen kamrer i klubben som skulle kunna gå 

igenom och sätta sig in i det nya förslaget till föreningsstöd. 

Därför säger vi så här, att vi vill behålla det, eller de ekonomiska stöd vi fått sedan många 

år tillbaka från kommunen, bl.a det lokalbidrag som verkligen hjälpt klubbens ekonomi. 

I det fall att endast aktivitets- och eller deltagartillfällena skulle vara grundläggande för 

aktivitetsstödet ber vi om en utförlig beskrivning om hur detta skall fungera och ber även 

att ni mejlar över någon form av aktivitets- och eller närvarolista och en instruktion om hur 

det skall rapporteras. 

Den verksamhet som vår klubb bedriver idag framgår i detalj av den årsberättelse som 

tidigare insänts till fritidskontoret. 

Med vänlig hälsning 

 

MÖLNLYCKE FRISKSPORTKLUBB 

K-G Jadesjö, ordf. (kgjadesjo@gmail.com) 

Ingwar Winberg, kassör (winberg.pixbo@gmail.com) 
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Härryda Hemslöjdsförening    

 

Härryda Hemslöjdsförening  Plusgiro 491 67 24-0 
c/o Bengt Manfredsson  www.harrydahemslojd.se 
Lilla Ekuddens väg 1  b.manfredsson@telia.com 
438 93 Landvetter  Org.nr. 80 24 43 -7082 

Landvetter 2020-06-13 

 

 

Förslag till nytt föreningsstöd. 

 

Kommentarer, synpunkter och frågor 

 

Härryda Hemslöjdsförening, lika som Hembygdsföreningarna, har under flera år fått ett bestämt 

belopp i föreningsstöd. 

Föreningen har cirka 60 medlemmar, varav flertalet är 65 +. Föreningsstödet har varit ungefär lika 

stort som våra medlemsavgifter och föreningen har en stabil ekonomi. 

I det nya Förslag till föreningsstöd kommer det enligt min uppfattning inte att ges ett fast stöd till 

föreningen. 

Föreningens medlemmar arbetar med olika typer av hantverk för att bevara och överföra till nya 

generationer de gamla hantverkstraditionerna. Detta är i överensstämmelse med det som Nämnden 

för Hemslöjdsfrågor anser att hemslöjdsföreningar ska inrikta sig på. 

När man läser inriktningens på kommunens framtida stöd så är det tre bitar som profileras; vi ska 

sätta aktiviteter i centrum, förmåga att ta ansvar och hjälp till självhjälp. 

Härryda Hemslöjdsförening har olika aktiviteter såsom slöjdcaféer i Landvetter och Mölnlycke, 

slöjdclub för barn år, Visning och försäljning av medlemmars alster, kurser i intressanta ämnen. 

Föreningen har funnits och verkat inom kommunen i mer än 30 år så vi anser att vi kan ta ansvar för 

vår verksamhet och att vi klarar av att utveckla vår verksamhet. 

Vid våra verksamheter tar vi inte entréavgifter eftersom vi vill att så många som möjligt ska ha 

möjlighet att komma och se vad vi gör. Vi har ingen föreningslokal och kan alltså inte få 

hyresintäkter. Vi tar ut rimliga kursavgifter då vi arrangerar kurser, dock tar vi i allmänhet inte ut full 

kostnadstäckning utan vi anser att de intresserade medlemmarna ska ha möjlighet att gå kurser till 

reducerat pris. 

Slöjdcaféerna är öppna för alla, även de som inte är medlemmar. Slöjdclub är till för intresserade 

barn, även de som inte är medlemmar. 

Det som inte framgår av Förslag till föreningsstöd eller på kommunens hemsida är hur det 

ekonomiska utfallet blir för Härryda Hemslöjd eftersom det inte finns några tabeller eller liknande för 

uträkning av aktivitetsstöd. Detta ger föreningen en osäkerhet i sin budgetplanering vilket är djupt 

otillfredsställande. 

Page 234 of 367

http://www.harrydahemslojd.se/
mailto:b.manfredsson@telia.com


Härryda Hemslöjdsförening    

 

Härryda Hemslöjdsförening  Plusgiro 491 67 24-0 
c/o Bengt Manfredsson  www.harrydahemslojd.se 
Lilla Ekuddens väg 1  b.manfredsson@telia.com 
438 93 Landvetter  Org.nr. 80 24 43 -7082 

När det gäller lokaler, så använder vi oss av kommunens lokaler där de finns tillgängliga för bokning 

och är lämpliga för vårt behov i den enskilda aktiviteten. I vissa fall kan vi inte boka kommunens 

lokaler vid de tidpunkter som vi behöver boka för planering av kurser och liknande eftersom de inte 

är bokningsbara så långt i förväg som vi behöver för vår planering. 

Vi hyr ibland lokaler av andra föreningar eller verksamheter, dels för våra möten, dels för våra kurser. 

När det gäller medlemsmöten/årsmöten så vill vi besöka andra föreningar för att lära oss mer om 

dem eller så är inte kommunens lokaler möjliga genom att vi har möte med kaffe och förtäring och 

den måste värmas/tillagas på plats.  

Vid kurser försöker vi använda kulturhusens ateljéer, där det är möjligt av praktiska själ och om de är 

bokningsbara, när vi måste fastställa vårt kursprogram.  

En konsekvens, av det nya upplägget av föreningsstöd med aktivitetsstöd, är att föreningen måste 

utöka sitt föreningsregister med födelseår för samtliga medlemmar, utöver det vanliga 

adressregistret. Detta är ett utökat intrång i medlemmarnas integritet enligt GDPR. 

 

Styrelsen för Härryda Hemslöjdsförening har en oro för att det stöd som föreningen kan få i en 

framtid blir betydligt mindre, vilket kan ge effekter på vår framtida verksamhet. 

 

Med vänlig hälsning  

Bengt Manfredsson 

Ordförande  

Härryda Hemslöjdsförening 
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Synpunkter	på	förslag	till	nytt	föreningsstöd	inom	Härryda	Kommun	
	
	
Härryda	Reumatikerförening	är	en	funktionshinderförening	och	har	inte	samma	anspråk,	som	alla	
föreningar	som	har	barn-	och	ungdomsverksamhet.		Därför	tycker	vi	att	det	nya	förslaget	ser	bra	ut	i	
de	delar	vi	kan	vara	med	och	bedöma.	
	
Flertalet	medlemmar	bor	i	vår	kommun,	i	vår	redovisning	till	er	ingår	enbart	de	medlemmar	som	bor	
i	Härryda	Kommun.	
	
Vi	har	en	föreningsorganisation	som	följer	Reumatikerförbundets	stadgar	för	reumatikerföreningarna	
i	hela	landet.	
	
Detta	innebär	att	vi	är	en	aktiv	förening	med	en	föreningsstyrelse	som	varje	år	skapar	nya	aktiviteter	
som	passar	för	vår	verksamhet.		
	
Vi	har	inga	direkta	barn-	och	ungdomsaktiviteter,	då	vi	endast	har	ett	litet	antal	unga	i	föreningen.		
Vår	förening	består	mest	av	medlemmar	med	reumatiska	diagnoser,	där	många	är	över	65	år.	
	
Vi	har	ett	samarbete	med	ABF	för	våra	cirkelverksamheter	både	i	Mölnlycke	och	Landvetter.	
	
Vi	i	styrelsen	försöker	att	anordna	arrangemang	som	kan	intressera	och	stimulera	våra	medlemmar.	
Detta	sker	oftast	tillsammans	med	andra	aktörer.	Vi	anordnar	också	en	intressant	resa	varje	år.		
	
Se	även	vårt	bifogade	program	för	2020.	Tyvärr	har	allt	fått	stå	tillbaka	för	Corona-covid	19.		
Det	blev	bara	vårt	årsmöte	som	hann	genomföras	under	våren.		
	
Vi	har	ju	redan	fantastiska	lokaler	som	kommunen	står	för,	och	som	är	handikappanpassade,	
Landvetter	Kulturhus.	
	
Vänliga	hälsningar	
	
Härryda	Reumatikerförening	
	
	
Inga-Lill	Carlsson	
Ordförande	
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Synpunkter framförda från företrädaren för några föreningar i sociala gruppen ang. förslaget till stöd 

för föreningar. 

 

Föreningar som räknas ingå i den sociala gruppen inom föreningslivet har ett helt annat arbetssätt 

och andra förutsättningar i jämförelse med de stora sport- och idrottsföreningarna. De flesta är inte 

heller inriktade på barn och unga, även om alla är välkomna. Man vänder sig till andra målgrupper 

och erbjuder aktiviteter på social nivå, för att erbjuda gemenskap med andra och samlas kring ett 

gemensamt intresse. Dessa föreningar är en viktig del i samhället för att bl.a. motverka ofrivillig 

ensamhet och psykisk ohälsa. Här är verksamheten upplagd på ett annat sätt än regelbundna 

veckoaktiviter i form av fysisk träning.  

Medlemsträffarna ser också helt olika ut, man för inte alltid en närvarolista och ofta är det 

dagsformen som avgör deltagandet i en träff. Man kan ha många medlemmar  som stödjer 

föreningens verksamhet, men som av olika skäl inte deltar i så många av de erbjudna aktiviteterna. 

Det kan räcka med att känna det stöd och de råd man kan få, samt att få tillhöra en förening där man 

genom Förbundstidning får den information och kunskap man just då behöver. Föreningarna kanske 

inte heller har regelbundna medlemsträffar förutom sitt årsmöte utan är anpassade efter ämne och 

medlemmars önskemål. Gemensamt vågar jag påstå att utan bidrag från kommunen skulle 

förmodligen en del föreningar få lägga ner sin verksamhet helt. De föreslagna kriterierna för bidrag 

tror jag inte heller kan uppfyllas av alla; tex certifiering, entréavgifter vid evenemang samt inriktning 

mot barn och unga. 

 

Mölnlycke den 14 juni 2020 

 

Birgitta Garnemark 
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Återkoppling på ”Stöd till ideella föreningar och studieorganisationer i Härryda kommun”   

 

Odlingslottföreningen Råda Säteri har mottagit förslaget på Stöd till ideella föreningar och 

studieorganisationer i Härryda kommun. Odlingslottsföreningen Råda Säteri är en ideell förening som 

tillhandahåller odlingslotter för sina medlemmar vid Råda Säteri. Föreningen har drygt 60 

medlemmar och anordnar normalt fyra gemensamma städdagar varje år då medlemmarna umgås 

och sköter om de gemensamma ytor som föreningen har. Städdagarna är ett tillfälle för medlemmar 

att umgås och lära känna varandra samt fika tillsammans. Våra medlemmar har olika bakgrund och är 

i alla åldersgrupper, från unga vuxna till äldre pensionärer. Föreningen tillhandahåller också 

gemensamma dyrare arbetsredskap för sina medlemmar. Föreningens verksamhet bidrar i hög grad 

till att nå målen i Agenda 2030 såsom att motverka psykisk ohälsa och stärka biologisk mångfald.  

 

Synpunkter på förslaget 

Odlingslottsföreningen stödjer utgångspunkterna i strategin för stöd till föreningslivet i Härryda 

kommun.  

Föreningen noterar att ”den förening som får ekonomiskt stöd av Härryda kommun bedriver 

kvalitetsarbetet inom ramen för kommunens modell för certifierad förening”. Odlingslottsföreningen 

bedrivs, likt många små ideella föreningar, enbart med ideella krafter som på sin fritid leder 

föreningens arbete och sköter föreningens administration. Det är därför av stor vikt att kommunens 

modell för kvalitetsarbete inte innebär ytterligare administrativt arbete som i förlängningen riskerar 

att avskräcka medlemmar från att engagera sig i styrelsearbete.  

Förslaget innehåller följande stödformer: 

1. Aktivitetsstöd deltagare 

2. Aktivitetsstöd arrangemang 

3. Stöd till förbättring av lokal eller anläggning 

4. Utvecklingsstöd  

5. Stöd genom särskilda avtal 

Odlingslottsföreningen uppfattar att stödformen aktivitetsstöd kan användas för föreningar som 

vänder sig till åldersgrupperna 65 år och äldre eller barn och unga. Det innebär att föreningar som 

likt Odlingslottsföreningen utgör en arena där människor kan lära känna varandra över åldersgränser 

inte kan komma i fråga för aktivitetsstöd, vilket Odlingslottsföreningen tycker vore olyckligt.  

Stöd genom särskilda avtal är ett stöd som syftar till att ge allmänheten tillgång till speciellt 

angelägen kultur- och fritidsverksamhet. Beskrivningen av stödet är mer öppen och ger intryck av att 

många olika typer av verksamhet kan komma i fråga för stödet. Odlingslottsföreningen ser positivt på 

stödet och tycker att det är viktigt att det finns möjligheter att söka små bidrag även för föreningar 

utanför de kategorier av föreningar som normalt uppbär bidrag, tex stora idrottsföreningar eller 

studieförbund. Det är viktigt för en förening som Odlingslottsföreningen att tröskeln att söka och 

erhålla bidrag är låg och att stödet inte kräver en stor omfattande verksamhet.  
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Pixbo GF - genom Gunnar Edebrant, Ordförande 

 

Nedan kommer våra åsikter/synpunkter på det utskickade materialet rörande “Stöd till ideella 

föreningar och studieorganisationer i Härryda kommun”, spontant känns det som presentationen 

inte stämmer överens med det som kommunicerades till oss verbalt… 

 

Sidan 4: 

Skall det tolkas som att en förening måste ha genomgått Härryda kommuns certifierings process för 

att kunna söka bidrag? Strider inte det lite grand mot tanken att försöka inkludera alla, även de 

mindre föreningarna? Certifieringsprocessen är väldigt bra och rekommenderas varmt till alla 

föreningar - men, för att den skall nå sin tänkta effekt är det ganska långdragen och tung process? Är 

det verkligen nåt som alla föreningar orkar genomgå? 

 

Sidan 5: 

Formuleringen “Stöd som understiger 300 kronor per stödform och tillfälle betalas inte ut“. Vid den 

presentationen där vi deltog förstod vi det som att syftet med den nya bidragsmodellen var att 

inkludera även mindre föreningar som idag inte kvalificerar sig genom att bidragsbeloppet inte är 

tillräckligt högt, är inte denna formulering direkt i konflikt med den ambitionen? 

 

Sidan 8: 

Med full förståelse för att man inte kan veta budgetutrymmet för bidragsdelen är det väldigt svårt, 

för att inte säga omöjligt, att få nån uppfattning om vad dessa nya bidragsregler innebär för Pixbo 

GF? Att döma av den bakomliggande ambitionen - att bereda fler föreningar möjligheten att dela på 

de budgeterade pengarna - känns det ju rimligt att anta att det stöd som vi tidigare åtnjutit kommer 

att minska? 

 

Sidan 8 - 10: 

Om man försöker renodla bidragsmodellen till att mestadels vara baserad på aktivitet känns det 

konstigt att man lämnar så många möjligheter till att laborera med just antalet deltagartillfällen? I 

stycket “Aktivitetsstöd deltagare”, under rubriken “utjämningsfaktorer”, finns ett antal punkter som 

med den nuvarande skrivningen inte kan tolkas annat än som totalt godtyckliga? 

 

Sidan 14: 

I stycket “Utvecklingsstöd” finns en skrivning - “start av ny/unik verksamhet som inte finns 

representerad inom Härryda kommuns föreningsliv” - som förefaller udda? Om man läser den 
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bokstavligt innebär det att inget utvecklingsstöd kan utgå om man skulle starta en konkurrerande 

förening inom befintlig verksamhet? Så - om någon skulle vilja start en ny gympaförening i någon av 

kommunens tätorter så skulle de i så fall inte vara kunna få detta stöd? 
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Hej! 
 
Det verkar vara ett bra förslag med olika bidrag för olika typer av aktiviteter inom föreningen. 
 
Däremot har jag en fråga som gäller oss i Råda Sportfiskeklubb: 
Då vi har vår verksamhet i den röda stugan vid Rådasjön ( nedanför Råda Säteri) som vi har 
ett avtal med kommunen att vi sköter mot att vi betalar för driftskostnader o löpande 
underhåll. Vi får sedan bidrag med 50% enligt blankett Lokal o anläggningsbidrag kat 3. 
Kommer detta bidrag då att helt försvinna eller hur kommer man att göra med detta? 
 
Med vänlig hälsning  
Råda Sportfiskeklubb 
Marie Sundling, kassör 
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Synpunkter från Landvetters Hembygdsförening 

på förslaget till föreningsstöd för ideella föreningar. 
 

I samtalen har 7 personer ur vår styrelse deltagit.  

 

• Det finns en underliggande oro för att det blir ett system med mycket 

administration. Det är viktigt att man i utformningen verkligen försöker minimera 

administrationen, och ändå uppnå en rimligt rättvis fördelning av medlen. 

Millimeterrättvisa är ofta dyrköpt. Det är en klar nackdel för oss att förslaget saknar 

detaljer om hur redovisningen skall gå till.  

• Vad gäller aktivitetsstöd deltagare känns det mycket otillfredsställande att vi inte i 

förväg kommer att veta hur stort bidraget per aktivitet och deltagare blir. Det 

försvårar kraftigt vår ekonomiska planering. 

• I dessa tider har ju aktiviteter online formligen exploderat. Det är troligt att en stor 

del av dessa ”virtuella” aktiviteter kommer att fortsätta även efter att vi besegrat 

covid-19. Härryda och Landvetters hembygdsföreningar producerar t. ex. video-

filmer tänkta att visas på äldreboenden. Man kan tänka sig att sända berättarkvällar, 

och andra sammankomster på liknande sätt. Stöd till sådana aktiviteter kanske 

kräver en speciell översyn? 

• Hembygdsföreningarna disponerar lokaler utifrån lite speciella förutsättningar. Vi 

betalar ingen formell hyra, men betalar el och vatten enligt en viss modell. 

Kostnaden för oss rör sig om 15 000 kronor/år vilket till exempel är betydligt mer än 

vad vi får in i medlemsavgifter. Samtidigt utför föreningarna en insats när det gäller 

att bevara gamla kulturbyggnader. Därför anser vi att en kompensation skall utgå 

enligt vad som beskrivs under Kompensation till förening som hyr lokal/anläggning.  

• Detta blir en stor förändring för oss. Det är rimligt att man i det slutliga förslaget 

inför en punkt om att genomföra en seriös utvärdering cirka ett år efter införandet 

av det nya föreningsstödet.      
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Hej, 

 

Härryda hembygdsförening instämmer med vad Landvetter hembygdsförening svarat men vill också 

kommentera vidare; 

 

Härrydas driftskostnad är 25.000kr/år 

 

Vi vill också lämna följande synpunkter; 

 

Aktivitetsstöd till arrangemang,  känner vi i Härryda hembygdsförening att vi vill att ni beaktar och tar 

hänsyn och hjälper oss  som i större utsträckning behöver vara flexibla och följa med i trender och 

utvecklingen för att väcka intresset för hembygd och kulturhistoria. Vi har en viktig grupp att 

engagera, barn och ungdom men också våra utlandsfödda.  

Känner vi inte vår historia så hittar vi inte vår framtid. 

 

Trender just nu kan ju vara, anläggning av blomsteräng, visa hur en lie skall skötas, biodling, 

kulturvandringar m.m. Vi har många ideér och ibland behöver det gå fort. 

 

Vänliga hälsningar 

Mona Fredh 

Sekreterare  

Härryda hembygdsförening 
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Hindås Scoutkårs återkoppling på  

Härryda kommuns förslag till föreningsstöd 

 

Vi är oroliga för att scoutkårens ekonomi kommer att drabbas hårt av det nya 

föreningsstödet eftersom vi kommer att mista lokal- och anläggningsbidraget och vi kommer 

att ha svårigheter att öka antalet deltagartillfällen. Scoutverksamhet är en så pass mångsidig 

verksamhet så varje deltagartillfälle kräver mycket planering, vilket medför att scoutkåren i 

nuläget inte har kapacitet att utöka antalet tillfällen för scoutmöten med bibehållen kvalité.  

Vi anser att olika verksamheter kräver olika mycket ekonomiskt stöd per deltagartillfälle. Det 

borde tas hänsyn till vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur resurskrävande den är. Vi 

skulle uppskatta om kommunen värnade om de föreningar som har ett mångfacetterat 

program och som vänder sig till personer som har olika förutsättningar. Vi föreslår att 

kommunen ser över möjligheten att kategorisera olika verksamheter baserat på den faktiska 

produktionskostnaden per deltagartillfälle. 

Vi tolkar det nya föreningsstödet som att det vid minskade deltagartillfällen kommer att 

utbetalas mindre stöd. Detta torde innebära att när en förening behöver satsa extra resurser 

för att kunna leva vidare minskas bidraget. Vi tror att detta kommer att påverka den 

långsiktiga stabiliteten i föreningslivet negativt. 

 

Hindås 200614 

Styrelsen Hindås Scoutkår / Lena 

***************** 

Lena Bergqvist 

Skogsduvevägen 21 

438 53 Hindås 

070-3410739 

lena.m.bergqvist@telia.com  
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Hej. 

 

Jag skriver med anledning av förslaget till nytt föreningsstöd till ideella föreningar och 

studieorganisationer. 

 

OK Orinto är en klubb som har sin huvudsakliga verksamhet i Rävlanda. Klubben har sitt 

upptagningsområde i Rävlanda, Hindås och Bollebygd, så har det varit sedan föreningen bildades 

1952 genom sammanslagning av mindre klubbar på de tre orterna. 

