
 

 

 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2021-01-25 

Tid: kl. 18:00-23:45 
Plats: Teams / Råda Rum 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare ansluter till sammanträdet via Teams. Icke 
tjänstgörande ersättare följer sammanträdet via webbsändningen.  

Ordförande 
Roger Nordman (M) 

Ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Mikael Johannison (M) 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Ronny Sjöberg (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (KD) 
Håkan Eriksson (KD) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Lennart Winqvist (SP) 
Brita Dermark (KP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
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2021-01-25 

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) 
Bengt Hellgren (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Anders Johansson (SD)  

Ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Weine Samuelsson (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) 
Tony Wahl (C) 
Elin Germgård (C) 
Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
Madeleine Söderlund (KD) 
Inger Axelsson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
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2021-01-25 

Martin Kronvall (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Johan Wistrand (KP) 
Jonas Andersson (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Ulrika Öst (S) 
Rolf Vestman (S) 
Mustafa Jamil (S) 
Björn Mattsson (V) 
Åsa Garberg (V) 
Ahmad Ahmadi (MP) 
Christian Schmitt (MP) 
Natalija Löfgren (SD) 
Regina Strömstén (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD) 
Reine Wahlberg (SD) 
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KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2021-01-25 

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

  

 
2. Information från revisorerna 

 
 

  

 
3. Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Leo Welter (S) 

som ledamot i kommunfullmäktige 
2020KS20 
 

  

 

4. Avsägelse från Regina Strömsten (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
 

  

 
5. Avsägelse från Thomas Anderberg (M) som ledamot i beredningen 

för framtidens välfärd och samhällsutveckling, samt fyllnadsval 
2021KS17 
 

  

 

6. Entledigande av Nina Sjöstedt (SD) som ledamot i 
kommunfullmäktige 
2021KS17 
 

  

 

7. Entledigande av Nina Sjöstedt (SD) som ledamot i 
välfärdsnämnden, samt fyllnadsval 
2021KS17 
 

  

 

8. Fyllnadsval efter Boris Leimar (SD) som ledamot i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling 
2021KS17 
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9. Avsägelse från Matina Dureesén (M) som ledamot i beredningen 
för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
2021KS17 
 

  

 

10. Inkommen fråga 
 
 

  

Ärendet i korthet 
Ingen fråga har inkommit hittills. 
 

 
11. Remittering av inkomna interpellationer 

 
 

  

Ärendet i korthet 
Ingen interpellation har inkommit hittills. 
 

 
12. Remittering av inkomna medborgarförslag 

 
 

  

Ärendet i korthet 
Kfp föreslår att kommunfullmäktige remitterar samtliga medborgarförslag till 
kommunstyrelsen. 
 

 
13. Delgivning av välfärdsnämndens beslut avseende verksamhetsplan 

och driftbudget för 2021-2023 samt investeringsbudget för 2021-
2025 
2020KS44 
 

  

 

14. Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende ekonomisk 
månadsuppföljning per oktober 2020 
2020KS39 
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15. Delgivning av välfärdsnämndens beslut avseende ekonomisk 
månadsuppföljning per oktober 2020 
2020KS44 
 

  

 

16. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
2020KS372 
 

  

 

17. Revidering av taxa för brandskyddskontroll 
2020KS665 
 

  

 

18. Antagande av taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning 
och rengöring 
2020KS667 
 

  

 

19. Förslag till lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommu 
2020KS686 
 

  

 

20. Överläggning av rapport "Framtidens vård och omsorg" från 
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
2020KS663 
 

  

 

21. Besvarande av motion angående Landvetter Södra Utveckling AB 
2020KS379 
 

  

 

22. Besvarande av motion rörande arvode förtroendevalda   
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2020KS173 
 

 

23. Besvarande av interpellation - Svenska kraftnäts förnyelse av 400 
kv kraftledningen genom Härryda kommun 
2020KS570 
 

  

 

24. Besvarande av interpellation om Naturreservat Hårsjön - Rambo 
Mosse 
2020KS777 
 

  

 

25. Besvarande av interpellation om skolfrågan i Härryda kommun; 
Internationella Engelska Skolan i Mölnlycke 
2020KS776 
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Remittering av inkomna medborgarförslag 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 201123-MBF-NG41

Inskickat 2020-11-23 20:32

Dina uppgifter

Personnummer 19841212-2452

Förnamn Carl Magnus Tobias

Efternamn Pettersson

Telefonnummer 0704043717

E-post pettersson.tobias@me.com

Adress Lenas Väg 7

Postnummer 435 39

Ort Mölnlycke

Rubrik på ditt förslag Pump track

Beskriv förslaget

Hjälp stillasittande människor att komma ut och röra på sig och
sätt Mölnlycke på kartan genom att bygga Västsveriges bästa
pump-track. En pump-track är kul för alla åldrar och kan
användas av de flesta. Cykel, skate board eller scooter spelar
ingen roll. En pump-track funkar för alla. Gamla grusplaner runt
om gapar tomma och håller på att växa igen och riskerar att
exploateras av byggnader. Att spontant gå ut och spela fotboll
ligger inte i tiden men det gör en pump-track. Kan Järpsås med
sina 795 invånare så kan Mölnlycke. Det har gjorts försök av
ideella krafter att för hand bygga en på grusplanen vid vattentornet
i Mölnlycke men att skyffla flera hundra ton grus är tungt och
tyvärr når det inte upp till potentialen av vad det skulle kunna blir.
En pump-track bör vara centralt belägen dit det är lätt att ta sig
utan att behöva ge sig ut i trafiken. T ex Djupedal, Hönekulla,
Nysäter eller Finnsjöområdet. En pump-track bör även byggas av
ett företag specialiserade på just pump-tracks. Vad väntar ni på?
Klart Mölnlycke ska ha Västsveriges bästa pump-track!