 

Ett problem med förslaget är att det inte går att få reda stödets storlek. Det sägs basera sig på 

aktiviteter efter deltagarantal med en utjämningsfaktor av något slag, men om man inte kan förstå 

stödets storlek blir det problem att göra en budget för föreningens verksamhet. 

 

Ett annat problem som är speciellt för OK Orinto är att man endast får stöd för deltagare boende i 

Härryda, då "försvinner" ungefär halva klubben, inklusive ordföranden (jag själv) och sekreteraren. 

Idag söker vi inga bidrag från Bollebygds kommun, endast från Härryda, efter en överenskommelse 

mellan kommunerna om jag har förstått saken rätt (det var före min tid man gjorde upp det). 

 

Ett tredje problem är att stödet till föreningslokaler verkar borttaget. Vi äger vår klubbstuga själva 

och har behov av den, där finns omklädningsrum och kök + samlingssal, här samlas och tränar 

ungdomar med efterföljande matservering. Veteranerna i föreningen utnyttjar stugan flitigt. 

Dessutom hyrs den av andra föreningar som Friluftsfrämjandet, vägföreningen samt Rävlandaskolan 

flera gånger årligen. Vi har dessutom en hel del materiel som är nödvändigt för arrangemang av 

träningar såväl som tävlingsarrangemang. 

Vi ser inte att det finns någon möjlighet att uppskatta det eventuella ekonomiska stöd för dessa 

lokaler med det nya förslaget till stöd för föreningar. 

 

Ytterligare ett stöd vi saknar är stöd för framtagning av orienteringskartor. Detta är en typ av arbete 

som måste göras i någon omfattning årligen inför klubbens årliga tävlingsarrangemang, omfattningen 

kan variera från år till år och beror på behovet av justering av befintlig karta i det aktuella området. 

Nyproduktion är sällan aktuellt då det är mycket kostsamt. 

Jag ser  inte hur vi ska kunna ansöka stöd för den typen av utlägg med det nya förslaget. 

 

Sammanfattningsvis, det som oroar mest med det nya förslaget till ersättning till föreningar är att det 

inte går att förstå vilken storlek ersättningen blir, inte ens ungefär hur stor, det känns mycket osäkert 

hur föreningen ska få en bild av hur ekonomin ska gå ihop om man inte kan ställa samman dessa 

uppgifter när en budget för nästa verksamhetsår ska göras. 
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Vänliga hälsningar, Björn Karlsson, 

ordförande, OK Orinto 
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Förändrat stöd till ideella föreningar och 
studieorganisationer i Härryda kommun 
- Remissvar från OK Landehof 

Vår förening 
OK Landehof (OKL) är en idrottsklubb vars ledord är glädje, nyskapande, gemenskap och hälsa. OKL 

bildades 1955 och har sedan starten haft längdskidåkning och orientering som bas, men i enlighet 

med ledorden har nya discipliner tagits in. Ofta som kombination av ursprungsgrenarna. Idag har vi 

kommittéer för Orientering, Skidor, Skidskytte, Stuga, Spår & Leder samt Kart och tävling. Föreningen 

har en breddverksamhet som engagerar gammal som ung, och bidrar till en idrottslig mångfald i 

kommunen. 

Basen för verksamheten är den egna klubbstugan belägen i Landvetter. Stugan står på mark som OKL 

arrenderar av kommunen. I anslutning till stugan finns konstsnöspår som görs av ideella krafter i 

klubbens regi, skjutbana samt terrängspår (delvis arrenderad av privat markägare). Klubben äger och 

förvaltar också en digitaliserad kartbas täckande delar av kommunen. Kartdatabasen är en 

grundpelare för att kunna utöva orientering för träning och tävling. 

Vid senaste verksamhetsårets slut hade klubben 648 medlemmar varav 237 upp till 20 år. Könsför-

delningen var 59 % män och 41 % kvinnor. 

Utöver aktiviteter för medlemmar har OKL en bred verksamhet bland skolorna. Ett normalår (med 

snö) aktiverar vi upp emot 2000 skolbarn med skidåkning vid stugan eller orientering på skolorna (där 

vi också bistår med kartor). Vi har också en anläggning som är öppen och nyttjas av allmänheten och 

kommunens invånare.  

Utskickat förslag beskriver stödet till föreningar i principiella termer och är i några stycken oprecist 

varför våra synpunkter delas in i Övergripande och Specifika kommentarer/ frågeställningar. 

Övergripande synpunkter 
- Aktivitetsrelaterat. Det är positivt att aktivitet är en viktig grundsten i förslaget, men vi ser inte 

att konstruktionen ger långsiktighet och förutsägbarhet i bidragen. Vår bedömning blir därför att 

det blir svårt att göra en budget i föreningen. 

- Verksamhet mot allmänheten. Vi uppfattar att förslaget inte värderar verksamhet som är öppen 

för allmänheten. Vi har en anläggning som i olika former även är tillgänglig för allmänheten utan 

att vi leder aktiviteterna.  

- Skolverksamheten. Förslaget premierar stora klasser på bekostnad t.ex. särskolan och andra 

mindre grupper, vilket är emot vår värdegrund. 

- Aktivitetsdefinition. Definitionen av aktivitet är oklar och det finns risk att den stora mängd 

aktiviteter som sker inom respektive kommitté, utöver träning och tävling, kommer att innebära 

en stor mängd arbete för redovisning. 
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- Aktivitetsvärde. Varje närvarotillfälle har samma värde, men olika målgrupper ställer helt olika 

krav på verksamheten, exempelvis deltagande av antal tränare.  

Specifika kommentarer/frågor 
 Giltiga deltagare i stödberättigad aktivitet 

Historiskt har aktivitetsstöd enbart gällt medlemmar. Efter informationsmöte mellan 

representanter från OKL och kommunen framkom emellertid att även icke medlemmar kan vara 

berättigade till stöd. Detta är en för oss nödvändig utökning, men det ställer nya krav på 

administration och det framgår inte hur det skall gå till. 

 Målgrupper för stöd 

Med ett bredare stödbegrepp kommer föreningarna behöva hantera flera definitioner och 

system för att hantera olika åldersgrupper och relationer till klubben. Vi ser en risk att detta 

kommer leda till ökad administration för klubbens barn- och ungdomsledare. Vidare blir det för 

våra skolverksamheter komplicerade frågor vad gäller registerutdrag (belastningsregistret) och 

hantering i enlighet med GDPR. 

 Flera system / rutiner för inrapportering 

Gentemot Riksidrottsförbundet görs rapportering via Idrott On-line (IOL) vars information kan 

överföras till ApN. Dessa system använder skilda definitioner, vilket medför extra arbete och en 

oförutsägbarhet kring vad som gäller för respektive aktivitet och deltagartillfälle. Det innebär en 

risk att rapporteringen optimeras mot respektive redovisning snarare än mot verksamheten. 

 Bidragen prioriterar aktivitet inom kommunen 

En relativt stor del av föreningens verksamhet för tränings- och tävlingsaktiva medlemmar sker 

utanför kommunens gränser. Tävlingar, läger och träningar är spridda över i stort sett hela 

landet. Detta gäller såväl Skidor, Skidskytte som Orientering.  

 Ansökan och stödperioder 

Vi förstår inte innebörden av skrivningen. Det uppfattas som om kommunen separerar bidrags-

hantering från den traditionella föreningsutvecklingen, där Fritid varit stöd för alla frågor inom en 

förening. 

 Utjämningsfaktor 

I förslaget framgår inte hur detta skall definieras och vilken effekt det kommer att ha i fråga om 

tilldelning av bidrag. Om det t.ex. finns en logik som styr mot ökat användande av lokalerna, 

behövs också mer underhåll men den praktiska effekten blir oöverskådlig och svår att budgetera 

för. 

 Avtal 

I förslaget finns en passus om att avtal kan tecknas mellan bidragssökande förening och 

kommunen. Vilken typ av avtal som avses är inte definierat vilket gör punkten svårtolkad. Avser 

det t.ex. användning av kommunal mark, arrenden eller tillgång till föreningens lokaler? 

 Utvecklingspengar 

OK Landehof har under en lång period varit inne i en investeringstung fas där det långsiktiga 

målet är att utveckla en modern anläggning. Runt klubbstugan finns idag skjutbana, yta för 

träning (nyttja av flertal föreningar), konstsnöspår, del av motionsspår som klubben arrenderar, 

uppmärkta terrängspår och inte minst en kartbas som är grunden för orientering och friluftsliv. 

OKL har en ambition att fortsätta utveckla anläggningen så att vi bygger en attraktiv och modern 
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anläggning. Finansieringen av detta sker, utöver egna medel, också med hjälp av anläggningsstöd 

från förbund eller fonder. Ofta förutsätter detta att kommunen medfinansierar vilket vi ser 

försvårade förutsättningar för med det nya förslaget. 

 Säsongs-/ålders-beroenden 

Den senaste säsongensmilda vinter som nu efterföljts av en pandemi som stoppat mycket av 

verksamheten visar på svårigheten och sårbarheten i att ha ett system som bygger på allt för kort 

historik vad gäller verksamhetens omfattning (aktiviteter). Föreningens ålderssammansättning 

har också en stor påverkan. Under några år kan det t.ex. finnas en stor grupp juniorer som tränar 

mycket. Av erfarenhet vet vi att grupperna storlek varierar och svängningar på +/- 30 % är 

normalt. 

 

Om så önskar kommer vi gärna och presenterar våra tankar om förslaget på förvaltningens möte. 

Önskas förtydligande så kontakta gärna oss via klubbens mail info@oklandehof.se 

 

John Johnsson   Bengt Kvarnström 

Ordförande OK Landehof  Tidigare ordförande OK Landehof 

0705-64 28 20 
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Lerum 2020-06-05 

Återkoppling förslag nytt föreningsstöd! 

Särskilda skäl för pensionärsförening avd. 39 Partille-Lerum-Härryda. 

SKPF Partille-Lerum-Härryda pensionärer, förening som jobbar för alla medlemmar i de tre 

kommunerna som är vårt upptagningsområde. 

För att stärka ett positivt seniorliv och motverka ofrivillig ensamhet genomför vi 

regelbundna träffar. Aktiviteter i de tre kommunerna med 60-80 personer vid månadsträffar 

med underhållning och andra aktiviteter i smågrupper veckovis. Minst 1 månadsträff i 

Härryda Kommun per termin och uppslutningen av medlemmar är god! Alla medlemmar är 

välkomna till alla möjliga tillfällen. 

Stödet använder vi till att subventionera alla våra träffar, resor och aktiviteter m.m. 

Söker endast stöd för medlemmar som bor i Härryda Kommun. 

Vi lämnar alltid in budget, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll 

varje år vid ansökan. 

Det är inte bra med 65-årsgräns då det finns förtidspensionärer och garantipensionärer som 

är medlemmar hos oss. 

Den gamla bidragsregeln var/är lättare för oss som är uppdelade på tre kommuner. 

Styrelsen gm 

Ingrid Abrahamsson 

::/4,,yn-dl ~~ 
sekreterare 

,. 
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Hej, här kommer två synpunkter på ”Nytt föreningsstöd” från Mats Sandberg, kassör i 

Naturskyddsföreningen.  

1.       På sid 3 står:  ”Stödet ges med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen.”  

Det framgår inte av texten vad detta innebär. Jag förstod från telefonsamtal att det handlar om att 

följa kommunens strategiska plan för Agenda2030 och att detta på något sätt skall ingå i 

certifieringen. I den strategiska planen står det som ni ju vet bl.a. ”De 17 målen inom Agenda 2030 är 

odelbara och sinsemellan beroende av varandra. Därför är det viktigt att se arbetet med de globala 

målen för hållbarhet som en helhet. Insatser och åtgärder inom ett målområde stödjer ofta målen 

inom flera andra områden. Arbetet ska därför utgå från samtliga 17 globala mål. Insatserna ska 

däremot prioriteras hårt utifrån var kommunen har störst rådighet och vad som ger störst effekt.”  

 

Kommunen har valt att lyfta fram 4 områden: 

 

Fossilfri kommun 2030 Härryda kommun ska ligga i framkant vad gäller miljö- och klimatarbetet på 

kort och lång sikt. 

 

Fokus på psykisk hälsa,  

 

Stärka den biologiska mångfalden Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter och 

hastigheten med vilken arter försvinner har inte bromsats upp. Härryda kommun ska arbeta 

strategiskt med att bevara och stärka den biologiska mångfalden.  

 

Öka ungas delaktighet Ungas röster är viktiga i arbetet då en hållbar utveckling är en förutsättning för 

att kunna leva ett gott liv även i framtiden. De är därför viktiga aktörer för att påverka och driva på 

förändring. 

 

Vi tror att kommunen via föreningslivet kan få ut kommunens budskap i Agenda2030-planen på ett 

mycket bra sätt. De aktiva inom olika föreningar kan sprida idéerna vidare inom sina 

familjer/vänkretsar. Då menar vi att det är viktigt att, som det står i er strategiska Agenda2030-plan, 

ha ett helhetsperspektiv och inte lyfta ut enskilda globala mål/delmål. Det är inte tanken bakom 

Agenda2030 (Nature. 2016 Jun 16;534(7607):320-2. doi: 10.1038/534320a). Vi tycker det är självklart 

att ni i certifieringen har med de 4 mål som kommunen fokuserar på, alltså inkluderar Fossilfri 

kommun och Stärka den biologiska mångfalden.  

 

2.       Den andra synpunkten rör certifieringen. Det är inte helt klart om alla punkter på sid 3 skall 

uppfyllas för att en förening skall kunna få bidrag. Där står det t.ex. ” – rikta sig till barn och unga.” Är 

det ett absolut krav? Det var den uppfattningen jag (kanske felaktigt) fick i vårt telefonsamtal. Vad 

menas med ..rikta sig i detta fallet? På sid 10 skriver ni ”– arrangemang som riktar sig till/är 

tillgängligt för barn/unga.” Det är ju stor skillnad på ”rikta sig” och ”vara tillgänglig för”. Vår förenings 
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verksamheter t.ex. riktar sig inte enbart till barn/unga men är tillgängligt för barn/unga (och vi har 

aktiviteter där det kommer med barn/unga men där de flesta inte är barn/unga eller pensionärer). 

Som ni vet är det inte helt enkelt att bedriva ideell verksamhet som attraherar barn/unga, och det 

blir inte lättare med åren. Jag är ingen expert på föreningsliv i kommunen men det finns kanske en 

risk att föreningar försvinner om kravet för stöd är att föreningens verksamhet skall ”rikta sig till 

barn/unga” men att dessa kan finnas kvar om kravet är att verksamheten skall vara ”tillgängligt för 

barn/unga”, vilket undertecknad föredrar. 
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Synpunkter från föreningar och förvaltningens kommentar
De synpunkter som har lett till förändringar i förslaget markeras med X i kolumn "ändr".

Nr Förening Synpunkt Förvaltningens kommentar Ändr.

1 PRIVATPERSON
Anders Pellmyr

ADMINISTRATION
Bankkonto, Postgiro eller Plusgiro.
Årliga belopp understigande 2000 kr kan betalas ut till en Kassör.
Motiv: Det kostar ca 1000 kr per år för en förening att öppna och hålla ett Bankkonto,
Postgiro eller Plusgiro

Det är ur rättssäkerhetssynpunkt viktigt att en förenings ekonomi inte  riskeras på grund av
den enskildes intressen eller förehavanden. Det är även en fråga om att kommunen utifrån
likställighetsprincipen inte kan betala ut pengar till enskilda kommuninvånare om det inte
finns sakliga skäl. Därför behöver föreningen stå bakom eventuellt konto/giro, även om det
för en förening med liten ekonomi innebär en relativt stor utgift.

2 PRIVATPERSON
Anders Pellmyr

MEDLEMSKAP
Medlemsdefinition
Nedanstående definition på medlemskap ska ingå i beslutet:
"En medlem ska aktivt ta ställning för ett medlemskap alternativt betala medlemsavgift
under det underlagsår som medlemmen redovisas i ansökan om bidrag. Medlemskapet ska
bekräftas varje år och för ett år i taget. Medlemmar som ansluter sig sent under ett år och
får ett ytterligare medlemsår på köpet kan bara räknas in i ansökan under ett av de två
åren". ( hämtat från MUCF.se)
Motiv
Grundläggande för en förening och de demokratiska reglerna

Medlemskapet i en förening är grundläggande - utan medlemmar finns inte föreningen.
Förvaltningens förslag innebär att en förutsättning för stöd är att föreningen är uppbyggd
på demokratiska principer och att den har en styrelse med minst tre medlemmar.
För kommunen är föreningens aktivitet viktig. För varje människa som engageras i
verksamhet blir den sociala sammanhållningen i samhället starkare. Därför är det av godo
när föreningar öppnar sin verksamhet även för den som inte är medlem.

3 PRIVATPERSON
Anders Pellmyr

ADMINISTRATION
Förvaltningen skall utöver ett lottat stickprov bland bidragstagande föreningar, varje år välja
2 föreningar av de 10 största bidragstangande föreningarna att granska bidragshandlingarna
och årsmötesdokument.
Motiv
Viktigt att föreningarna upplever att den demokratiska processen i föreningarna har
betydelse och fyller en funktion

Exakt hur formerna hur stickprover ska se ut är inte klara och bör inte beskrivas i förslaget
eftersom det skulle innebära en alltför hög detaljnivå eftersom det medför för mycket
detaljer i den här typen av dokument.

Förvaltningen föreslår att formen för hur uppföljning genom stickprov ska gå till tas fram i
dialog med rådet för idéburna organisationer.

X
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4 PRIVATPERSON
Anders Pellmyr

MEDLEMSKAP
Bara personer som är mantalsskrivna i kommunen får räknas med och erhålla bidrag för
deltagartillfällen.
Motiv
1. Härryda Kommuns invånares skattpengar skall gå till aktiviteter för kommunens egna
invånare.
2. Principen är enkel, inget utrymme för bedömningar och lätt att kontrollera i och med att
alla deltagare registreras genom sitt personnummer samt att gränsen är enkel, inga
bedömningar.
3. Är det få deltagare i föreningen från annan kommun så har ett uteblivet stöd en liten
påverkan på föreningens ekonomi. Är det många deltagare från annan kommun och
bortfallet stort för föreningen så understryker det på behovet av att bara stödja
kommunens egna invånares aktiviteter med kommunens skattepengar.

Det är viktigt att kommunens föreningsstöd går till föreningar som finns i kommunen med
verksamheter till gagn för kommunens invånare.
Det finns saker som gör att stödet ibland behöver anpassas.
Exempelvis rör sig människor över administrativa kommungränser för sina
föreningsaktiviteter.
Ett annat exempel är föreningar lokaliserade utanför Härryda kommun som erbjuder
verksamheter för Härrydabor som inte kan erbjudas här.
Ett tredje exempel är föreningar med säte utanför kommunen med väsentlig del av
verksamheten förlagd i kommunen.
Detta är exempel på undantag som fordrar speciallösningar och ibland överenskommelser
med andra kommuner eller kommunalförbund.
Förslaget till stöd bygger på tillit till föreningarnas förmåga att ta ansvar. En kontroll av
personnummer på det sätt som synpunktslämnaren föreslår anser inte förvaltningen är
försvarbart då det skulle innebära en orimligt stor administration.

5 PENSIONÄRS-
ORGANISATION
Mölnlycke PRO

LOKALER
Får man önska något skulle det behövas en större samlingssal med bekväma stolar.
Nu har vi månadsmöten i Hulebäcksgymnasiets matsal. Utrymmet där vi kokar kaffe brukar
vara fullt med saker som måste plockas undan innan vi når vattenkranen och kaffekokaren.
Vi har lagt mötena en halvtimma senare för att städarna ska hinna bli färdiga.

Mötesrummen i kulturhuset i Mölnlycke är möjliga för föreningslivet att boka med
subventionerad hyra.

6 PENSIONÄRS-
ORGANISATION
Mölnlycke PRO

EKONOMI
Om det ekonomiska stödet från kommunen kan fortsätta som tidigare är vi nöjda.

Tanken med förslaget är att aktiva pensionärer ska generera stöd till den förening de är
aktiva i, oavsett vilken förening pensionären valt att engagera sig i.

7 ÖVRIG
Mölnlycke
fotoklubb

MÅLGRUPPER
Styrelsen för Mölnlycke Fotoklubb ser positivt på att Härryda kommun nu gör denna
översyn av stödet till ideella föreningar, även om vi inte kan se att vi själva skulle komma i
åtnjutande av ekonomiskt stöd i någon större omfattning. Vi kommer inte i åtnjutande av
stöd för verksamhet för barn/ungdomar eller för personer med funktionsvarianter eftersom
vi inte har någon riktad verksamhet till dessa grupper.

Aktivitetsstöd arrangemang är en stödform för öppna arrangemang för allmänheten som
kan sökas av alla sorters föreningar. Utvecklingsstöd är möjligt att söka om man vill rikta sig
till nya målgrupper.

8 ÖVRIG
Föreningen för
gode män

EKONOMISKA STÖDFORMER
FGF är en förening som faller inom ramen för särskilda avtal.

Avtal skrivs där det bedöms som den bästa lösningen utifrån skärningspunkten mellan
kommunens mål och föreningens ambition. Det är situationsanpassat och arbetas fram i
dialog med respektive förening. Det är inte en lösning som erbjuds generellt.

9 PRIVATPERSON
Mette Waldrop

AKTIVITET
Jag tänker då på byalag, bygdegårdsföreningar som kan ha en del öppna publika aktiviteter
där man inte registrerar deltagarna med namn. Vi hamnar nog kanske lite utanför det hela
och det vore bra med lite flexibilitet kring det.

För föreningar som tillhandahåller lokaler för den breda allmänheten finns förutsättningar
för stödformen särskilt avtal.

I övrigt är synpunkten besvarad genom svar 7.
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10 PRIVATPERSON
Mette Waldrop

KOMMUNIKATION
Spontant när jag fick förslaget som pdf och började läsa - så kändes det svårnavigerat.
Mycket textmassa som upplevdes som otydlig (kanske borde varit en kort ingress i början på
varje avsnitt?) och därmed blev det tung att ta till sig budskapet. Jag får erkänna att jag
efter några sidor la det åt sidan vid det tillfället. Det är kanske risk att det är flera som
tänker likadant?

Alla föreningar har erbjudits telefontid för att få svar på frågor om förslaget.  Det har även
varit möjligt att maila in frågor på förslaget.  En inspelad presentation av förslaget har
publicerats på kommunens hemsida som beskriver bakgrunden till förslaget och ger
förklaringar.

Om politikerna väljer att besluta om en ny modell för stöd till föreningslivet kommer ett
informationsmaterial tas fram i tillgängligt format.

11 PRIVATPERSON
Mette Waldrop

KOMMUNIKATION
Det är oklart hur organisation och personalansvar inom Kultur o Fritid ser ut. Går inte att
hitta någon info om det på kommunens hemsida, eller så är det bara svårt att hitta till den?
Får man önska sig lite mer transparens och tydlighet kring den organisationen?

Det är viktigt att medborgare och föreningsliv har möjlighet till kontakt och insyn i
kommunens verksamhet. Den här synpunkten lyftes även på workshopen om framtidens
stöd till ideell verksamhet. Transparens är en prioriterad fråga för det fortsatta arbetet.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 75.

12 PRIVATPERSON
Mette Waldrop

KOMMUNIKATION
Sammanfattning av synpunkt:
Synpunkten rör framtida IOP avtal för föreningen.

Synpunkten hanterad genom e-post till synpunktsinlämnaren.

13 SAMLINGSLOKAL-
FÖRENING
Benareby
aktivitetsförenin
g

KOMMUNIKATION
Vi i styrelsen var eniga om att vi tyckte att det var mycket text att ta in och att det kändes
lite komplicerat.

Synpunkten besvarad genom svar 10.
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14 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

EKONOMI
Vi ser inte detta som ett förslag som vi kan ta ställning till när vi inte vet vad det innebär i
pengar för vår verksamhet.
För att vi skall förstå detta förslag borde vi fått en beräkning på vad detta skulle kunna
generera om förslaget hade gällt redan nu.

Även om summorna inte går att specificera i exakta belopp vilar förslaget på principer som
formulerats  utifrån erfarenheterna  från föreningslivet som grund. Dessa erfarenheter har
vi fått till oss från er, bland annat under workshopen som hölls i början av processen.
Förslaget bygger på att varje stödform ska fördelas på alla som söker det så det beror på –
dels hur mycket pengar politiken anslår till föreningsstöd, dels hur många som söker. En
viktig ambition har varit att en förändring av regelverket ska ske på ett så gynnsamt sätt
som möjligt sett till hela föreningslivet.

Osäkerheten är sannolikt störst första året, eftersom det sedan mest handlar om de mindre
förändringar som kan ske från ett år till ett annat. En livaktig förening med aktiviteter
kommer troligen att se fördelar i förslaget.

Det är viktigt kommunens pengar kommer ut till föreningarna på ett sätt som upplevs
rättvist. Förslaget till aktivitetsstöd deltagare bygger på att sökande förening får stöd
baserat på sin andel av alla föreningars deltagartillfällen. Om man som hittills bygger
systemet kring en förutbestämd krona per deltagartillfälle finns risk för att man hamnar i ett
läge där till exempel pengarna avsedda för aktivitetsstödet tar slut innan året är till ända,
eller tvärtom att det blir pengar över. Det för också med sig att pengar till vissa stödformer
endast fördelas ”utifrån vad som blev över i andra stödformer” när året lider mot sitt slut.

15 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

EKONOMI
Hur skall vi kunna ha en god ekonomisk hushållning när vi inte vet i förväg vilket stöd vi får.
(Se sid 8, stödets storlek). Förslaget bygger på att basen i föreningens ekonomi är eget
införskaffat kapital. Detta är en vidareutveckling av den styrande majoriteten tänk , att den
som nyttjar/har nytta av något skall betala sin del.

Det är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning samt kommunfullmäktiges vision som varit
den politiska förutsättningen. Utöver det har inte den styrande majoriteten gett några
ytterligare direktiv.

Bakgrunden till formuleringen god ekonomisk hushållning är att det här förslaget bygger på
tillit till föreningslivets förmåga att ta ansvar. Det vill säga att föreningslivet är fristående på
egna ben och att kommunens roll är att stödja detta på olika sätt bland annat genom direkt
ekonomiskt stöd. Det innebär att kommunens direkta ekonomiska stöd är hjälp till självhjälp
och inte en förutsättning för föreningars verksamhet.

Budgeten för stödet till föreningsvliet beslutas av kommunfullmäktige. Mer går inte att säga
om de ekonomiska förutsättningarna innan budgeten är beslutad. Det här förslaget blir ett
annat sätt att fördela dessa pengar, med ambitionen att kunna omfatta hela föreningslivet.

16 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

FÖRENINGSUTVECKLING
I Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020-2022, har föreningslivet fått ett mycket litet
utrymme. Vi gör ett stort arbete för folkhälsa och bör därför bli ”budgeterade” för detta.
Ledare är många gånger en stor förebild för många ungdomar.

Förslaget prioriterar barn- och unga (7-20 år). Förslaget uppmuntrar till utveckling av
aktiviteter där personer möts över generationer och där ungas inflytande i föreningslivet
ökar. Förhoppningsvis kan detta uppmärksamma värdet av goda förebilder. Den del av
synpunkten som rör kommunens budget är  utöver vad som är möjligt att hantera inom
ramen för det här uppdraget.
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17 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

AGENDA 2030
Integration som också kom upp vi workshops nämns inte med ett ord i förslaget. Budget
och handlingsplan för hjälp med medlemskort, resor träningskläder etc borde vara en
självklarhet. Agenda 2030.

Förslaget vill uppmuntra till öppna och inkluderande aktiviteter vilket var ett tydligt tema i
resultatet av workshopen. Det stämmer att integration lyftes på workshopen, av flera
dessutom, och det stämmer att ordet integration inte används i förslaget. Den
gemensamma nämnaren finns i ordet inkludering, detta ord står i förslag till strategi.

I förslaget finns möjlighet att söka stöd för utvecklingsinsatser som riktar sig till personer
som inte finns inom det traditionella föreningslivet.
Fritidsbanken är kommunens "bibliotek" för fritidsutrustning. Här finns möjlighet att för
enskilda att låna utrustning för sina aktiviteter.

Kommunens olika funktioner bidrar på olika sätt till invånares möjlighet till en aktiv och
meningsfull fritid. Exakt var gränsen går mellan dessa funktioner är sällan helt skarp.
Kommunens budget för stödet till föreningslivet bedöms inte vara avsett för ekonomiskt
stöd till individer för exempelvis medlemskap i en förening eller träningskläder.

Till syvende och sist bygger förslaget på tilliten till att föreningarna själva bäst vet vilken
inirktning som är bäst för just dem. Om föreningen vill fokusera på integration så finns
möjligheten att exempelvis göra aktiviteter som bidrar till detta. Och då söka stöd för de
aktiviteter och deltagartillfällen som uppstår.

18 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

MÅLGRUPPER
Vår förening har många invandrarbarn/ensamkommande barn/ungdomar. Vi har tagit mot
dessa med glädje men det kostar oss också en hel del som vi har försökt på olika sätt att få
hjälp med. Föreningen har blivit bollade mellan massa olika personer hos kommunen för att
försöka få lite hjälp för kostnader som föreningen har i samband med detta.

Synpunkten besvarad genom svar 17.

19 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

KOMMUNIKATION
Vi önskar att det fanns ett ställe som man kunde ta kontakt med när det gäller alla frågor.

Synpunkten besvarad genom svar 11 och 75.

20 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

KOMMUNIKATION
Vi känner att vi köper grisen i säcken med detta förslag och att kommunen kommer väldigt
lindrigt undan att sysselsätta flera hundra ungdomar och har så gjort i många år.

Föreningslivets aktiviteter är i grunden ovärderliga och oersättliga. Det är i
kommunfullmäktiges budget det avgörs hur mycket pengar som ska gå till föreningsstöd.
Det här förslaget bedömer förvaltningen är ett rättvist sätt att fördela ut dessa pengar.

21 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

LOKALER
När vi ser att kommunen förser Pixbo GK och Sjövalla FK med lokal för 60
mijloner(investeringskostnad) och sedan hyr den för 400 000:-/år (10 år)av samma
entreprenör som byggt, och kommunen driftar för 540 000:-/år. Hur beräknas dessa
föreningars  kostnader och intäkter. Ett liknande upplägg för Fagervallen: Kommunen köper
anläggningen för 25 miljoner och hyr den i sedan för 500 000.-/år(10 r) Totalt 30 milj. och
står för alla driftkostnader. Klubben hyr sedan enl. kommunens taxa.

Frågan om lokaler lyftes på workshopen och är ofta en viktig förutsättning för den inriktning
som en förening har valt för sin verksamhet. Kommunens samhällsplanering och
lokalresursplanering är viktiga områden som påverkar möjligheterna till lokalt engagemang,
aktiv fritid och tillfällen till rekreation.

Den del av synpunkten som rör kommunens budget är  utöver vad som är möjligt att
hantera inom ramen för det här uppdraget.

Page 257 of 367



6

22 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

MEDLEMSKAP
Vår förening vill gärna kunna ha en så låg medlemsavgift som möjlighet för att alla skall ha
möjlighet att ha råd att vara medlem hos oss. En familj med många barn är ju önskan att alla
skall ha råd att vara med och spela om man vill.

Det är en avvägning för en förening att å ena sidan skapa intäkter och därmed
förutsättningar för en god ekonomisk hushållning och å andra sidan inte riskera att stänga
ute någon. Förslaget innebär att medlemskap inte är grund för stöd från kommunen utan
sätter istället aktiviteter i centrum.
Synpunkten även delvis besvarad genom svar 17.

23 IDROTTSFÖRENI
NG
IFK Hindås

MÅLGRUPPER
Det finns ju inga kommunala aktiviteter på fritiden för våra barn/ungdomar förutan
föreningslivet. Så var lite rädda om oss så att vi orkar fortsätta jobba med dom aktiviteter
som vi brinner för.

Information om kommunala aktiviteter för barn och unga i Härryda kommun finns på
kommunens hemsida. https://www.harryda.se/upplevaochgora/ungikommunen

24 IDROTTSFÖRENI
NG Härryda IF

LOKALER
Som jag ser det kan det behövas särskilt stöd till mindre föreningar som t.ex Härryda IF som
inte har lika stort medlemsantal. Vi har även kostnader i form av underhålla av anläggning
mm som blir svårt att komplettera i form av aktivitetsbidrag.

I förslaget till aktivitetsstöd deltagare ingår utjämningsfaktorer som bland annat har till
syfte att även mindre föreningar samt föreningar med egen lokal/anläggning ska omfattas
av stödet.

25 IDROTTSFÖRENI
NG Härryda IF

MEDLEMSKAP
Vi jobbar ständigt med att försökta utöka vårt medlemsantal,  pga detta kan vi inte heller
höja medlemsavgiften på barn & ungdomar i vårt område inte har samma ekonomiska
förutsättningar och kanske inte kan fortsätta om vi höjer avgifterna.
Våra medlemsavgifter ligger idag på hälften på Ungdomar & Seniorer en tredjedel på barn
mot t.ex Landvetter där man dessutom måste köpa sina matchställ själva, detta p.ga att vi
inte är en elitsatsande föreninging utan i första hand tänker på att hålla igång våra barn &
ungdomar.

Synpunkten besvarad genom delar av svar 17 och av svar 22.

26 NYKTERHETS-
ORGANISATION
IOGT-NTO
föreningen
Mimer

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
Vi tycker inte att det som beskrivs som en strategi är detta. Vi vill ha ett förtydligande på
frågan om varför kommunen ska ge stöd till föreningslivet

 I det politiska uppdraget står:
"Syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och fritidsområdet är att bidra till ett
aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för invånare i kommunens alla delar att
ha ett gott liv genom en meningsfull fritid."

Synpunkten arbetas in i förslaget.

x

27 NYKTERHETS-
ORGANISATION
IOGT-NTO
föreningen
Mimer

FÖRENINGSUTVECKLING
Vi tycker frågan om certifierad förening är en viktig ingång, men eftersom kriterierna inte
finns angivna är vi osäkra om vad det innebär

Dagens modell för certifiering återfinns på kommunens hemsida* men om förslaget blir
beslutat  kommer det att behöva omarbetas för att omfatta hela föreningslivet och dess
olika inriktningar.

*
https://www.harryda.se/upplevaochgora/foreningar/certifieraforeningen.4.761f80611454
85c5c5315c5.html

28 NYKTERHETS-
ORGANISATION
IOGT-NTO
föreningen
Mimer

FOLKBILDNING
Vi saknar stödet till folkhögskolan som vi ser som en mycket viktig del av det civilla
samhället i kommunen.

Alla föreningar oavsett inriktning har möjlighet att söka de stödformer som finns i förslaget.
Kommunen har förut betalat ut ekonomiskt stöd riktat specifikt till Wendelsbergs
folkhögskola. Denna stödform upphörde 2019.
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29 NYKTERHETS-
ORGANISATION
IOGT-NTO
föreningen
Mimer

AGENDA 2030
Det finns också ett behov av att stödja det som i nuvarande språkbruk kallas sociala företag
eller arbetsintegrerade företag. För att förverkliga AGENDA-målsättningen och den sociala
hållbarheten är dessa viktiga

Förslaget är avgränsat till de delar av det civila samhället som rör ideella föreningar och
folkbildning. I förslaget till stödformen särskilda avtal finns möjlighet till överenskommelse
mellan den idéburna sektorn och kommunen som innebär en utvidgad syn på
föreningslivet. Detta för att avtalsformen IOP (idéburet offentligt partnerskap) ska vara
möjlig.

30 NYKTERHETS-
ORGANISATION
IOGT-NTO
föreningen
Mimer

EKONOMI
Vi har tagit del av de ekonomiska förutästtningarna för stödet och anser att det saknas en
tydlig koppling till vilka ekonomiska medel som behövs för att förverkliga de bakomliggande
målen med stödet (som vi gissar oss till)

Synpunkten besvarad genom svar 68.

31 NYKTERHETS-
ORGANISATION
IOGT-NTO
föreningen
Mimer

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
Kommunens politiker har enligt vårt synsätt anledning att ge tydliga svar på vilka
gemensamma förväntningar som kommunen och det civilla samhället kan ha på varandra.

Kommunens råd för idéburna organisationer är ett forum för samråd, överläggning och
ömsesidigt utbyte av information mellan kommunen och föreningslivet. I rådet ingår
representanter från kommunstyrelse och välfärdsnämnd.

32 PENSIONÄRS-
ORGANISATION
PRO Björketorps

MÅLGRUPPER
Det måste vara svårt att få fram en gemensam policy för föreningar med så skilda
inriktningar. Föreningarna tillgodoser vitt skilda behov och det är viktigt att ingen hamnar
utanför.

Ser man till kommunens syfte med föreningsstöd är det inte så svårt att hitta en gemensam
modell, givet att föreningsformen är den gemensamma nämnaren. Det är mer som förenar
än som skiljer olika föreningar, trots att de driver väldigt olika verksamheter och riktar sig till
olika målgrupper.

En viktig ambition har varit att en förändring av modell för stöd ska bli gynsamm som
möjligt sett till hela föreningslivet. I förslaget innebär det bland annat att aktiviteter sätts i
centrum och att alla stödformer är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har
valt.

33 PENSIONÄRS-
ORGANISATION
PRO Björketorps

EKONOMI
Vi oroar oss över att i fortsättningen inte kunna veta i förväg vilka bidrag vi kan räkna med.
Oftast lägger vi upp programmet för vår samvaro långt i förväg och skulle behöva veta
inom vilka ekonomiska ramar vi ska hålla oss. Flera av våra medlemmar har knappa
tillgångar och vi vill inte att någon ska uteslutas av ekonomiska skäl.

Synpunkten besvarad genom svar 14 och 15.

34 PENSIONÄRS-
ORGANISATION
PRO Björketorps

AKTIVITET
Aktiviteterna vi arrangerar har stor betydelse för dem som lever ensamma och behöver
finnas i olika sociala sammanhang. Många har hög ålder (även i styrelsen) och orkar inte
initiera omfattande aktiviteter. Våra möten har informativ, underhållande och
samvarouppmuntrande inriktning. Innehållet i mötena är begränsat delvis pga hur
kostnadskrävande det är.

Förslaget sätter aktiviteter i centrum. Oavsett föreningens valda inriktning kan den söka
stöd för aktiviteter för personer 65 år och äldre.

Kommunens olika funktioner bidrar på olika sätt till invånares möjlighet till en aktiv och
meningsfull fritid. Exakt var gränsen går mellan dessa funktioner är sällan helt skarp.
Ett sådant exempel på frågan om gräns är när orken hos den enskilde inte finns att själv
organisera eller delta i föreningsaktiviteter. En möjlig väg vore kanske ett samarbete mellan
föreningen och kommunens socialtjänst där det finns organiserade aktiviteter för äldre,
bland annat genom de träffar som finns på sex platser runtom i kommunen.
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35 PENSIONÄRS-
ORGANISATION
PRO Björketorps

MÅLGRUPPER
Det vi ser är viktigt i det nya förslaget är att alla berörda ska ha tillgång till aktiviteten. Där
skulle vi behöva stöttning med att få tillgång till handikappanpassad lokal i Hällingsjö. En
del medlemmar kan inte delta, när vi är där och det känns mycket olyckligt.

I förslaget finns möjlighet att söka stöd för förbättring av lokal eller anläggning. Där är
tillgänglighetsanpassning är prioriterat.

36 PENSIONÄRS-
ORGANISATION
PRO Björketorps

KOMMUNIKATION
Vi är gärna med vid kommande planeringsmöten för föreningarna i vår kommun.

Synpunkten besvarad genom svar 31.

37 FOLKHÖGSKOLA
Wendelsbergs
folkhögskola

EKONOMI
Vi ser gärna ett riktat bidrag till folkhögskolan i liknande form som tidigare om än högre.
Det skulle enkelt kunna utformas under rubriken Stöd genom särskilda avtal (sid16). Att
kommunen får valuta för pengarna kan knappast ifrågasättas.

Kommunens stöd till folkbildningen föreslås ges till studieförbunden enligt  särskild modell
framtagen av Länsbildningsförbundet. Sedan förut ges också stöd enligt särskilt avtal till RF
SISU medan Wendelsbergs folkhögskola sedan 2019 inte har något stöd från kommunen.
Enligt förslaget är det i framtiden välfärdsnämnden som efter beredning av
föreningsservice kommer att fatta beslut om särskilda avtal, inklusive de som rör
folkbildningen.

38 FOLKHÖGSKOLA
Wendelsbergs
folkhögskola

ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
På sidan 7 under rubriken Begrepp talas det om Studieorganisationer där de studieförbund
ingår som omfattas av statligt stöd. Folkhögskolan, som är den andra delen av
folkbildningen, har också statligt stöd från samma instans som studieförbunden, nämligen
Folkbildningsrådet.

Folkbildningsorganisation är ett mer rättvisande begrepp jämfört med studieorganisation.

Synpunkten arbetas in i förslaget.

x

39 FOLKHÖGSKOLA
Wendelsbergs
folkhögskola

KOMMUNIKATION
Till historien hör att kommunen varje år utser en person som adjungeras till Wendelsbergs
skolstyrelse. Det har varit en mycket bra sak för skolan och vi hoppas också för kommunen.
Kommunen kan på nära håll följa verksamheten och utvecklingen på Wendelsberg och vi
har möjlighet att kommunicera åt båda hållen. Det är en ordning vi gärna vill behålla.
Det ligger i våra och styrelsens ambitioner att vi också i fortsättningen ska ha goda
samarbetsformer med Härryda kommun och vara en viktig del av den ideella kultur- och
fritidsverksamheten i kommunen.
Vi ser det därför viktigt att beslutande politiker, innan beslut om stöd fattas av
kommunfullmäktige, tar initiativ till en dialog. Vi vill med det också säkra frågan om en
kommunal ledamot adjungerad till vår skolstyrelse också i framtiden.

Synpunkten är  utöver vad som är möjligt att hantera inom ramen för det här uppdraget.

40 KULTUR-
FÖRENING
Mölnlycke
musiksällskap

EKONOMISKA STÖDFORMER
Jag antar att det är "Aktivitetsstöd arrangemang", som är aktuellt för oss, fast vi skulle
önska att vi istället kunde komma överens om  "Stöd genom särskilt avtal".

Synpunkten är besvarad genom svar 8.
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41 KULTUR-
FÖRENING
Mölnlycke
musiksällskap

ADMINISTRATION
Det liggande förslaget kommer att innebära ett administrativt merarbete, jämfört med
dagens situation, men det är inget oöverstigligt hinder.

För de föreningar som sedan förut har vana av att söka aktivitetsstöd innebär förslaget
inga stora förändringar för den stödform som i förslaget kallas aktivietsstöd-deltagare.

Eftersom förslaget innebär att alla stödformer numera är möjliga att söka oavsett
föreningens inriktning så innebär det att de föreningar som förut inte hade möjlighet att
söka aktivitetsstöd genom förslaget kan göra det med den administration som hör till.

42 KULTUR-
FÖRENING
Mölnlycke
musiksällskap

AKTIVITET
Det ekonomiska bidrag vi hittills fått har främst använts för att finansiera konserter där vi
anlitar professionella musiker. -"Hur mycket har vi i kassan? Vågar vi ta hit Nisse Landgren
nästa höst?" Aktivitetsstödet behöver vara förutsägbart, eftersom en solist som t. ex. Nils
Landgren måste bokas ett år i förväg, och även mindre kända solister ofta ett halvår innan.

 I förslaget finns aktivitetsstöd att söka för kulturarrangemang, exempelvis konserter.

43 KULTUR-
FÖRENING
Mölnlycke
musiksällskap

EKONOMISKA STÖDFORMER
Det är svårt att redovisa ett arrangemang den 15:e december om det äger rum den 17/12.
Här behövs en mer genomtänkt regel.

Synpunkten arbetas in i förslaget så att arrangemang efter den 15 december redovisas
senast 31 december.

X

44 KULTUR-
FÖRENING
Mölnlycke
musiksällskap

EKONOMISKA STÖDFORMER
Det som talar för ett "Stöd genom särskilt avtal" är att vi också har ett tätt samarbete med
Kulturskolan personal och elever och använder lokaler på Hulebäcksgymnasiet.

Synpunkten är besvarad genom svar 8.

45 IDROTTSFÖRENI
NG
Sjövalla FK

EKONOMI
Vi har också, vid ”tfn-möte” den 27 maj, erhållit en del förtydliganden. Fortfarande
föreligger dock en påtaglig oro för vad förslaget kommer att innebära i praktiken, inte minst
att stödet till vår förening förefaller bli fullständigt oförutsägbart. Vissa parametrar som
skall styra storleken på stödet tycks inte kunna fastställas förrän mer eller mindre vid
utbetalningstillfället.

Synpunkt besvarad genom svar 14. 
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46 IDROTTSFÖRENI
NG
Sjövalla FK

LOKALER
Vi har i och för sig viss förståelse för att kommunen kan behöva ”modernisera” systemet
för bidragen till föreningarna, men att då baka in stödet för olika typer av anläggningar i
aktivitetsbidragen menar vi är fel väg att gå. Det kommer sannolikt att leda till en väldigt
godtycklig bidragsfördelning.

Nuvarande lokalbidrag bygger på att alla former av anläggningar ska kunna värderas till en
viss bidragsnivå. Fördelen med detta är att lokalbidraget tar hänsyn till olika anläggningars
unika egenskaper. En sådan bidragsmodell kräver hög anläggningskunskap och mycket tid
får avsättas för anläggningsfrågor.

Fördelen med att istället använda aktivitetsstöd deltagare, och knyta en för alla gemensam
utjämningsfaktor (oavsett anläggningstyp) till föreningar som äger anläggning som är
nödvändig för verksamheten, är att anläggningar kan utvecklas och förändras i takt med
att föreningens verksamhet förändras. Stödet vänder sig till alla föreningar oavsett om det
är en förening med en befintlig anläggning eller om det är en ny förening som söker stöd
för en ny anläggning. Att det föreslagna stödet dels är öppet för alla föreningar och dels
har en inbyggd förmåga att anpassa sig utifrån antalet aktiviteter i kombination med en
matematisk uppräkning (utjämningsfaktor) är en annan form av förutsägbarhet som
förvaltningen bedömer minskar risken för godtycklighet jämfört med nu gällande bidrag.

47 IDROTTSFÖRENI
NG
Sjövalla FK

EKONOMISKA STÖDFORMER
I Sjövalla är det angeläget att basera verksamheten på långsiktiga beslut för att vi skall
kunna driva vår mångfasetterade verksamhet. Att då, som kommunen föreslår, i
aktivitetsbidragen (som styrs av hur aktiva våra ungdomar är) baka in olika former av
anläggnings- och investeringsstöd (för verksamheter som till stor del kommunens invånare
i övrigt ägnar sig åt) upplever vi som en mindre lämplig väg att gå.

Synpunkten besvarad i del av svar 14 samt i svar 46.

48 IDROTTSFÖRENI
NG
Sjövalla FK

LOKALER
Sjövalla FK bedriver således verksamhet både för medlemmar och för den breda
allmänheten.
Förutom i av kommunen hyrda anläggningar på timbasis, bedrivs verksamheten i följande
anläggningar:

Finnsjögården
Elljusspåret vid Finnsjön
Skateparken i Djupedal
Miniskateramp i Pixbo
Skatehallen vid Hönekullavägen
Anläggningen ”Skogen”
MTB-stigar i Finnsjöterrängen

(Förvaltningens kommentar: För varje anläggning finns separat beskrivning. För
beskrivningarna hänvisas av utrymmesskäl till bilaga där föreningens synpunkt redovisas i
sin helhet.)

Förslaget innebär att stöd betalas ut för antalet deltagartillfällen för personer inom
målgrupperna barn och unga 7-20, 65 år och äldre samt  personer med
funktionsvariationer. Medlemskap styr inte stöd. Vuxna personer under 65 år bedöms
kunna finansiera sitt deltagande på föreningens villkor och genererar inte kommunalt
finansiellt stöd.

Synpunkten även delvis besvarad genom svar 8 och 139.
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49 IDROTTSFÖRENI
NG
Sjövalla FK

EKONOMI
Detta är mycket otillfredsställande!
Vi behöver långsiktiga stöd, eller kalla det hjälp till självhjälp, för att med god planering, god
ekonomisk hushållning och i förväg fastställda årliga budgetar kunna driva vår
mångfasetterade verksamhet, där vi genomför öppna och inkluderande aktiviteter för barn
och äldre. Hur kan man garantera detta när vi inte vet något om vilket bidrag vi kan få
förrän långt senare, vid utbetalningen av aktivitetsstödet? Samma sak gäller naturligtvis
även andra föreningar i kommunen.

En god ekonomiskt hushållning i föreningen ligger till grund för verksamhetens omfattning.
Kommunens finansiella stöd kan inte vara grunden för föreningens ekonomi. Alla stöd som
baseras på genomförda aktiviteter kommer att betalas ut i proportion till föreningens del av
alla föreningsaktiviteter för samma målgrupper i kommunen.

Synpunkten även delvis besvarad genom svar 15.

50 IDROTTSFÖRENI
NG
Sjövalla FK

EKONOMISKA STÖDFORMER
Nej – dela i stället upp det av kommunen totalt budgeterade anslaget till stöd i två delar.
En över de närmaste åren fast del som i sin helhet bestäms av ett antal särskilda avtal som
upprättas mellan kommunen och de föreningar som, också till allmänhetes fromma, driver
en eller flera anläggningar/lokaler (inklusive lokalen skogen) och där allmänhetens
utnyttjande inte alls avspeglar sig i föreningarnas deltagartillfällen,
samt
en rörlig del, som blir mellanskillnaden mellan kommunens budget varje år och den totala
fasta delen, vilken mellanskillnad sedan fördelas på det totala antalet deltagartillfällen. Vill
man då ändå ha med någon form av utjämningsfaktorer kan ju så vara, men de bör då vara
kända i förväg.

Även om vi då inte i förväg kan få någon uppfattning om vad ett deltagartillfälle kan ge och
då inte heller vad man totalt kan få som aktivitetsbidrag, så kan vi i alla fall, genom god
ekonomisk hushållning skapa en långsiktig trygghet i driften av våra förhållandevis
kostnadskrävande anläggningar.

Således:
Fastslå för föreningarna specifika och viktiga fasta bidrag (benämnda på sätt som passar
kommunen) så att anläggningar på ett långsiktigt och tryggt sätt skall kunna hållas igång.
Fördela sedan återstoden av tillgängligt stöd på aktivitetsbidrag.

De förslag som lyfts i synpunkten bedöms redan ingå i utskickat förslag. Om inte helt så i
vart fall delvis. En skillnad är att utskickat förslag innehåller fler stödformer än de två (fast
och rörlig) som ingår i synpunkten. Synpunkten även delvis besvarad genom svar 8.

51 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

EKONOMI
Oförutsägbart vad stödet/bidragen för föreningar kommer att bli.

Synpunkten besvarad genom svar 14.
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52 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

FÖRENINGSUTVECKLING
Kravet på att en förening ska vara certifierad för att vara bidragsberättigad kan medföra
extra administration hos föreningarna.

Synpunkten besvarad genom svar 27.
Föreningslivets behov av att höja kvalitén är något som förvaltningen har fått till sig i olika
sammanhang. Bland annat på workshopen som ligger till grund för detta förslag.

Utformningen av den nya modellen av certifiering, i likhet med detta förslag i sin helhet,
har ambitionen att innebära så lite administration som möjligt.

53 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

FOLKBILDNING
Wendelsbergs folkhögskola räknas inte som folkbildare enligt det nya förslaget.
Wendelsberg har tidigare fått bidrag men står nu utan enligt föreliggande förslag.

Synpunkten besvarad genom svar 38.

54 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

KOMMUNIKATION
I processen för framtagandet av förslaget har vikten av tillit mellan kommunen och
föreningslivet poängterats; en aspekt som inte har fångats upp i förslaget.

I förslaget lyfts tillit fram som en allmän utgångspunkt.

Alltjämt är tillit något som byggs upp och förtjänas genom att vara öppen och lyhörd.

55 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

MÅLGRUPPER
Skrivning kring integration saknas i förslaget.

Synpunkten besvarad genom svar 17.

56 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

LOKALER
Problematiskt att föreningar som äger anläggningar enligt förslaget i första hand ska hyra
och använda kommunala anläggningar.

Kommunen vill erbjuda lokaler för föreningslivets behov. I de fall en förening inte kan
erbjudas kommunala lokaler för sin verksamhet finns utjämningsfaktorerna.

57 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

AKTIVITET
Förslaget innebär att bidrag inte längre ges för medlemmar utan endast för aktiviteter.
Förslaget är positivt givet att syftet med stödet är att medlemmar ska vara aktiva. Det är
dock viktigt att detta inte bidrar till att ”enklare aktiviteter” premieras. Fokus bör vara på
kvalitet och innehåll snarare än antalet aktiviteter. Föreningslivet ska vara inkluderande och
finnas till för alla.

Kvalitén i en aktivitet utgår ifrån den enskilda deltagarens perspektiv. Det vill säga en
aktivitet kan vara av hög kvalité för en viss deltagare medan en annan deltagare kan tycka
att kvalitén är låg. Det finns inget omedelbart samband mellan exempelvis innehållet och
längden på en aktivitet och dess upplevda kvalité hos deltagaren. Av dessa skäl är det svårt
att värdera en viss form av aktivitet högre än en annan aktivitet.

Ett sätt att stödja kvalitétsarbetet i föreningar är genom certifiering. I förslaget omfattas alla
föreningar av kommunens modell för certifiering.

58 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
En strategi bör svara på frågan varför kommunen stödjer föreningslivet. Resterande del av
dokumentet bör ge svar på frågorna vad som ska stödjas och hur stödet ges. Strategin
behöver bli tydligare.

Synpunkten besvarad genom svar 26. X

59 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
Kommunens vision har inte uppfyllts i strategin.

Nej, en vision uppfylls inte genom ett dokument utan genom den verksamhet som växer
fram med stöd av dokumentet.
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60 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

ADMINISTRATION
I förslaget framgår att stödet utvärderas och aktualiseras var fjärde år. Finns det inte
anledning att se över det oftare?

Utbetalda stöd återkopplas årligen i kultur- och fritidsverksamehtens redovisningar i
kommunens verktyg Stratsys. Samma information ska tillgängliggöras till föreningslivet via
kommunens hemsida. Föreningslivet är beroende av kontinuitet över tid. Därför är
förvaltningens förslag att en första genomlysning görs när ett beslutat regelverk fungerat
fullt ut under ett år, dvs  2022, och att aktualisering av regelverket görs vart fjärde år, med
utgångspunkt i årsredovisningar och löpande kontakter med föreningslivet.

X

61 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

FÖRENINGSUTVECKLING
Bra med certifiering, men en tydlig definition saknas. Förslaget bör tydliggöra vad en
certifiering innebär.

Synpunkten besvarad genom svar 27.

62 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
I stycket kring vilka föreningar som beviljas stöd under rubriken Stöd kan beviljas till
föreningar som bör det tydliggöras om en förening ska uppfylla samtliga punkter eller om
delar av dem är tillräckligt.

Synpunkten arbetas in i förslaget. X

63 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

EKONOMI
I stycket kring ekonomisk hushållning framgår att en viktig bas i föreningars ekonomi bland
annat är medlemsavgifter och entréavgifter. Detta antagande är problematiskt då de
föreningar som har öppna aktiviteter oftast inte tar betalt för att personer t ex tränar på
anläggningen eller deltar i aktiviteter.

Förslaget innebär att en förening får stöd för prioriterade målgruppers deltagande i
planerad verksamhet där det finns någon ansvarig närvarande.  I övrigt kan en förening ta
ut avgift  på det vis man anser verkningsfullt, meningsfullt och ansvarsfullt.

64 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

MEDLEMSKAP
Stycket kring att stöd beviljas till föreningar som kan styrka att övervägande del av
medlemmarna i föreningen är bosatta i kommunen ifrågasätts. Flertalet föreningar har
medlemmar eller personer som deltar i aktiviteter som är folkbokförda i andra kommuner.
En del föreningar är de enda av sitt slag i området, blir missvisade om inte andra än
kommuninvånare kan bli medlemmar eller delta i aktiviteter. Bättre att se det i ett större
perspektiv, t ex hela Göteborgsregionen.

Synpunkten besvarad genom svar 4.
Det regionala perspektivet är viktigt och något som bör lyftas i sammanhang där Härryda
kommun diskuterar föreningsfrågor med andra kommuner och med Västra
Götalandsregionen.

65 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

MEDLEMSKAP
Vem ska kontrollera var medlemmarna är folkbokförda? Kommunen eller klubben? Extra
administration ska inte skapas, om huvudparten av medlemmarna är skrivna i kommunen
borde det räcka.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 4.
Föreningen ska vid stickprov kunna intyga att övervägande andel av medlemmarna i
föreningen är folkbokförda i kommunen.

66 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

ADMINISTRATION
Föreningar förutsätts följa reglerna, sedan är det upp till kommunen i vilken utsträckning
detta kontrolleras.

Ja.

67 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

MEDLEMSKAP
Om föreningar inte får bidrag för medlemmar som är folkbokförda utanför kommunen
riskerar kommunen att tappa intäkter. Vad blir effekten för kommunen i slutändan då?

Förslaget innebär att föreningen inte får stöd baserat på medlemsskap utan på
deltagartillfälle. I förslaget får inte föreningen ekonomiskt stöd alls om inte medlemmarna
till övervägande delen är folkbokförda i kommunen.
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68 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
Föreningar är inte enbart en utgift utan tillför mycket värdefullt till kommunen, dels i
intäkter men framförallt i form av sociala värden.

Förslaget till stöd baseras på skärningspunkten mellan kommunens vision och ideella
krafters ambition.

69 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

FOLKBILDNING
Studieorganisationer – Wendelsbergs folkhögskola beviljas statsbidrag och är en ideell
organisation, men får inget stöd från kommunen enligt föreliggande förslag.

Synpunkten besvarad genom svar 28 och 38. X

70 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

MÅLGRUPPER
Barn och unga 7-20 år – vad är anledningen till just detta åldersspann? Om strategin hade
varit tydligare (t ex fokus på barn och unga) skulle åldersspannen kunna motiveras.

Förvaltningen har uppfattat att kommunen över tid prioriterat barn och unga i olika
sammanhang, även i stödet till föreningslivet. Den prioriteringen' ska enligt förslaget ligga
kvar vilket även märks i strategin.
Åldersspannet 7-20 år är samma som idag.

71 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

MÅLGRUPPER
65 år och äldre – blir inaktuellt då pensionsåldern höjs till 67. Personer som är 65 + kan vara
medlem i andra föreningar utöver pensionärsföreningar.

Det kan finnas skäl till att se över åldergränsen när pensionsåldern stiger. Samtidigt finns
många pensionärer som är yngre än 65. Ja, tanken är att åldersgruppen ska ge stöd till den
förening man är aktiv i, oavsett vilken förening det är.

72 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

EKONOMISKA STÖDFORMER
Utjämningsfaktorer – förtydligande kring vad som avses efterfrågas.

Begreppet utjämningsfaktor definieras i förslaget. Varje utjämningsfaktor har ett eget syfte
vilket framgår av förslaget.

73 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

EKONOMISKA STÖDFORMER
Kompensation till förening som hyr lokal/anläggning – Oförutsägbart då föreningar inte vet
vad kompensationen blir.

Kommunala budgetar har en tendens att vara oförutsägbara då det ligger i kommuners sätt
att fungera. En kommunal budget påverkas av vilken politisk majoritet som styr kommunen
helt enkelt.

Det återverkar på den grupp som kommunens förvaltning ska ge olika former av stöd till.
Regelverkets syfte är att skapa fasta spelregler som tillämpas oavsett den budget som
kommunen beslutar ska användas till stöd för föreningslivet.

Synpunkten även delvis besvarad genom svar 46.

74 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

AKTIVITET
En förening beviljas max 10 000 kr per år – ett maxbelopp kan vara kontraproduktivt,
exempelvis i de fall flera engagemang/aktiviteter arrangeras av en förening.

Begränsningen finns för att ge så många föreningar som möjligt chans att arrangera
utåtriktad verksamhet med publik. Stor efterfrågan på Aktivitetsstöd arrangemang kommer
att medföra begränsade möjligheter till stöd. Stödkriterierna anger hur prioriteringar
mellan ansökningar kommer att hanteras.
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75 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

KOMMUNIKATION
Beroende på vilket stöd en förening eftersöker ska föreningen vända sig till olika
verksamheter inom kommunen (föreningsservice, bygglov osv). Otydligt vem som är
kontaktperson för olika typer av frågor. Tydligare information/kommunikation efterfrågas.

Tanken är att allt stöd som kan ges med förslaget som utgångspunkt ska betalas ut genom
Kultur- och fritidsverksamheten. Processer som föreningen driver i andra ärenden
behandlas av förvaltningens övriga verksamheter utifrån t ex gällande lagar och
förordningar. Med en modell för ekonomiskt föreningsstöd som är enklare än nu, är
förhoppningen att mer tid kan läggas på rådgivande funktioner i stället, där det
erfarenhetsmässigt finns ett stort behov redan idag.

76 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

FÖRENINGSUTVECKLING
Vem definierar vad som är nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet? En förening
kan utvecklas inom ramen för sin verksamhet, svårt för utomstående att bedöma detta.

Kommunens handläggning ska enligt förslaget till allmänna utgångspunkter bygga på tillit till
föreningens förmåga att driva och utveckla sin egen verksamhet.

77 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

FOLKBILDNING
I förslaget definieras folkbildning som studieförbund, men inkluderar inte folkhögskolor.

Synpunkten besvarad genom svar 38. x

78 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

EKONOMISKA STÖDFORMER
Positivt men bör utökas till att innefatta fler föreningar för att skapa trygghet och
förutsägbarhet.

Synpunkten är besvarad genom svar 8.

79 RÅDET FÖR
IDÉBURNA
ORGANI-
SATIONER

EKONOMISKA STÖDFORMER
Kortsiktigt att avtal sluts över 1-3 år?

Så kan det tyckas, men föreningars utveckling varierar över tid. Kommunal ekonomisk
hushållning kan inte inbegripa stöd till föreningar som inte lever upp till innebörden i avtal
slutna  för länge sedan.

80 SCOUT-
FÖRENING
Härryda scoutkår

AKTIVITET
Vi har ofta utflykter, övernattningar och läger. Det innebär många timmars aktiviteter för
våra barn och unga samt ett stort engagemang från våra ledare. Förstår vi saken rätt så
innebär det ingen skillnad i bidrag om vi har 1 timmes möte eller 8 timmars utflykt
alternativt 24 timmars scouting på en dag? (Att sova borta i tält är definitivt en aktivitet för
en 8 åring, inte bara sova.)
Medskick: vi ser att vårt engagemang för barn och unga i kommunen, där längre
tidsperioder än bara ett möte/träning, inte återspeglas i aktivitetsstödet.

Föreningslivets aktiviteter är i grunden ovärderliga och oersättliga. Kommunens ekonomi
tillåter inte ett system med ersättningar på den nivån. Aktivitetsstöd är inte timersättning
utan ett ekonomiskt stöd till en verksamhet som omfattar prioriterade grupper.

Förslaget till allmänna utgångspunkter pekar på tilliten till att föreningen själv vet bäst hur
dess ekonomi används. Kommunens stöd är att betrakta som "hjälp till självhjälp" och inte
betalning för utfört arbete.

Synpunkten även delvis besvarad genom svar 57.
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81 SCOUT-
FÖRENING
Härryda scoutkår

EKONOMISKA STÖDFORMER
Vi kan se den övergripande fördelen av att förenkla bidragssystemet. Att ha en fast
budgetpost på X kronor i aktivitetsstöd och fördela det på antalet deltagartillfällen kan ju
ses som smart utifrån ett budget- och ekonomiskt kommunperspektiv men för oss kan det
skapa osäkerheter. Summan av bidrag blir väldigt starkt kopplat till alla andra föreningars
antal möten. Vi vinner ju mest på om alla andra föreningar inte har någon verksamhet.
Ekonomiskt ser jag inte att det främjar samverkan mellan föreningar.

När flera föreningar kan samarbeta kring aktiviteter uppstår ofta synergieffekter och
kostnadsbesparingar. Stöd utgår till de samarbetande föreningarna för de deltagare inom
de prioriterade målgrupper som man har engagerat.

Att fördela aktivitetsstödet på samtliga föreningars deltagartillfällen där varje förening
(oavsett inriktning) får stöd utifrån sin andel bedömer förvaltningen är ett rättvist sätt.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 55.
82 SCOUT-

FÖRENING
Härryda scoutkår

EKONOMISKA STÖDFORMER
Vad jag förstår så vill kommunen ändra så att så många föreningar som möjligt ska ha
tillgång till bidrag. Det som inte framgår är hur många mer föreningar det i så fall kommer
handla om och då hur många fler deltagartillfällen som kommer vara bidragsberättigade
och vara grunden för fördelningen av bidragspengarna. För jag kan inte heller se att
budgetposten för bidrag ökar vilket i så fall skulle innebära att varje deltagartillfälle blir ännu
mindre värd jämfört med hur det ser ut idag.

Förvaltningen har uppfattat att uppdraget har varit att förenkla regelverket för stöd till
föreningslivet.

Alla medel som förut funnits i oilka bidragsformer har lagts i samma "påse" och fördelas
enligt förslaget enligt livärdighetsprincipen till alla föreningar som uppfyller de
grundläggande kriterierna. Förvaltningen har uppfattat att det är önskvärt att det finns en
bred föreningsverksamhet spridd över hela kommunen och det är de avvägningarna som
avsatt spår i förslaget till nytt regelverk.

83 SCOUT-
FÖRENING
Härryda scoutkår

EKONOMISKA STÖDFORMER
Konkret fråga: Då separata bidragsstöd tas bort och de som får stöd för fastigheter får detta
enligt principen ”inrapporterade deltagartillfällen räknas upp”. Min tolkning är då att
mängden deltagartillfällen ökar totalt i kommunen och varje deltagartillfälle blir mindre värd
och som följd får de som inte har möjlighet att få bidrag för lokaler inte bara inget
lokalbidrag utan också mindre pengar per deltagartillfälle. Lite av en dubbelförlust.

Det pågår en mängd föreningsaktiviteter i kommunen.  I dagens bidragsregler är endast så
kallade barn- och ungdomsföreningar berättigade till aktivitetsstöd.

Det nya förslaget sätter just aktiviteter i centrum men värderar inte aktiviteterna, såsom
sker idag, beroende av vilken typ av förening som har organiserat dem. Förslaget öppnar
alltså för alla föreningar oavsett inriktning vilket kan innebära att fler föreningar kommer att
söka aktivitetsstöd jämfört med förut. Hur många fler är svårt att förutse men
förvaltningens bedömning är att det inte handlar om en väsentlig ökning då en sådan volym
i sådana fall borde ha återspeglats redan i befintliga regler.

Storleken på stödet till en enskild förening påverkas av hur stor budget kommunfullmäktige
beslutar till föreningsstöd samt av hur många föreningar som söker stöd.

Utjämningsfaktor för egen lokal ökar föreningens antal tillfällen och därmed ökar den totala
summan av alla föreningars deltagartillfällen. Men ökningen (i antal) för den enskilda
föreningen förstärker också föreningens andel i relation till alla andra föreningars
deltagartillfällen och därmed förstärks också föreningens andel av det ekonomiska stödet.
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84 HEMBYGDS-
FÖRENING
Råda hembygds-
förening

MÅLGRUPPER
Som hembygdsförening är det sällan vi arbetar i aktivitetsgrupp. Mycket arbete i föreningen
utförs av medlemmar utanför våra ”tisdagsträffar”, t ex skötsel av gården och trädgården,
planering inför studiecirklar och arrangemang. På den årsskrift vi ger ut varje år med olika
tema om Mölnlycke läggs ett stor arbete ner. Allt sådant arbete premieras inte, som vi ser
det i föreliggande förslag.

All planerad verksamhet kan rendera i stöd för de deltagare som tillhör de prioriterade
grupperna, oavsett om de är medlemmar eller inte. Årsskrifter produceras ofta i form av
studiecirklar, som har stöd via folkbildningen.
Det läggs vikt vid hur verksamhetsplaneringen för verksamhetsåret ser ut vid årsmöte och
hur den kompletteras via styrelsebeslut under verksamhetsårets gång.

85 HEMBYGDS-
FÖRENING
Råda hembygds-
förening

MÅLGRUPPER
Det är svårt att sätta våra medlemmar i en kategori. Många är 70+, men yngre medlemmar
är också välkomna. Föreningen är inte en pensionärsorganisation. Istället anser vi oss vara
en kunskapsorganisation.

Stödet till deltagartillfällen genererade av personer i de tre prioriterade grupperna kan
räknas hem oberoende av vilken förening det gäller.

86 HEMBYGDS-
FÖRENING
Råda hembygds-
förening

ADMINISTRATION
Vi tror att förslaget innebär mycket administration för föreningen och ett sämre ekonomiskt
utfall.

Genom ett bra kvalitetsarbete/utvecklingsarbete (t ex genom certifieringen) kan
administrationen göras så enkel som  möjligt. Administration är inget självändmål utan ska
ses som en hjälp i föreningens planerings- och utvvärderingsarbete och som en löpande,
enkel rapportering som bas för ansökan om ekonomiskt stöd från kommunen.

87 HEMBYGDS-
FÖRENING
Råda hembygds-
förening

MÅLGRUPPER
Vår önskan är att den nuvarande modellen för bidrag till Hembygdsföreningarna behålls. Vi
har förståelse för att det är önskvärt med ett enhetligt system, men att vi är en så liten
grupp med speciella förhållande att ett undantag kan göras.

Likheterna mellan olika föreningar är stora, oavsett föreningens ändamål och verksamhet.
Det ligger till grund för ett regelverk som bygger på likvärdighetsprinciper och enklast
möjliga administration, både för föreningar och för förvaltningen.

88 FOLKBILDNINGS
ORGANISATION
RF SISU

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
Baseras på tillit till föreningens förmåga att ta ansvar
1.Hur utvärderar man tillit till föreningens förmåga att ta ansvar? Vad innebär att ta ansvar?

2. bygger på hjälp till självhjälp
Kan man utvärdera detta? Vad innebär det  konkret för föreningarna?

Att ta ansvar innebär att ha en genomtänkt och tydlig planering, en god kvalitet i
verksamheten och en budget i balans. Tilliten till föreningens förmåga att ta ansvar speglas i
enklast möjliga administrativa rutiner och respekten för att föreningen själv vet bäst hur
deras verksamhet ska planeras med mål, syften och metoder. Hjälp till självhjälp innebär att
det stöd kommunen kan ge till föreningarna inte tar över processen i föreningen; att
fungera stödjande och inte styrande. Konkret betyder det t ex att handlingar inte alltid
måste skickas in till kommunen, utan bara finnas tillgängliga vid ev stickprovskontroll och
att redovisningar av genomförda insatser kan beskrivas i termer av verksamhetsutveckling
och "nytta" än i kronor och ören.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 15.
89 FOLKBILDNINGS

ORGANISATION
RF SISU

FÖRENINGSUTVECKLING
Stöd kan beviljas till föreningar som:
Varför välja att lägga in specifikt ”fri från alkohol och droger”? Detta ska väl ingå i
certifieringsmodellen?
Tänker att det under denna rubriken handlar mer om ramverk såsom stadgar, demokratiska
principer

Certifieringsmodellen är viktig för att komma åt den underliggande värdegrunden i
föreningen, dit både droger, mångfaldsfrågor och uppförandekoder, för att nämna några,
finns med. Förvaltningen har bedömt att just drogfrihet har varit extra viktig att trycka på.
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90 FOLKBILDNINGS
ORGANISATION
RF SISU

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
Vi som organisation jobbar ju med resan ”Modern förening” och därför undrar vi varför man
just valt ut de tre rollerna, ordförande, sekreterare och kassör? Skulle man inte kunna ha en
mer öppen rollfördelning istället för tre titlar?

Framtiden kan ge nycklar till hur föreningslivet kan komma att organiseras eller hur
kommunens stöd kan se ut om/när föreningsformen för ideellt engagemang förändras. Det
nuvarande förslaget behåller principen om de tre funktionernas koppling till specifika
individer för att säkerställa att kommunens sätt att distribuera ekonomiskt stöd sker på ett
rättsäkert sätt. Det utesluter inte att sådana faktorer i en framtid kan komma att se
annorlunda ut.

91 FOLKBILDNINGS
ORGANISATION
RF SISU

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
 Ni nämner att stödet inte kan gå till arbetsplatsförlagda föreningar, men hur gör man med
de skolföreningar som bedriver verksamhet på fritiden? Eller Korpenföreningar som är
anslutna till RF?
Skulle man kunna skriva arbetstidsförlagd istället?

Korpen och elevföreningar härstammar ur en arbetsplats/skolförlagd verksamhet som
historiskt inte har hämtat sitt ekonomiska stöd från kommunens budget för föreningsstöd.
Förvaltningen noterar att korpen växer i betydelse för människors fysiska aktivitet.

Synpunkten arbetas in i förslaget.

X

92 FOLKBILDNINGS-
ORGANISATION
RF SISU

EKONOMISKA STÖDFORMER
En förenings 50 första deltagartillfällen räknas upp för att stötta breddidrotten, Kan ni
förtydliga vad som menas med det?
Finns det en risk att man missgynnas om man är en stor förening med många medlemmar
och bra verksamhet?
En möjlighet kanske är att man bara får stöd för en träning i veckan för 8-åringar, två för 10
åringar, osv.. ?

Bredd i föreningslivet betyder att det finns föreningar med olika inriktningar, målsättningar,
målgrupper och verksamheter. En förenings storlek kommer alltid att ge fördelar i
ekonomiskt och organisatoriskt hänseende. Bra verksamhet är däremot inte
storleksberoende och för att ge förutsättningar för även små föreningar att driva kvalitativt
god verksamhet måste det ekonomiska stödet fördelas på ett sätt som ger en upplevd
rättvisa i grundförutsättningarna. Därför läggs en utjämningsfaktor i beräkningen för de 50
första deltagartillfällena, dvs de tillfällen där alla föreningar med deltagare i de tre
pioriterade målgrupperna startar.

93 IDROTT-
SFÖRENING
Rävlanda AIS

LOKALER
Vi i Rävlanda AIS driver vår anläggning själva, och det är en stor del av vår budget som går åt
till detta. Anläggnings Bidraget som vi får från kommunen är en otroligt viktig del i detta. Vi
fick information om att anläggningsbidrag betalas ut året efter så vi förutsätter att vi får
anläggningsbidrag för 2020 utbetalat 2021 som vanligt.

När man nu tar bort detta(anläggningsbidrag) helt och baserar det på antal aktiviteter samt
att man dessutom bestämmer först efter vad varje aktivitet är värd, är det mycke osäkrare
för oss med egen anläggning då vi inte riktigt vet vad vi har att rätta oss efter.

Jag vet också att vi med egen anläggning skulle får mer för våra streck än dom som inte har
en anläggning men det presenterades inga pengar alls så vi vet egentligen inte riktig vad det
kommer att innebära.

Jag är mest orolig för bortfallet av anläggnings bidraget samt möjligheten till att söka
investeringsbidrag.

Alla pengar som funnits i tidigare bidragsformer finns i fortfarande kvar men i andra
stödformer. Den största delen fördelas som aktivitetsstöd barn och unga 7-20 år. En
utgångspunkt har varit att kommunens stöd ska gå till aktiviteter snarare än lokaler. En
livaktig förening med aktiviteter bör kunna se fördelar med det nya systemet.

Kommunens möjligheter att ge investeringsstöd ("Investeringsbidrag miljonen") är borta
innan arbetet med det nya förslaget startade.  Den mindre del som är kvar heter i förslaget
stöd till förbättring av verksamheten och är till för mindre insatser i anläggningar. Prioritet
ligger på energieffektivisering och tillgänglighetsanpassningar, men kan utgå till annat ifall
inga sådana ansökningar kommer in.

Synpunkten delvis även besvarad genom svar 14 och 139.
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94 IDROTT-
SFÖRENING
Rävlanda AIS

AKTIVITET
Vi har idag ca 150 ungdomar som spelar boll hos oss. om vi då efter att man räknat ut antal
aktiviteter för ett år få lika mycke i pengar som aktivitetsbidraget och anläggnings bidraget
är idag så kommer vi att få allt att gå runt. Men något år efter så kanske 40 av dessa
ungdomar valt en anna sport, eller bytt till anna klubb pga av något. då är vi 110 ungdomar
det året. Detta medför att det blir mindre pengar då antal aktiviteter minskar. Men vi har
fortfarande en anläggning att driva. Vi kan ju liksom inte sälja av en del av anläggningen,
odla betor på del av plan eller dyl. Anläggningen måste ju ändå skötas.

Föreningar har naturligt olika utvecklingsfaser där verksamheten är olika stor, ser olika ut
och riktar sig mot olika målgrupper. Det ställer krav på utvecklingsförmågan att hitta
verksamhetsformer som kan möta den utveckling man står inför för att styra den med bästa
möjliga resultat. Den ekonomiska planeringen är en del av verksamhetsutvecklingen.
Utvecklingsstödet kan vara till hjälp när man ställer om verksamhet, vare sig man skalar ner
eller skalar upp.

95 IDROTT-
SFÖRENING
Rävlanda AIS

ADMINISTRATION
Sedan ser jag en risk för fusk när man baserar hela lösningen på antal streck(antal
aktiviteter) och dom blir helt avgörande för hur ens bidrag blir.
Jag nämner Mölnlycke här för att jag vet att dom är stora inte för att jag tror att dom fuskar.
men om Mölnlycke lägger på 4000 streck på sina aktiviteter så skulle jag kunna tänka mig
att det nästan inte märks eller i alla fall inte skulle sticka ut. Men det är samma som vi har i
halvåret.
Dessutom då bidraget baseras på det totala antalet i hela kommunen medför detta att vi
blir beroende på hur många som idrottar i de större samhällena som Mölnlycke och
Landvetter. Växer Mölnlycke och Landvetter med x personer, genom tex nybyggnation så
får vi mindre bidrag till att kunna bedriva vår verksamhet i vårt mindre samhällen.

De geografiska aspeketerna på närvaron av föreningsliv är en politisk fråga men bilden av
att landsbygdsföreningar skulle vara i sämre utgångsläge är inte entydig. I förslaget till nytt
regelverk finns med en utjämningfaktor för de första 50 aktiviteterna för alla föreningar,
vilket relativt sett spelar större roll för mindre föreningar än för stora, och ett "tak" relaterat
till summan av aktiviteter i kommunen.

96 IDROTTS-
FÖRENING
Mölnlycke
frisksportklubb

ADMINISTRATION
Vi har läst igenom förslaget. Det var väldigt vad byråkratiskt detta har blivit. det måste ha
sysselsatt många.

Tanken är att det nya regelverket ska vara enklare, både för föreningen och för
handläggande personal, så att mer tid kan ges för att utveckla verksamheten. Det är också
viktigt att det upplevs som rättvist och "rättsäkert". Föreningarna är alltid välkomna att höra
av sig till Föreningsservice för introduktion och frågor.

97 IDROTTS-
FÖRENING
Mölnlycke
frisksportklubb

AKTIVITET
Därför säger vi så här, att vi vill behålla det, eller de ekonomiska stöd vi fått sedan många år
tillbaka från kommunen, bl.a det lokalbidrag som verkligen hjälpt klubbens ekonomi.

I förslaget baseras stöd på aktivitet i olika former som ett mer rättvist stöd för föreningslivet
i sin helhet. I grunden är föreningen själv alltid ansvarig för verksamhet och ekonomi.
Kommunens stöd är alltid att betrakta som "hjälp till självhjälp" för att föreningen ska kunna
fatta rätt beslut om inriktning och kostnader/intäkter.

98 IDROTTS-
FÖRENING
Mölnlycke
frisksportklubb

AKTIVITET
I det fall att endast aktivitets- och eller deltagartillfällena skulle vara grundläggande för
aktivitetsstödet ber vi om en utförlig beskrivning om hur detta skall fungera och ber även
att ni mejlar över någon form av aktivitets- och eller närvarolista och en instruktion om hur
det skall rapporteras.

Rutinerna för rapportering kommer att arbetas fram under hösten, med start i beslutet om
ett nytt regelverk. Därefter kommer också introduktioner för föreningslivet att erbjudas.
Föreningar är alltid välkomna att ta kontakt med Föreningsservice för frågor!
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99 KULTUR-
FÖRENING
Härryda
hemslöjds-
förening

EKONOMI
Föreningen har cirka 60 medlemmar, varav flertalet är 65 +. Föreningsstödet har varit
ungefär lika stort som våra medlemsavgifter och föreningen har en stabil ekonomi. I det nya
Förslag till föreningsstöd kommer det enligt min uppfattning inte att ges ett fast stöd till
föreningen. Styrelsen för Härryda Hemslöjdsförening har en oro för att det stöd som
föreningen kan få i en framtid blir betydligt mindre, vilket kan ge effekter på vår framtida
verksamhet.

En förening med aktiviteter för personer 65 år och äldre, vilket är en prioriterad målgrupp,
får stöd enligt förslaget för alla deltagartillfällen i planerad verksamhet för målgruppen,
oavsett medlemskap eller inte.

100 KULTUR-
FÖRENING
Härryda
hemslöjds-
förening

EKONOMI
Det som inte framgår av Förslag till föreningsstöd eller på kommunens hemsida är hur det
ekonomiska utfallet blir för Härryda Hemslöjd eftersom det inte finns några tabeller eller
liknande för uträkning av aktivitetsstöd. Detta ger föreningen en osäkerhet i sin
budgetplanering vilket är djupt otillfredsställande.

För 2020 utgår stöd som vanligt. Det nya regelverket innehåller inga nya pengar men anger
principerna på vilket budgetsumman för föreningsstöd ska fördelas för 2021 och framåt.
Innan processen är klar är det svårt att säga exakt hur utfallet blir.

101 KULTUR-
FÖRENING
Härryda
hemslöjds-
förening

MEDLEMSKAP
En konsekvens, av det nya upplägget av föreningsstöd med aktivitetsstöd, är att föreningen
måste utöka sitt föreningsregister med födelseår för samtliga medlemmar, utöver det
vanliga adressregistret. Detta är ett utökat intrång i medlemmarnas integritet enligt GDPR.

Kravet på redovisning för kommunens stöd vilar på principen om tillit och
stickprovskontroller. Föreningen har enligt förslaget  skyldighet att hålla register för sådana
kontroller. GDPR reglerar registerhållningen som ska vara adekvat och transparent.

102 SOCIALA
FÖRENINGAR

MÅLGRUPPER
Föreningar som räknas ingå i den sociala gruppen inom föreningslivet har ett helt annat
arbetssätt och andra förutsättningar i jämförelse med de stora sport- och
idrottsföreningarna. De flesta är inte heller inriktade på barn och unga, även om alla är
välkomna. Man vänder sig till andra målgrupper och erbjuder aktiviteter på social nivå, för
att erbjuda gemenskap med andra och samlas kring ett gemensamt intresse. Dessa
föreningar är en viktig del i samhället för att bl.a. motverka ofrivillig ensamhet och psykisk
ohälsa. Här är verksamheten upplagd på ett annat sätt än regelbundna veckoaktiviter i form
av fysisk träning. De föreslagna kriterierna för bidrag tror jag inte heller kan uppfyllas av alla;
tex  inriktning mot barn och unga.

De sociala föreningarna fyller en viktig funktion i samhället. Den ideella föreningsformen är
den gemensamma för alla som kan söka stöd enligt förslaget.

Personer med funktionsvariationer och personer 65 år och äldre är två delar av
prioriteringen (om man inte har verksamhet som inkluderar barn och unga) och kravet på
planering kan mötas genom den  planering som föreningen förmodligen redan gör.

Om en förening vill organisera spontanaktiviteter är även den aktivitetsformen möjlig att
söka stöd för. Det viktiga är att även den aktivitetsformen finns i föreningens planering med
en ansvarig på plats.

103 SOCIALA
FÖRENINGAR

AKTIVITET
Medlemsträffarna ser också helt olika ut, man för inte alltid en närvarolista och ofta är det
dagsformen som avgör deltagandet i en träff. Man kan ha många medlemmar  som stödjer
föreningens verksamhet, men som av olika skäl inte deltar i så många av de erbjudna
aktiviteterna. Det kan räcka med att känna det stöd och de råd man kan få, samt att få
tillhöra en förening där man genom Förbundstidning får den information och kunskap man
just då behöver. Föreningarna kanske inte heller har regelbundna medlemsträffar förutom
sitt årsmöte utan är anpassade efter ämne och medlemmars önskemål.

Synpunkten besvarad genom svar 102.
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104 SOCIALA
FÖRENINGAR

EKONOMI
Gemensamt vågar jag påstå att utan bidrag från kommunen skulle förmodligen en del
föreningar få lägga ner sin verksamhet helt. De föreslagna kriterierna för bidrag tror jag inte
heller kan uppfyllas av alla;  entréavgifter vid evenemang

Avgifter för t ex entré är inget krav för prioriterade målgrupper.
Synpunkten delvis även besvarad i svar 15 och svar 102.

105 SOCIALA
FÖRENINGAR

FÖRENINGSUTVECKLING
De föreslagna kriterierna för bidrag tror jag inte heller kan uppfyllas av alla; tex certifiering

Synpunkten besvarad genom svar 27.

106 ÖVRIG
Odlingslotts-
föreningen Råda
Säteri

FÖRENINGSUTVECKLING
Föreningen noterar att ”den förening som får ekonomiskt stöd av Härryda kommun
bedriver kvalitetsarbetet inom ramen för kommunens modell för certifierad förening”.
Odlingslottsföreningen bedrivs, likt många små ideella föreningar, enbart med ideella
krafter som på sin fritid leder föreningens arbete och sköter föreningens administration. Det
är därför av stor vikt att kommunens modell för kvalitetsarbete inte innebär ytterligare
administrativt arbete som i förlängningen riskerar att avskräcka medlemmar från att
engagera sig i styrelsearbete.

 Synpunkten besvarad genom svar 27.

107 ÖVRIG
Odlingslotts-
föreningen Råda
Säteri

MÅLGRUPPER
Odlingslottsföreningen uppfattar att stödformen aktivitetsstöd kan användas för föreningar
som vänder sig till åldersgrupperna 65 år och äldre eller barn och unga. Det innebär att
föreningar som likt Odlingslottsföreningen utgör en arena där människor kan lära känna
varandra över åldersgränser inte kan komma i fråga för aktivitetsstöd, vilket
Odlingslottsföreningen tycker vore olyckligt.

Om olika åldersgrupper möts i föreningens regi är det troligt att både unga och äldre (barn
och unga 7-20 år och 65+) möts i planerade aktiviteter. Stöd utgår då per deltagartillfälle,
oavsett medlemskap eller ej.

I förslaget till utvecklingsstöd prioriteras sätt för deltagare att mötas över generationer.

108 ÖVRIG
Odlingslotts-
föreningen Råda
Säteri

ADMINISTRATION
Det är viktigt för en förening som Odlingslottsföreningen att tröskeln att söka och erhålla
bidrag är låg och att stödet inte kräver en stor omfattande verksamhet.

En utgångspunkt för förslaget har varit förenkling.
Om förslaget blir beslutat av kommunfullmäktige kommer rutiner för ansökningar tas fram.
En särskild hänsyn har tagits för små föreningar då Aktivitetsstöd deltagare räknas upp med
en utjämningsfaktor för de 50 första tillfällena.

109 IDROTTS-
FÖRENING
Pixbo Gymnastik-
förening

FÖRENINGSUTVECKLING
Skall det tolkas som att en förening måste ha genomgått Härryda kommuns certifierings
process för att kunna söka bidrag? Strider inte det lite grand mot tanken att försöka
inkludera alla, även de mindre föreningarna? Certifieringsprocessen är väldigt bra och
rekommenderas varmt till alla föreningar - men, för att den skall nå sin tänkta effekt är det
ganska långdragen och tung process? Är det verkligen nåt som alla föreningar orkar
genomgå?

Synpunkten  besvarad genom svar 27.

Hänsynen till de mindre föreningarna är viktig, då kvalitetsarbete i små föreningar är en del
av ett naturligt utvecklingsarbete.

110 IDROTTS-
FÖRENING
Pixbo Gymnastik-
förening

ADMINISTRATION
Formuleringen “Stöd som understiger 300 kronor per stödform och tillfälle betalas inte ut“.
Vid den presentationen där vi deltog förstod vi det som att syftet med den nya
bidragsmodellen var att inkludera även mindre föreningar som idag inte kvalificerar sig
genom att bidragsbeloppet inte är tillräckligt högt, är inte denna formulering direkt i konflikt
med den ambitionen?

Ambitionen är att få ett system som är så enkelt som möjligt och kostar så lite
administration som möjligt. Det gäller för såväl förening som kommun. Handläggning och
utbetalning av belopp som motsvarar en större kostnad än själva beloppet måste bedömas i
sin rimlighet. Belopp under 300 kr är en sådan bedömning som sätts in i systemet för att
vara transparent för alla. Även små föreningar bedriver verksamhet som är stödberättigade
för större summor än så.
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111 IDROTTS-
FÖRENING
Pixbo Gymnastik-
förening

EKONOMI
Med full förståelse för att man inte kan veta budgetutrymmet för bidragsdelen är det
väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att få nån uppfattning om vad dessa nya
bidragsregler innebär för Pixbo GF? Att döma av den bakomliggande ambitionen - att
bereda fler föreningar möjligheten att dela på de budgeterade pengarna - känns det ju
rimligt att anta att det stöd som vi tidigare åtnjutit kommer att minska?

Synpunkten besvarad genom svar 14, 82 och 83.

112 IDROTTS-
FÖRENING
Pixbo Gymnastik-
förening

EKONOMISKA STÖDFORMER
Om man försöker renodla bidragsmodellen till att mestadels vara baserad på aktivitet känns
det konstigt att man lämnar så många möjligheter till att laborera med just antalet
deltagartillfällen? I stycket “Aktivitetsstöd deltagare”, under rubriken “utjämningsfaktorer”,
finns ett antal punkter som med den nuvarande skrivningen inte kan tolkas annat än som
totalt godtyckliga?

Utjämningsfaktirerna baserar sig på de syften som står i förslaget och har kommit till efter
prövning av ett antal olika beräkningsmodeller för att ge en så positiv utveckling som
möjligt av hela föreningslivet.

Möjligheterna att "laborera" med deltagartillfällena ska vara genomskinliga och tydliga.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 60.
113 IDROTTS-

FÖRENING
Pixbo Gymnastik-
förening

AKTIVITET
I stycket “Utvecklingsstöd” finns en skrivning - “start av ny/unik verksamhet som inte finns
representerad inom Härryda kommuns föreningsliv” - som förefaller udda? Om man läser
den bokstavligt innebär det att inget utvecklingsstöd kan utgå om man skulle starta en
konkurrerande förening inom befintlig verksamhet? Så - om någon skulle vilja start en ny
gympaförening i någon av kommunens tätorter så skulle de i så fall inte vara kunna få detta
stöd?

Förslaget prioriterar ett varierat utbud av aktiviteter. Alla former av utvecklingsinitiativ
välkomnas men som i alla sammanhang kommer en prioritering vara nödvändig även i
utvecklingsstödet. En verksamhet som inte finns representerad sedan förut är prioriterad
eftersom den förstärker variationen av utbudet.

En ny förening som är inom samma gebit kan ändå omfattas av utvecklingsstöd. Den kan
exempelvis startas på en annan ort och ha ett annat upptagningsområde, ha en annorlunda
inriktning eller på något annat sätt skilja sig från de/den förening som redan finns.

114 ÖVRIG
Råda Sportfiske-
klubb

LOKALER
Då vi har vår verksamhet i den röda stugan vid Rådasjön ( nedanför Råda Säteri) som vi har
ett avtal med kommunen att vi sköter mot att vi betalar för driftskostnader o löpande
underhåll. Vi får sedan bidrag med 50% enligt blankett Lokal o anläggningsbidrag kat 3.
Kommer detta bidrag då att helt försvinna eller hur kommer man att göra med detta?

Ja, denna bidragsform kommer att upphöra. Om förslaget blir beslutat av
kommunfullmäktige kommer  alla avtal som kommunen har med föreningar ses över i
dialog med respektive förening så att de stämmer med inriktningen i ett beslutat nytt
regelverk. Avtalen upphör inte att gälla förrän de formellt sägs upp och då ska ett nytt
finnas att skriva på.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 139.
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115 KULTUR-
FÖRENING
Landvetters
Hembygds-
förening

ADMINISTRATION
Det finns en underliggande oro för att det blir ett system med mycket administration. Det är
viktigt att man i utformningen verkligen försöker minimera administrationen, och ändå
uppnå en rimligt rättvis fördelning av medlen. Millimeterrättvisa är ofta dyrköpt. Det är en
klar nackdel för oss att förslaget saknar detaljer om hur redovisningen skall gå till.

Beslutsprocessen i ett kommunalt ärende tar lite tid men är viktig för att fånga in
synpunkter och förslag och för att ge politikerna möjlighet att förstå ärendets innehåll.
Innan processen är klar är det svårt för förvaltningen att arbeta aktivt med förutsättningar
som inte är givna innan beslut tas. När det finns ett nytt regelverk kommer introduktioner
och stöd att erbjudas föreningslivet på olika sätt.
Det har varit en ambition för förvaltningen att administrationen för såväl föreningar som
förvaltning ska vara så enkel som möjligt, för att ge tid till verksamheten. Samtidigt är det
viktigt att systemet upplevs som lika för alla och att det finns en tillit till att det tillämpas
likvärdigt och inte manipuleras för att tillskansa sin förening medel som borde förmedlats
till någon annan. "Rättsäkerheten" bygger på tydlighet och god kunskap ihop med stickprov
och  stöd i hanteringen.

116 KULTUR-
FÖRENING
Landvetters
Hembygds-
förening

EKONOMISKA STÖDFORMER
Vad gäller aktivitetsstöd deltagare känns det mycket otillfredsställande att vi inte i förväg
kommer att veta hur stort bidraget per aktivitet och deltagare blir. Det försvårar kraftigt vår
ekonomiska planering.

Synpunkten besvarad genom svar 14. 

117 KULTUR-
FÖRENING
Landvetters
Hembygds-
förening

AKTIVITET
I dessa tider har ju aktiviteter online formligen exploderat. Det är troligt att en stor del av
dessa ”virtuella” aktiviteter kommer att fortsätta även efter att vi besegrat covid-19.
Härryda och Landvetters hembygdsföreningar producerar t. ex. video-filmer tänkta att visas
på äldreboenden. Man kan tänka sig att sända berättarkvällar, och andra sammankomster
på liknande sätt. Stöd till sådana aktiviteter kanske kräver en speciell översyn?

Den digitala utvecklingen och "mognaden" har verkligen tagit jättekliv denna vårtermin. Det
är säkerligen något som förr eller senare kommer att påverka samhällsstödet till
föreningslivet, i likhet med anpassningen till ideella verksamhetsformer utanför det
traditionella "föreningsformatet". I denna översyn föreslår förvaltningen inga förändringar i
grundsynen på stödformer med anledning av detta. Det ger fortfarande tillgång till stöd för
det arbete man lägger ner på t ex digitala arbetsformer och utåtriktad verksamhet.

X

118 KULTUR-
FÖRENING
Landvetters
Hembygds-
förening

LOKALER
Hembygdsföreningarna disponerar lokaler utifrån lite speciella förutsättningar. Vi betalar
ingen formell hyra, men betalar el och vatten enligt en viss modell. Kostnaden för oss rör sig
om 15 000 kronor/år vilket till exempel är betydligt mer än vad vi får in i medlemsavgifter.
Samtidigt utför föreningarna en insats när det gäller att bevara gamla kulturbyggnader.
Därför anser vi att en kompensation skall utgå enligt vad som beskrivs under Kompensation
till förening som hyr lokal/anläggning.

Kulturarvet är ett arv som är större än både kommunen och föreningen. Att värdera
kulturarvet är en process som inbegriper antikvarisk expertis och lokal förankring och tjänar
till att förmedla en lokal identitet till ett samhälle i ständig förändring. Avtalen som
kommunen har med föreningslivet kommer alla att ses över i dialog med respektive
förening. Inga avtal sägs upp innan dialog är genomförd och nytt avtal är framtaget.

119 KULTUR-
FÖRENING
Landvetters
Hembygds-
förening

ADMINISTRATION
Detta blir en stor förändring för oss. Det är rimligt att man i det slutliga förslaget inför en
punkt om att genomföra en seriös utvärdering cirka ett år efter införandet av det nya
föreningsstödet.

Synpunkt besvarad genom svar 60.
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120 KULTUR-
FÖRENING
Härryda
hembygds-
förening

EKONOMISKA STÖDFORMER
Aktivitetsstöd till arrangemang,  känner vi i Härryda hembygdsförening att vi vill att ni
beaktar och tar hänsyn och hjälper oss  som i större utsträckning behöver vara flexibla och
följa med i trender och utvecklingen för att väcka intresset för hembygd och kulturhistoria.
Vi har en viktig grupp att engagera, barn och ungdom men också våra utlandsfödda. Känner
vi inte vår historia så hittar vi inte vår framtid.
Trender just nu kan ju vara, anläggning av blomsteräng, visa hur en lie skall skötas, biodling,
kulturvandringar m.m. Vi har många ideér och ibland behöver det gå fort.

Aktivitetsstöd arrangemang är till för olika typer av utåtriktade aktiviteter. Avsikten är att
stödet ska betalas ut skyndsamt men vid summor över 5000 kronor bedömer förvaltningen
att mer tid kan behövas för att säkerställa kvalitén i handläggningen och i arrangemanget.
Det viktiga är att aktiviteten är planerad i föreningens verksamhetsplan eller i
kompletterande styrelsebeslut.

Dessutom finns studieförbunden (som också får kommunalt stöd) att tillgå som en
oumbärlig resurs.

X

121 SCOUT-
FÖRENING
Hindås scoutkår

LOKALER
Vi är oroliga för att scoutkårens ekonomi kommer att drabbas hårt av det nya
föreningsstödet eftersom vi kommer att mista lokal- och anläggningsbidraget och vi
kommer att ha svårigheter att öka antalet deltagartillfällen.

Synpunkten besvarad genom svar 14, 15, 46 och 139.

122 SCOUT-
FÖRENING
Hindås scoutkår

AKTIVITET
Scoutverksamhet är en så pass mångsidig verksamhet så varje deltagartillfälle kräver mycket
planering, vilket medför att scoutkåren i nuläget inte har kapacitet att utöka antalet tillfällen
för scoutmöten med bibehållen kvalité.

Synpunkten besvarad genom svar 57.

123 SCOUT-
FÖRENING
Hindås scoutkår

AKTIVITET
Vi anser att olika verksamheter kräver olika mycket ekonomiskt stöd per deltagartillfälle.
Det borde tas hänsyn till vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur resurskrävande den
är. Vi skulle uppskatta om kommunen värnade om de föreningar som har ett
mångfacetterat program och som vänder sig till personer som har olika förutsättningar.
Vi föreslår att kommunen ser över möjligheten att kategorisera olika verksamheter baserat
på den faktiska produktionskostnaden per deltagartillfälle.

Synpunkten besvarad genom svar 57 och 80.

124 SCOUT-
FÖRENING
Hindås scoutkår

EKONOMI
Vi tolkar det nya föreningsstödet som att det vid minskade deltagartillfällen kommer att
utbetalas mindre stöd. Detta torde innebära att när en förening behöver satsa extra
resurser för att kunna leva vidare minskas bidraget. Vi tror att detta kommer att påverka
den långsiktiga stabiliteten i föreningslivet negativt.

Förvaltningens förslag innebär att aktivitetsstöden fördelas mellan alla aktiviteter i
kommunens föreningsliv på lika villkor. Förutom aktivitetsstöd finns också ett stöd till
utvecklingsarbete för att kunna stötta för extra kostnader i samband med
verksamhetsutveckling, som ju är ett sätt att leda föreningen framåt.

125 IDROTTS-
FÖRENING
OK Orinto

EKONOMI
Ett problem med förslaget är att det inte går att få reda stödets storlek. Det sägs basera sig
på aktiviteter efter deltagarantal med en utjämningsfaktor av något slag, men om man inte
kan förstå stödets storlek blir det problem att göra en budget för föreningens verksamhet.
Sammanfattningsvis, det som oroar mest med det nya förslaget till ersättning till föreningar
är att det inte går att förstå vilken storlek ersättningen blir, inte ens ungefär hur stor, det
känns mycket osäkert hur föreningen ska få en bild av hur ekonomin ska gå ihop om man
inte kan ställa samman dessa uppgifter när en budget för nästa verksamhetsår ska göras.

Synpunkten besvarad genom svar 14 och 15.
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126 IDROTTS-
FÖRENING
OK Orinto

MÅLGRUPPER
Ett annat problem som är speciellt för OK Orinto är att man endast får stöd för deltagare
boende i Härryda, då "försvinner" ungefär halva klubben, inklusive ordföranden (jag själv)
och sekreteraren. Idag söker vi inga bidrag från Bollebygds kommun, endast från Härryda,
efter en överenskommelse mellan kommunerna om jag har förstått saken rätt (det var före
min tid man gjorde upp det).

Överenskommelser mellan kommuner kommer enligt förslaget att behandlas i särskild
ordning baserat på gemensamma åtaganden från de ingående kommunerna.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 4.

X

127 IDROTTS-
FÖRENING
OK Orinto

LOKALER
Ett tredje problem är att stödet till föreningslokaler verkar borttaget. Vi äger vår klubbstuga
själva och har behov av den, där finns omklädningsrum och kök + samlingssal, här samlas
och tränar ungdomar med efterföljande matservering. Veteranerna i föreningen utnyttjar
stugan flitigt. Dessutom hyrs den av andra föreningar som Friluftsfrämjandet, vägföreningen
samt Rävlandaskolan flera gånger årligen. Vi har dessutom en hel del materiel som är
nödvändigt för arrangemang av träningar såväl som tävlingsarrangemang.
Vi ser inte att det finns någon möjlighet att uppskatta det eventuella ekonomiska stöd för
dessa lokaler med det nya förslaget till stöd för föreningar.

Synpunkten besvarad genom svar 46.

128 IDROTTS-
FÖRENING
OK Orinto

AKTIVITET
Ytterligare ett stöd vi saknar är stöd för framtagning av orienteringskartor. Detta är en typ
av arbete som måste göras i någon omfattning årligen inför klubbens årliga
tävlingsarrangemang, omfattningen kan variera från år till år och beror på behovet av
justering av befintlig karta i det aktuella området. Nyproduktion är sällan aktuellt då det är
mycket kostsamt.
Jag ser  inte hur vi ska kunna ansöka stöd för den typen av utlägg med det nya förslaget.

Förslaget till nytt regelverk bygger på föreningens egen förmåga att hantera sin ekonomi
och därmed försvinner de specialinriktade stöden som funnits förut. I stället baseras stödet
på planerade aktiviteter där personer i prioriterade målgrupper deltar. En sådan aktivitet
kan till exempel vara förberedelsearbete inför träning och tävling.

129 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

AKTIVITET
Aktivitetsrelaterat. Det är positivt att aktivitet är en viktig grundsten i förslaget, men vi ser
inte att konstruktionen ger långsiktighet och förutsägbarhet i bidragen. Vår bedömning blir
därför att det blir svårt att göra en budget i föreningen.

Synpunkten besvarad genom svar 14. 

130 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

LOKALER
Verksamhet mot allmänheten. Vi uppfattar att förslaget inte värderar verksamhet som är
öppen för allmänheten. Vi har en anläggning som i olika former även är tillgänglig för
allmänheten utan att vi leder aktiviteterna.

En grundförutsättning för stöd till ideella föreningar är att verksamheten (och
medlemsskapet) är öppen för alla.

Synpunkten är även delvis besvarad genom svar 8.
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131 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

MÅLGRUPPER
Skolverksamheten. Förslaget premierar stora klasser på bekostnad t.ex. särskolan och andra
mindre grupper, vilket är emot vår värdegrund.

Enstaka skolbesök (studiebesök) i föreningen är möjligt för föreningen att söka ekonomiskt
stöd för.

Regelbunden skolverksamhet i föreningens regi omfattas inte av budgeten för stöd till
föreningslivet. Om skolan använder föreningens lokal för regelbunden skolverksamhet
omfattas inte heller det av budgeten för stöd till föreningslivet.

Den lokala överenskommelsen mellan förening och skola är en angelägenhet för de
ingående parterna.

132 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

AKTIVITET
Aktivitetsdefinition. Definitionen av aktivitet är oklar och det finns risk att den stora mängd
aktiviteter som sker inom respektive kommitté, utöver träning och tävling, kommer att
innebära en stor mängd arbete för redovisning.

Grunden för stöd är planerad aktivitet och redovisning av deltagartillfällen.

Redovisningen av deltagartillfällen följer den form som en förening som söker stöd från
Riksidrottsförbundet redan är bekant med.

I princip är alla former av aktivitet är möjliga att söka stöd för. Det viktiga är att aktiviteten
är planerad. Om frågetecken kvarstår hänvisas till Föreningsservice för vidare klarhet.

X

133 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

MÅLGRUPPER
Aktivitetsvärde. Varje närvarotillfälle har samma värde, men olika målgrupper ställer helt
olika krav på verksamheten, exempelvis deltagande av antal tränare.

Samma stöd utgår likvärdigt till hela föreningslivet. Tilliten finns att stöd betraktas som hjälp
till självhjälp och inte är det enda incitament föreningen har för att bedriva verksamheten.
Föreningen väljer och fördelar själv sina egna medel utifrån de behov och önskemål man
har. Kommunen lägger sig inte i föreningens driftsfrågor.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 57.

134 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

MEDLEMSKAP
Giltiga deltagare i stödberättigad aktivitet Historiskt har aktivitetsstöd enbart gällt
medlemmar. Efter informationsmöte mellan representanter från OKL och kommunen
framkom emellertid att även icke medlemmar kan vara berättigade till stöd. Detta är en för
oss nödvändig utökning, men det ställer nya krav på administration och det framgår inte hur
det skall gå till.

Rutiner för redovisning kommer att arbetas fram om förslaget blir beslutat. Därefter
kommer introduktioner att ges till föreningslivet.

135 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

MÅLGRUPPER
Målgrupper för stöd Med ett bredare stödbegrepp kommer föreningarna behöva hantera
flera definitioner och system för att hantera olika åldersgrupper och relationer till klubben.
Vi ser en risk att detta kommer leda till ökad administration för klubbens barn- och
ungdomsledare. Vidare blir det för våra skolverksamheter komplicerade frågor vad gäller
registerutdrag (belastningsregistret) och hantering i enlighet med GDPR.

Ambitionen har varit att bygga enkla system med så lite administration som möjligt för att
ändå säkra en likvärdig behandling och ett "rättssäkert" system. Det ligger i både
föreningens och förvaltningens intresse att hålla ner arbetstid för administration till förmån
för verksamhet.

Synpunkten är även delvis besvarad genom svar 131.
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136 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

ADMINISTRATION
Flera system / rutiner för inrapportering Gentemot Riksidrottsförbundet görs rapportering
via Idrott On-line (IOL) vars information kan överföras till ApN. Dessa system använder skilda
definitioner, vilket medför extra arbete och en oförutsägbarhet kring vad som gäller för
respektive aktivitet och deltagartillfälle. Det innebär en risk att rapporteringen optimeras
mot respektive redovisning snarare än mot verksamheten.

Kommunens förhållande till Riksidrottsförbundets redovisningssystem och ApN utreds om
förslaget blir beslutat då det fordrar nya lösningar.

137 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

AKTIVITET
Bidragen prioriterar aktivitet inom kommunen En relativt stor del av föreningens
verksamhet för tränings- och tävlingsaktiva medlemmar sker utanför kommunens gränser.
Tävlingar, läger och träningar är spridda över i stort sett hela landet. Detta gäller såväl
Skidor, Skidskytte som Orientering.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 4.

Om aktiviteter görs utanför kommunen för invånare härifrån ska inte det vara ett hinder att
söka aktivitetsstöd deltagare hos Härryda kommun även för dessa aktiviteter, när det som i
exemplet finns naturliga skäl för detta.

138 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

ADMINISTRATION
Ansökan och stödperioder Vi förstår inte innebörden av skrivningen. Det uppfattas som om
kommunen separerar bidrags-hantering från den traditionella föreningsutvecklingen, där
Fritid varit stöd för alla frågor inom en förening.

Föreningsservice ambition är att även vara ett stöd i form av rådgivning och handling till
hela föreningslivet. Det är ett kvalitativt stöd som inte nödvändigtvis går ut till föreningar i
form av pengar.

139 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

EKONOMISKA STÖDFORMER
Utjämningsfaktor I förslaget framgår inte hur detta skall definieras och vilken effekt det
kommer att ha i fråga om tilldelning av bidrag. Om det t.ex. finns en logik som styr mot ökat
användande av lokalerna, behövs också mer underhåll men den praktiska effekten blir
oöverskådlig och svår att budgetera för.

Det finns en för alla föreningar gemensam utjämningsfaktor för att äga lokal eller
anläggning. Det betyder att om en förening har olika anläggningar inom sitt bestånd så
räknas föreningens deltagartillfällen med samma utjämningsfaktor oavsett vilken
anläggning som aktiviteten har bedrivits i, oavsett de olika anläggningarnas specifika
egenskaper eller skick.

Om en förening såväl äger som hyr anläggning så får föreningen tillgodoräkna den
utjämningsfaktor som gynnar föreningen mest för sina deltagartillfällen, det vill säga för
ägandet. Eftersom inhyrning av lokal generellt innebär ett mindre ekonomiskt åtagande
jämfört med att äga så är den utjämningsfaktorn lägre.

140 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

EKONOMISKA STÖDFORMER
Avtal I förslaget finns en passus om att avtal kan tecknas mellan bidragssökande förening
och kommunen. Vilken typ av avtal som avses är inte definierat vilket gör punkten
svårtolkad. Avser det t.ex. användning av kommunal mark, arrenden eller tillgång till
föreningens lokaler?

Synpunkten besvarad genom svar 8.

141 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

FÖRENINGSUTVECKLING
Utvecklingspengar OK Landehof har under en lång period varit inne i en investeringstung fas
där det långsiktiga målet är att utveckla en modern anläggning. Runt klubbstugan finns idag
skjutbana, yta för träning (nyttja av flertal föreningar), konstsnöspår, del av motionsspår
som klubben arrenderar, uppmärkta terrängspår och inte minst en kartbas som är grunden
för orientering och friluftsliv. OKL har en ambition att fortsätta utveckla anläggningen så att
vi bygger en attraktiv och modern anläggning. Finansieringen av detta sker, utöver egna
medel, också med hjälp av anläggningsstöd från förbund eller fonder. Ofta förutsätter detta
att kommunen medfinansierar vilket vi ser försvårade förutsättningar för med det nya
förslaget.

Synpunkten besvarad genom svar 93.
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142 IDROTTS-
FÖRENING
OK Landehof

EKONOMI
Säsongs-/ålders-beroenden Den senaste säsongensmilda vinter som nu efterföljts av en
pandemi som stoppat mycket av verksamheten visar på svårigheten och sårbarheten i att
ha ett system som bygger på allt för kort historik vad gäller verksamhetens omfattning
(aktiviteter). Föreningens ålderssammansättning har också en stor påverkan. Under några år
kan det t.ex. finnas en stor grupp juniorer som tränar mycket. Av erfarenhet vet vi att
grupperna storlek varierar och svängningar på +/- 30 % är normalt.

Säsongsvariationer inträffar och har det gemensamt att de är delvis förutsägbara. Andra
variationer är svårare att förutse - en snabbt utvecklad pandemi hör dit. Ett regelverk ska
vara följsamt mot förändringar. I ett system som anpassr sig efter den totala mängden
aktiviteter ger mer pengar per aktivitet om antalet går ner. Det är också viktigt för
föreningar att hitta andra aktiviteter än de traditionella den gången de traditionella måste
ställas på sparlåga.

143 ÖVRIG
Förenings-
arkivet
Sydvästra
Götaland

AKTIVITET
Vi ger stöd och service till alla föreningar, som så önskar, i Härryda och övriga
upptagningskommuner. Vi förvarar och ordnar föreningars protokoll, bokföring, bilder,
utmärkelser och gåvor man fått vid olika arrangemang. Vi har ett uppdrag att bevara
föreningars historia och även göra den tillgänglig för forskare.

Med nuvarande regler är vi bidragsberättigade och har i många år fått ett viktigt bidrag från
Härryda kommun. När vi läser förslaget på nya bidragsregler kan vi inte riktigt se att vår
verksamhet, tillsammans med Hembygdsrörelsen och delar av kulturföreningarna, skall
kunna
rymmas i det nya systemet reglerna. Det centrala i förslaget är att framtida bidrag ska
baseras på aktiviteter.
Som vi tidigare beskrivit är vårt uppdrag inte att anordna aktiviteter.

Härryda kommun betraktar föreningsarkivet som en del av infrastrukturen kring
föreningslivet, ungefär som folkbildningen som också stöds via regelverket för stöd till den
ideella verksamheten. Stödet till Föreningsarkivet har formen av en överenskommelse som
ingicks för ett antal år sedan för tillgång till den service Föreningsarkivet erbjuder. Alla
kommunens avtal inom Kultur- och fritidsverksamheten kommer att ses över i dalog med
avtalsparten.
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144 ÖVRIG
Förenings-
arkivet
Sydvästra
Götaland

STRATEGI OCH ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER
I de ”Allmänna utgångspunkterna” beskrivs vilka kriterier som föreningarna ska uppfylla för
att vara bidragsberättigade. ”Stöd kan beviljas till föreningar som:
• /…/
• omfattas av Härryda kommuns modell för certifierad förening
•    kan styrka att övervägande del av medlemmarna i föreningen är bosatta i kommunen
•    har sitt säte och sin verksamhet i Härryda kommun
•    /…/
•    har regelbunden verksamhet. Minst fyra sammankomster per år inklusive årsmöte med
ansvarig vuxen närvarande finns redovisade i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret.
Eftersom vi inte uppfyller dessa grundläggande krav kan vi inte söka om bidrag från någon
av de olika bidragsformerna.

Det beskrivs också vilka föreningar som inte kan få bidrag. ”Härryda kommun ger inte stöd
till  /…/ verksamhet som har annan offentlig finansiering”.

Vår verksamhet finansieras till liten del av medlemsavgifter och till största delen av bidrag
från upptagningskommunernas tillsammans med regionala bidrag från Region Västra
Götaland, samt statliga medel genom Kultursamverkansmodellen.

Synpunkten besvarad genom svar 143.

Den del av synpunkten som handlar om verksamhet med annan offentlig finansiering
arbetas in i förslaget.

x

145 ÖVRIG
Förenings-
arkivet
Sydvästra
Götaland

EKONOMI
Som arkiv har vi små möjligheter att få in pengar på andra sätt än via våra bidragsgivare. Vi
tar ut en medlemsavgift för arkivbildarna, men den har mer ett symbolvärde i det att man
blir påmind att lämna in material och att till exempel en avgående sekreterare är medveten
om att allt man samlat på sig ska lämnas över till den nyvalda. Avgiften är så låg att även
små föreningar inte ska se ett ekonomiskt hinder att lämna över material.

Synpunkten besvarad genom svar 143.

146 ÖVRIG
Förenings-
arkivet
Sydvästra
Götaland

EKONOMISKA STÖDFORMER
Vi föreslår att reglerna utökas med bidrag som är anpassade efter föreningar som inte har i
uppdrag att tillhandahålla aktiviteter. Där de allmänna utgångspunkterna också är
anpassade så att alla föreningar som idag får bidrag ryms i förslaget. Det nuvarande
förslaget är för snävt och utestänger flera föreningar som har viktiga uppdrag att bevara
civilsamhällets historia och föra vårt kulturarv vidare.

Synpunkten besvarad genom svar 143.
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147 PENSIONÄRS-
ORGANISATION
SKPF avd 39,
Partille

MÅLGRUPPER
Det är inte bra med 65 årsgräns då det finns förtidspensionärer och garantipensionärer som
är medlemmar hos oss.

Stödet baseras inte längre på medlemskap utan på deltagartillfälle. Det är riktigt att det inte
tar hänsyn till andra pensionsformer, men om deltagare i planerad verksamhet är personer
med funktionsvariationer utgår stöd även för dem, inte bara de som är 65 år och äldre. De
två prioriterade grupperna är grund för stöd oavsett förening.

Synpunkten delvis besvarad genom svar 71.

148 PENSIONÄRS-
ORGANISATION
SKPF avd 39,
Partille

KOMMUNIKATION
Den gamla bidragsregeln var/är lättare för oss som är uppdelade på tre kommuner.

Synpunkten besvarad genom svar 10.
I fall där föreningar verkar på regional nivå fordras troligen regionala överenskommelser. . .

149 ÖVRIG
Naturskydds-
föreningen

AGENDA 2030
De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av varandra. Därför
är det viktigt att se arbetet med de globala målen för hållbarhet som en helhet. Insatser och
åtgärder inom ett målområde stödjer ofta målen inom flera andra områden. Arbetet ska
därför utgå från samtliga 17 globala mål. Insatserna ska däremot prioriteras hårt utifrån var
kommunen har störst rådighet och vad som ger störst effekt.”

Så uppfattar också förvaltningen skrivningen i förslaget till regelverk. Det finns fler mål som
tangeras av föreningslivet och stödet till dem än vad som finns med i kommunens
prioritering.
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150 ÖVRIG
Naturskydds-
föreningen

AGENDA 2030
Kommunen har valt att lyfta fram 4 områden:

Fossilfri kommun 2030 Härryda kommun ska ligga i framkant vad gäller miljö- och
klimatarbetet på kort och lång sikt.

Fokus på psykisk hälsa,

Stärka den biologiska mångfalden Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter och
hastigheten med vilken arter försvinner har inte bromsats upp. Härryda kommun ska arbeta
strategiskt med att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Öka ungas delaktighet Ungas röster är viktiga i arbetet då en hållbar utveckling är en
förutsättning för att kunna leva ett gott liv även i framtiden. De är därför viktiga aktörer för
att påverka och driva på förändring.

Vi tror att kommunen via föreningslivet kan få ut kommunens budskap i Agenda2030-
planen på ett mycket bra sätt. De aktiva inom olika föreningar kan sprida idéerna vidare
inom sina familjer/vänkretsar. Då menar vi att det är viktigt att, som det står i er strategiska
Agenda2030-plan, ha ett helhetsperspektiv och inte lyfta ut enskilda globala mål/delmål.
Det är inte tanken bakom Agenda2030 (Nature. 2016 Jun 16;534(7607):320-2. doi:
10.1038/534320a). Vi tycker det är självklart att ni i certifieringen har med de 4 mål som
kommunen fokuserar på, alltså inkluderar Fossilfri kommun och Stärka den biologiska
mångfalden.

Just att förslaget i sig bygger på en helhetsyn för stödet till föreningslivet kan sägas vara ett
"arv" från tankegångarna med de globala målen i Agenda 2030. Däremot ser inte
förvaltningen hur regelverk för stöd till föreningsliv kan spela en avgörande roll för hur
kommunen lever upp till målsättningarna om fossilfri kommun och biologisk mångfald.
Tanken är i stället att det ingår i den certifiering som kommer att gälla då den nuvarande
modellen ersätts av en ny vid införandet av ett nytt regelverk.

151 ÖVRIG
Naturskydds-
föreningen

MÅLGRUPPER
Den andra synpunkten rör certifieringen. Det är inte helt klart om alla punkter på sid 3 skall
uppfyllas för att en förening skall kunna få bidrag. Där står det t.ex. ” – rikta sig till barn och
unga.” Är det ett absolut krav? . Vad menas med ..rikta sig i detta fallet?

På sid 10 skriver ni ”– arrangemang som riktar sig till/är tillgängligt för barn/unga.” Det är ju
stor skillnad på ”rikta sig” och ”vara tillgänglig för”. Vår förenings verksamheter t.ex. riktar
sig inte enbart till barn/unga men är tillgängligt för barn/unga (och vi har aktiviteter där det
kommer med barn/unga men där de flesta inte är barn/unga eller pensionärer). Som ni vet
är det inte helt enkelt att bedriva ideell verksamhet som attraherar barn/unga, och det blir
inte lättare med åren. Jag är ingen expert på föreningsliv i kommunen men det finns kanske
en risk att föreningar försvinner om kravet för stöd är att föreningens verksamhet skall
”rikta sig till barn/unga” men att dessa kan finnas kvar om kravet är att verksamheten skall
vara ”tillgängligt för barn/unga”, vilket undertecknad föredrar.

Synpunkten arbetas in i förslaget avseende del del som rör aktivitetsstöd arrangemang.

Föreningar som lyckas skapa en verksamhet där barn naturligt kan vara delaktiga
tillsammans med andra åldersgrupper är bra. All form av aktivitet där barn deltar är möjlig
att söka aktivitetsstöd deltagare för. I förslaget till utvecklingsstöd uppmärksammas sätt för
deltagare att mötas över generationer.

x
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-03-05

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 114      Dnr 2018KS181

Utredning/översyn av kostnader, intäkter och föreningsstöd inom fritid 

 
Syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och fritidsområdet är att bidra till ett aktivt 
föreningsliv och att skapa goda möjligheter för invånare i kommunens alla delar att ha ett gott 
liv genom en meningsfull fritid.

Bidrag och subventionerade taxor till föreningslivet är verktyg som kommunen/politiken kan 
använda sig av för att främja eller stimulera olika typer av föreningsverksamhet. 

Kommunens bidragssystem fastställdes av KF 1998 och började gälla 1/1 1999. Det är snart 
tjugo år sedan. Bidragsreglementet bör ses över och ställas i relation till taxereglementet, som 
inte heller setts över på väldigt många år. En övergripande  totalöversyn av bidrags- och 
taxeregler med förslag till nya riktlinjer skulle innebära att man kan få en samklang mellan de 
olika stödformerna. Faktorer man skulle kunna väga in i översynen är föreningars olika 
förutsättningar; föreningar med egna anläggningar, föreningar i mindre orter, jämställdhet, 
integration osv. 

Andra faktorer som bör ses över i samband med översynen är möjligheten till differentierade 
taxor (olika taxor på attraktiva resp. mindre attraktiva tider). Flera kommuner i GR är i samma 
situation som Härryda kommun och frågan diskuteras flitigt i GR-nätverk och på 
Idrottsrådet. Från 2017 har kommunen infört att alla bidrag ska ansökas skriftligt och 
diarieföras. Även besluten (delegationsbeslut) skall diarieföras under respektive ansökan så att 
det går att följa ärendet.

Utifrån att det till olika former av stöd till föreningar som t.ex. bidrag, arrendeavtal, 
investeringsbidrag, lokalbidrag lokal- och aktivitetsstöd o.s.v. inte finns dokumentation, 
riktlinjer eller inte på många år är uppdaterade behövs en översyn av hela området. En 
översyn bör göras i stor samverkan av förvaltningen med föreningslivet, politiken och andra 
berörda. Översynen skall bl.a. redovisa känd bakgrundsfakta och resultera i minst ett förslag 
på strategi, riktlinjer samt ev. taxeförslag för hur kommunen skall arbeta med föreningsstöd i 
alla dess former. Under översynen och innan något annat är beslutat fortsätter 
förutsättningarna för föreningslivet att gälla i enlighet med 2017 års förutsättningar.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en totalöversyn av föreningsstöd och 
taxor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-03-05

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Översynen skall göras i samverkan med politik, föreningslivet och andra berörda.

Under översynen och innan något annat är beslutat fortsätter förutsättningarna för 
föreningslivet att gälla i enlighet med 2017 års förutsättningar.

Uppdraget skall vara genomfört under 2018.

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

Sammanträdesdatum
2019-06-03

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 159      Dnr 2019VFN116

Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 i § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en totalöversyn av föreningsstöd och taxor. Översynen ska redovisa känd bakgrundsfakta och 
resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt ev. taxeförslag för hur kommunen ska 
arbeta med föreningsstöd i alla dess former.

Förvaltningen har genomfört en översyn av befintligt bidrag- och taxereglemente inom 
fritidsområdet. Översynen har mynnat ut i förslag till två nya dokument som anger 
bestämmelser, riktlinjer och taxor:

 Kommunala bidragsbestämmelser inom förenings- och fritidsområdet.
 Kommunala taxor och uthyrningsregler för föreningslokaler och idrottsanläggningar.

De nya bestämmelserna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 6 maj 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden återremitterar ärendet gällande översyn av föreningsstöd och taxor inom 
fritidsområdet till förvaltningen, för att synpunkter från rådet för idéburna organisationer och 
berörda ideella organisationer ska inhämtas.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 347        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsrapport 
per juni 2020  

  
Välfärdsnämnden behandlade ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020, den 
26 augusti 2020 § 208 och beslutade att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
rapporten. 
 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 952,6 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 16,9 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med drygt 3 mnkr. Socialtjänst försämrar sin prognos medan utbildning 
och kultur förbättrar sin. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 10,9 mnkr och 
sektor utbildning och kultur ett överskott om 6 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 6 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos, som är negativ om 3 mnkr, kvarstår. Underskottet 
återfinns främst inom särskoleverksamheten. Även kultur och fritid visar ett mindre 
underskott. 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, barn och familj samt 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 208        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk månadsrapport per juni 2020  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 952,6 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 16,9 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med drygt 3 mnkr. Socialtjänst försämrar sin prognos medan utbildning 
och kultur förbättrar sin. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 10,9 mnkr och 
sektor utbildning och kultur ett överskott om 6 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 6 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos, som är negativ om 3 mnkr, kvarstår. Underskottet 
återfinns främst inom särskoleverksamheten. Även kultur och fritid visar ett mindre 
underskott. 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, barn och familj samt 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 juni 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka åtgärder 
sektorerna arbetar med. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 augusti 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-08-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
  
 

---------------------- 
 

Page 2 of 2Page 292 of 367



Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-08-10 2020VFN28  042 
  
 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020  

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 952,6 
mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 16,9 mnkr. Detta innebär en 
förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 3 mnkr. Socialtjänst försämrar sin 
prognos medan utbildning och kultur förbättrar sin. Sektor socialtjänst prognostiserar nu 
ett överskott om 10,9 mnkr och sektor utbildning och kultur ett överskott om 6 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 6 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos, som är negativ om 3 mnkr, kvarstår. Underskottet 
återfinns främst inom särskoleverksamheten. Även kultur och fritid visar ett mindre 
underskott. 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, barn och familj samt 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 
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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 juni 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 juni 2020 

 

 

 

Page 294 of 367



  
  
  

  

  

 
 

H
K2

60
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

12
-1

6 
   

 

 

 

Månadsprognos per 
juni 2020 
Välfärdsnämnden 

2020-08-26 
 
 

Page 295 of 367



2(7) 

Innehållsförteckning 
Välfärdsnämnden .................................................................................................................. 3 

Sektor för utbildning och kultur ................................................................................................ 4 

Sektor för socialtjänst ................................................................................................................. 6 

 

  

Page 296 of 367



3(7) 

Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning och kultur 1 246 756 1 252 756 6 000 1 253 592 

Socialtjänst 705 930 716 780 10 850 687 950 

Nettokostnad 1 952 686 1 969 536 16 850 1 941 542 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 952,7 mnkr vilket innebär 
en positiv budgetavvikelse om 16,9 mnkr. Det är en förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 3 
mnkr. Socialtjänst försämrar sin prognos medan utbildning och kultur förbättrar sin. Sektor socialtjänst 
prognostiserar nu ett överskott om 10,9 mnkr och sektor utbildning och kultur ett överskott om 6 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 2,2 
mnkr och där är kostnader för bland annat köpta platser högre än budgeterat. 

Utbildning och kultur visar ett överskott om 6 mnkr vilket är en förbättring jämfört med förra prognosen. 
Grundskoleverksamhetens underskott om 3 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 14 392 16 342 1 950 9 975 

Socialtjänst 5 487 5 487 0 2 524 

Nettoutgift 19 879 21 829 1 950 12 499 

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse främst 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 12 279 13 079 800 12 333 

Förskola 288 856 293 856 5 000 300 012 

Grundskola 643 364 640 364 -3 000 627 929 

Gymnasium 174 797 177 797 3 000 163 207 

Kultur och fritid 94 997 94 297 -700 94 092 

Utveckling, flerspråkighet 32 463 33 363 900 34 462 

Nettokostnad 1 246 756 1 252 756 6 000 1 232 035 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 6 mnkr. Underskott 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 5 mnkr mot budget. Enheterna inom 
ordinarie förskoleverksamhet prognostiserar en positiv avvikelse, främst på grund av färre barn jämfört med 
budget. Det finns dock en osäkerhetsfaktor i prognosen gällande omorganisationen i och med stängningen av 
Högadal och Stommen inför höstens termin. Dessutom finns 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. 

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 3 mnkr. Särskoleenheterna inklusive 
skolskjuts prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr. En del grundskoleenheter visar ett underskott men 
arbete pågår för att så långt det är möjligt minimera detta och nå budget i balans. I nuvarande prognos visar 
sex skolor negativa prognoser mellan -0,5 och -1 mnkr: Backa, Rävlanda tidigaredel, Furuhäll, Skinnefjäll, 
Hällingsjö och Eskilsby. Dessa underskott beräknas täckas av andra enheters överskott. På grund av lågt 
elevantal är det inte möjligt att minska Eskilsbys underskott. Kostnaden för enhetsledning beräknas överstiga 
budget med 0,9 mnkr till följd av sjukfrånvaro. Statsbidraget för maxtaxa sjunker för fjärde året i rad och 
täcks endast delvis upp av högre avgifter, vilket innebär en intäktsminskning om 0,6 mnkr jämfört med 
budget. Samtidigt är det ca tio färre elever inom grundskoleverksamheten än budgeterat, vilket innebär ett 
centralt överskott. Detta tillsammans med lägre kostnader för kapitaltjänst täcker delar av verksamhetens 
underskott. 

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 3 mnkr. Det prognostiserade 
elevantalet är lägre än väntat, om än marginellt, och märks genom något färre köpta platser. Överskottet 
förklaras till största del av att kostnaden per köpt plats är 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 0,9 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 
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under stor del av året, som väger upp omställningskostnader i form av hyra, personal och flyttkostnader. 

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 50 200 150 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 14 392 16 342 1 950 9 975 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 2 mnkr, framförallt till följd av tidsförskjutningar avseende 
byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås. Ett överskott väntas även från sektorledning, eftersom en 
planerad flytt av sektorskontoret från kommunhuset till Tellus före detta lokaler på Åvägen inte längre väntas 
genomföras. 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 66 464 80 634 14 170 40 504 

Vård och omsorg 196 157 196 289 132 194 074 

Hälsa och bistånd 163 611 163 459 -152 168 634 

Funktionsstöd 140 063 137 893 -2 170 160 881 

Härryda framtid 62 222 62 322 100 39 213 

Barn och familj 77 413 76 183 -1 230 84 644 

Nettokostnad 705 930 716 780 10 850 687 950 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 10,8 mnkr som helhet. 

I dagsläget prognostiserar sektorn att rådande situation kring Covid-19 genererar ökade kostnader med cirka 
11 mnkr totalt för sektorn. Ökade kostnader avser främst skyddsutrustning, ökad bemanning inom 
äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn bedömer att staten kommer att ersätta kommunens ökade 
merkostnader för verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av Covid-19. 
Utöver detta prognostiseras lägre intäkter från Migrationsverket på grund av de reserestriktioner som råder 
och där anvisade nyanlända inte kan anvisas till kommunen med cirka 1 mnkr. På sikt bedömer sektorn att 
kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt relationsvåld kommer att öka men dessa är 
svåra att prognostisera. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 14,2 mnkr främst med anledning av den budget 
för alternativ kostnad i väntan på att äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr. Inom verksamhetsområdet prognostiseras 
budgeten för larmverksamheten inom hemtjänst och äldreboende inte nyttjas fullt ut. Äldreboendena 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 3,3 mnkr. 
Vuxenenheten prognostiserar ett underskott på 3,2 mnkr med anledning av ökade placeringskostnader inom 
sociala boenden. 

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 2,2 mnkr. Boende i egen regi, daglig verksamhet och 
personlig assistans prognostiserar tillsammans ett underskott på 1,3 mnkr, främst på grund av ökade 
kostnader för arbetsresor till och från daglig verksamhet. Även köpta platser inom verksamhetsområdet 
prognostiserar ett underskott på 3,6 mnkr samtidigt som ledsagar- och avlösarservice och boendestöd 
tillsammans prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr. 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 underskott på 1,2 mnkr, främst på grund av ökad bemanning av 
socialsekreterare. 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. 
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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 fortsätter verksamheten med genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk 
och/eller annat beroende för att sänka placeringskostnader och utföra mer 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 - 

Barn och familj 180 180 0 - 

Nettoutgift 5 487 5 487 0 2 473 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag. 
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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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influensavaccination 

12 

2020KS245 
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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. 
 

---------------------- 
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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 

Page 3 of 3Page 319 of 367



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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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

 

Page 350 of 367



 

 

 

 

 

Besvarande av interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande - Hur väljs 

aktörer ut? 

16 

2020KS81 
   

Page 351 of 367



  

 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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Medborgarförslag

Ärendenummer 200825-MBF-IW51

Inskickat 2020-08-25 13:28

Dina uppgifter

Personnummer 19840108-5587

Förnamn Anna

Efternamn Almroth Werna

Telefonnummer 0707704783

E-post anna.a.werna@gmail.com

Adress Berghemsvägen 20

Postnummer 438 36

Ort Landvetter

Rubrik på ditt förslag Källsortering hemma

Beskriv förslaget

Flera kommuner inför nu nya system för att invånarna lättare ska
kunna källsortera hemma och att det källsorterade avfallet hämtas
i separat soptunna. Tanken är att detta bidrar till att fler
källsorterar samt att bilresor till återvinningsstationerna minskar.
Föreslår att Härryda kommun inför liknande system som t.ex.
Trelleborgs kommun eller Motala, se exempel via länk och bild
nedan.

https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-

atervinning/kallsortering-och-atervinning/fyrfack/#kostnad-for-

fyrfack

ladda upp fil

Filnamn: 8FABCF1F-C6A2-40C1-AA85-0980AD018A26.png

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-08-25 13:28

Signerat av: Anna Almroth Werna

Signerats med personnummer: 198401085587

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-08-25 13:28

Härryda kommun
www.harryda.se
kommun@harryda.se

Postadress
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Besöksadress
Råda torg

Växel
031-724 61 00

Sida 1 av 1  
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!edborgarförs\az.=a#.. 
blm{lll].Eh} , 

Här striver du rubriken pa ditt medborgarförslag. 202] -)8- 2 8 
Plockning av parkslide 

Diarienr Diariepianabetcckn 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv ydligtu 

Parklide är ett ogräs som sprider sig i södra Sveri.ge. Parkslide finns nu på en rad 
ställen i kommunen. Om parkslide får växa fritt bildar den stora snår och tränger ut all 
annan växtlighet. Problemet med parkslide är dess rotsystem som kan tränga in i 
dräneringar, ledningar och husgrunder. Rötterna kan ta sig igenom asfalt och betong. 
För den som är intresserad så finns det ett stort snår mellan järnvägen och 
Rådastockvägen i Mölnlycke. Parkslide finns också kring Rådasjön och Ötjärn. 

I England finns det företag som håller på med parkslidesanering och hus med 
parkslide på tomten är svårsålda. Omräden med stor förekomst av parkslide är 
oattraktiva att bo i. På Naturskyddsföreningens i Skånes hemsida finns det mer 
beskrivet om parkslide 
https ://skane. naturskyddsforeningen .se/parks I ide/ 

Fortsättning i bilaga 

Här motiverar du varfor kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydnigi 

Då arbetet med att plocka parkslide är enkelt kan det utföras ungdomar. De gör ett 
arbete som är viktigt för kommunen och samtidigt har de möjlighet att tjäna pengar till 
skolresor eller lagkassor. Frivilliga kommuninnevånare behövs också för att plocka. 
Man gör något nyttigt tillsammans. Det blir också billigt för kommunen. 

Privatpersoner och företag borde vara intresserade att bidra för att slippa kostsamma 
insatser av parkslideborttagning kring fastigheter i framtiden. 

Att inte börja plocka parkslide nu innebär bara att problemet växer i omfattning. 
Parksliden kommer inte att sluta växa och om några år kommer plockningsarbetet att 
bli mycket större. 

l 

Glöm inte att fylla i kontakuppgifter och act undereckna dit forslag. Anonyma torslag 
behandias inte. Otullsanaiga uppgitcer kan leda ill at torslaget inte behandlas. 

tea#so 'ors 
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Bilaga Ploekning av parkstide 

Forts~ttning pa beskrivninug av medborgarförslag 

Hur kan man bli av med parkslide" 

ienom att plocka parkslide med ekatör cu Ira ganger per ar under et antal ar. Parkslide liggs l 

plasts~ckar oen körs till atervinningen för förbränning. a parkslide behöver fotosyntes för att 
kunna växa sa svälts den ut om den regelbandet klipps av. Har själv parkslide utanför min tomt och 

efter varje plockning minskar den i omlang. 

Fördelen med parksliden är att den ~r nelt olartg alt proeka och arbetet är enkelt att utlöra. 

Obs: Parksliue far ABSOLUT INTE slas med rimmer/röjningsmaskin. Om den slas i smabitar 

sprids den sedan med vinden. Millimeterstora bitar av parkslide kan da sla rot pa andra st~llen. Hela 
växten skall brinntas. 

Föreslar att kommunen gör följande 

Haller i all auministration och tilihandahailer at atrustung. tex. 

l.lillhandan@suer atrustning lör par5leproekirg do ekatörer och plastp1sar. 

2.lillhandandier kartor ~ver var park»tide iinns orutien och tildelar piocklag omr@den 

som sKali pioekas 

3.informationsspridning om plocidagar med attiscner ocn pa kommunens hemsida samt 

utskick ti Komianens invan«re 

4.Dela in tex skoiklasser, idrottsiag som viii tjna en era slant i ploeklag. 

5.Dela in triligu i ploeklag pi ca 20-25 personer. 

6.Om plocKing sker vid vig kan ten eh~va sparras • 

Utskick tiii kommuninnevanare 

För den som vill hj~lpa till fins föijande aternati: 

h.Piocka park slide under en dag 
2.Vara enalför och köra parkslide tuit atervinningen 
3.St fr tikat tiil ploeklaget 

+.5ponsra ptockning med tex 500kr. Pengurna gar till skolklasser oeh idrottslag som plockar 

park slide 

Utskick tii företag 

öretag som viii hjälpa till sponsrar itrotuskubpar som ptoekar parkslide. 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att något borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarforslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret forslag p~ n~got 
som du vill forandra. Forslaget ska handla om sädant som 
kommunen ansvarar tor till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och tritidsverksamhet, gäng- och cykelvagar med 
mera. Medborgartorslaget fär inte handla om myndighets 
utovning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko 
nomskt biständ) och ante heller ha ett odemokratuskt eiler 
rasistiskt innehäll. 

Medborgartorslaget tär bara enandia en träga. rnen av 
olika slag ska inte tas upp isammna törsla 

Vem kan lämna medborgarförslag? 
Alla som är folkboktörda Härryda kommuni kan lamna 
medborgarförslag. Fatten giller även barn ocn ungdomar 
samt personer med utlandsk akgrund 5om anno inte tätt 
kommunal rostratt. forerungar, toretag, Orgaiusat.oner elier 
andra sammanslutningar tär däremot inte lana 
medborgar-förslag 

Ditt medborgartörslag blir en offentlig handling 
far ditt mnedborgartorslag kommer in till kommunen ii 
det en offentlig nanaling som diarierors ochi pubirceras pä 
kommunens webbpiats. De personuppgitter som du lamnat 
till oss behandlas i enlighet med dataskydastorordningen. 
Mer information om vad detta innebär för dig hittar do pa 
kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr 

Vad händer med ditt medborgarfårslag? 
Do tär en bekräftelse pä att vitagit emot ditt medborgar 
forslag inlämnade forslag utreas av förvaltningen ocn 
sedan beslutar kommuntullmäktige, kommunstyrelsen 
eller annan namnd om de ska införas eller inte. 
Hanalaggningstiden varierar men bör inte overstiga 1 är 
Do far et skriftligt svar p~ ditt medorgartorslag 

Fyiii dina kontaktuppgifter och underteckna 
\nonyma mnedborgarforslag nanteras inte, aartör räste du 
p[ge kontaktuppgitter. Förslaget ska ocks~ vara under 
teknat och forsett med namnförtydligande. Oiullständiga 
uppgtter kan leda till att ditt förslag inte ehandlas 

Ftär iämnar du ditt törslag 
· Posta det till: Harryda kommun, Kanslet, 
3 do Molnlycke 
Lara det ikommunhusets reception vid Räda torg 
ivloIiycke. 

lyvarr kan vi inte ta emot medborgartorslag via e-post 
eftersom det rnäste finnas en namnunderskrirt pä pappret. 

För mer information 
k ontakta handläggare Emelie lvarson, 031-72461 58 
eretie.svarson@harryda.se 

täs mer p~ harryda.se/medborgarforslag 

KONTAK T 
UPPGIFTER 

Fornarnn Anders 
Frilen 

Efternam' 

Gatoadress 

Postcnummer 

Tele~on 

Violinvägen 38 

435 44 

Datum 

0734-378228 
Posa, i~inlycre 
-oosea.. anders.trilen@spray.se 

2020-08-20 

nderskrif 

/ 

/«dos He 
A«es fa- Namnfor tydligande 

A«aoroA 
' "ON1MU 

Obligatorisk 

oppgif 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 200917-MBF-IK29

Inskickat 2020-09-17 14:46

Dina uppgifter

Personnummer 19820112-4982

Förnamn Louise Ida Kristina

Efternamn Anvell

Telefonnummer 0739379524

E-post louiseanvell@outlook.com

Adress Bobvägen 6

Postnummer 438 53

Ort Hindås

Rubrik på ditt förslag Skatepark i Hindås

Beskriv förslaget

Hindås tätort växer i takt med resten av kommunen, detsamma
gäller vår yngre generation med barn och unga. På vår ort finns
idag få eller nästintill inga aktiviteter för ungdomar utöver det
föreningslivet erbjuder. Det finns även få eller inga aktiviteter som
erbjuder och aktiverar små barn från ca 3 års ålder och hela
vägen upp till vuxenlivet på alla likas villkor och nivåer, likt en
skatepark som den som idag exempelvis finns i Chillskates regi i

Mölnlycke Högadal. Det hade varit ett oerhört tillskott till vår ort
att kunna förena och aktivera fler barn till ett aktivt liv i form av
skate och kickbikepark. Idag är det många barn från vår ort som
åker och besöker parken i Mölnlycke och det hade varit
fantastiskt att östra delarna av Härryda kommun hade kunnat
erbjuda både Hindåsbor men även övriga barn i kommunen en
plats för aktivitet, lek och framförallt knutpunkt att samlas vid.

Placeringen för denna park hade varit bäst lämpad bredvid den
lekplats som kommunen byggde i Hindås, område Älmhult som
stod klar för något år sedan. Det finns en stor, idag outnyttjad yta,
mellan lekplatsen och tennishallen eller mellan lekplatsen och nya

skolan som hade varit en utmärkt placering eftersom det redan
idag finns flera unga som söker sig till denna plats och
idrottsområde. En möjlighet även för skolan när den öppnar, att
kunna nyttja skateparken vid idrott/raster etc.

Vi är flera vuxna och barn som hoppas på att möjlighet och
intresse finns för att bygga en sådan skate och kickbikepark med
Mölnlyckes skatepark som förebild gällande yta och utseende.

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-09-17 14:46

Signerat av: Louise Ida Kristina Anvell

Signerats med personnummer: 198201124982

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-09-17 14:46

Härryda kommun
www.harryda.se
kommun@harryda.se

Postadress
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Besöksadress
Råda torg

Växel
031-724 61 00

Sida 1 av 1  
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HÄRRYDA KOMMUN¡ 
Kommunstyrelsen 

2020 -09-17 
Diarienr 

/ Diarisplar.betec/:n 

Interpellation 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

Svenska kraftnäts förnyelse av 400 kv kraftledningen 
genom Härryda kommun. 

Nu ska Svenska kraftnät byta ut kraftledningen pä 400 kv som gär mellan Stenkullen och 
Horred som har blivit för gammal för att vara driftsäker. I dagsläget är denna kraftledning 
luftburen i en bred ledningsgata som tar stora area Ier produktiv skogsmark för att bli 
driftsäker. Markägare i Härryda kommun som har denna kraftledning pä sina marker viii 
att Svenska kraftnät gräver ner den nya kraftledningen, sä att man kan bedriva produktivt 

skogsbruk i den befintliga ledningsgatan och att man även fär ett finare landskap. 

Min fräga till kommunstyrelsens ordförande är: 

- kan Härryda kommun ihop med andra kommuner förmä Svenska kraftnät 
att gräva ner den nya 400 kv ledningen? 

Bengt Andersson 

Vänsterpartiet Härryda 
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Statistiska uppgifter per 2020-06-30

Omvärldsanalys
Folkmängd och
befolkningsförändringar, 1:a halvåret 2020

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 38 156        179        167         137     1 172      1 025            2

Riket 10 352 390       24 801       58 265       51 405      36 058      21 289         3172
Länet 1 730 306        4 425       10 002        8 478      18 506      16 052          447

Kommentar:  Folkmängden och befolkningsförändringar avser tiden från 1/1-2020 till 30/06-2020 alltså första

halvåret. Under årets första sex månader ökade befolkningen i kommunen med 179 personer: 167 barn föddes
137 personer avled, 1 172 flyttade in och 1 025 personer flyttade ut.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 24 801 respektive 4 425 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under 1:a halvåret 2020

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 278 6 272
Landvetter 9 9
Härryda 4 4
Björketorp 8 8

Kommunen totalt 299 27 272

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under 1:a halvåret 2020 uppgår till 299, därav

27 lägenheter i småhus och 272 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 278 lägenheter har påbörjats i Råda distrikt 
nio i Landvetter distrikt och fyra respektive åtta bostatdslägenheter i distrikten Härryda och Björketorp.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +0,7 Juni 2020 jämfört med juni 2019
Producentpriser (%) -3,8 Juni 2020 jämfört med juni 2019
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +3,9 Juni 2020 jämfört med juni 2019
Industrins produktionsvolym (%) -8,5 Juni 2020 jämfört med juni 2019
Industrins orderingång (%) -11,9 Juni 2020 jämfört med juni 2019

Kommentar:  Producentpriser har minskat jämfört med juni 2019 medan konsumentpriser är något högre jämfört

med samma period förra året. Detaljhandelns försäljningvolym visar på en ökning med 3,9 procent jämfört med
juni månad förra året medan industrins produktionsvolym och industrins orderingång sjönk med 8,5 respektive 
11,9 procent under juni 2020 jämfört med juni 2019.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 202006 202006 202006 201906 201906 201906

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 742 3,8 47874 5,4 287487 5,5 343 1,8 27489 3,2 180110 3,6
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 1010 5,2 75150 8,5 466498 9 578 3 50938 6 336578 6,7

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 137 7,5 7839 8,2 43694 8,1 45 2,5 3377 3,6 21644 4
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 168 9,2 11957 12,5 71219 13,2 73 4,1 6386 6,8 43899 8,2
Därav långtidsarbetslösa 7 479 3391 2 482 3653  

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har ökat jämfört

med samma period förra året. Det är 2,2 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 2,5 respektive 2,3 procentenhe-
ter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också ökat jämfört med samma 
period förra året. Det är 5,1 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 5,7 respektive 5 procentenheter i 
länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2020-08-19 Zeljko Skakic
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