Inspiration och källor

https://pumptrack.com/track/velosolutions-pump-track-jarpas-

sweden/

https://happyride.se/2020/08/11/trenden-som-pumpar-in-over-

cykelsverige/

https://www.bikesolutions.fr/no/projets/og-hva-er-dette/

https://velosolutions.com/sample-page/asphalt-pump-

tracks/#pump-park

ladda upp fil

Filnamn:
velosolutions-pump-track-br-jarpas-sweden-whatsapp-image-

2020-07-13-at-15.45.10.jpg

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-11-23 20:32

Signerat av: Carl Magnus Tobias Pettersson

Signerats med personnummer: 198412122452

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-11-23 20:32

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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Medborgarförslag

Ärendenummer 201206-MBF-OZ34

Inskickat 2020-12-06 13:29

Dina uppgifter

Personnummer 19810310-5626

Förnamn Kajsa Maria

Efternamn Ryrberg

Telefonnummer 0733-233030

E-post ryrbergs@gmail.com

Adress Stenåsvägen 14

Postnummer 435 41

Ort Mölnlycke

Rubrik på ditt förslag Paddelhall på grusplan Djupedal

Beskriv förslaget

För en kommun som vill ha aktiva medborgare och familjer
föreslår jag att det byggs en paddelhall på halva grusplanen vid
Furuhäll. 
Gärna både inne och utebanor. 
Sporten har stor brist på hallar. En aktivitet som engagerar alla
åldrar. Lätt för många att cykla dit på fina cykelbanor som går runt
området. BilParkering finns redan vid Mölnlycke IF så miljön runt
om kan förbli orörd samtidigt som Furuhäll kan fortsätta använda
halva planen till idrott och lek. 

Med vänlig hälsning,
Kajsa Ryrberg

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-12-06 13:29

Signerat av: Kajsa Maria Ryrberg

Signerats med personnummer: 198103105626

Utgivare: Nordea Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-12-06 13:29

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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Medborgarförslag

Ärendenummer 201208-MBF-LF27

Inskickat 2020-12-08 18:35

Dina uppgifter

Personnummer 19660511-4815

Förnamn John Magnus

Efternamn Johnsson

Telefonnummer 0766494038

E-post magnus.johnsson@harrydaenergi.se

Adress Blåsippebacken 3

Postnummer 438 91

Ort Landvetter

Rubrik på ditt förslag Bårhults företagspark gång och cykelbana

Beskriv förslaget

Hej

När detaljplanen gjordes för bårhults företagspark hade vi boende
synpunkter på att det behövdes gång och cykelbana
för dom boende För att inte någon skulle bli skadad.
Kommunen avslog detta.

Nu har det visats sig att ett flertal tillbud har skett. så för att det
inte skall ske 

Någon allvarlig olycka vore det bra om det kunde göras en
utredning för att ändra
Detaljplanen för gång och cykelvägar.

min dotter Elin som driver Blåsippans Huncenter på
Blåsippebacken 3 och jag träffar
er gärna på plats för att diskutera detta.

bifogar även en karta med förslag på sträckning av gång och
cykelbana "se röd linje"

ladda upp fil

Filnamn: Illustrationskarta_Bårhults_företagspark_2.pdf

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-12-08 18:35

Signerat av: John Magnus Johnsson

Signerats med personnummer: 196605114815

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-12-08 18:35

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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http://www.upplands-bro.se/
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Medborgarförslag

Ärendenummer 201208-MBF-DX01

Inskickat 2020-12-08 22:43

Dina uppgifter

Personnummer 19770123-5520

Förnamn Gunilla Elisabeth

Efternamn Jalbin

Telefonnummer 0723101777

E-post gunilla.jalbin@gmail.com

Adress Stenåsvägen 15

Postnummer 435 41

Ort Mölnlycke

Rubrik på ditt förslag Tjänstemannadragning

Beskriv förslaget

Bakgrund

Jag har förstått att det är utmanade för fritidspolitiker att hinna sätta sig in i alla underlag ordentligt, då kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och välfärdsnämnd behandlar många viktiga frågor samtidigt som tiden politikerna har att lägga på inläsning är
begränsad.
I stora viktiga frågor kan mängden information vara stor och komplex, och därför också utmanade för tjänstemän att presentera kort
och samtidigt uttömmande i skrift.
Detta gör att politikerna inte alltid får en fullgod förståelse för underlaget och att informationen tolkas på olika sätt av olika individer
och partier. 

Denna typ av utmaning har blivit tydlig på flera punkter i samband med frågan om etablering av en ny skola i Djupedalsäng. Till
exempel har inte informationen i LRP tolkats av politikerna på det sätt tjänstemännen avsett. 

Förslag
Att vid alla större analyser som tjänstemän gör, komplettera den skriftliga rapporten med en presentation och frågestund för
politikerna

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-12-08 22:43

Signerat av: Gunilla Elisabeth Jalbin

Signerats med personnummer: 197701235520

Utgivare: Danske Bank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-12-08 22:43

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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Medborgarförslag

Ärendenummer 201216-MBF-YT44

Inskickat 2020-12-16 20:56

Dina uppgifter

Personnummer 19760705-9305

Förnamn Frida Ingrid Alexandra

Efternamn Wallström

Telefonnummer 0702614900

E-post frida.wallstrom76@gmail.com

Adress Väverivägen 26

Postnummer 435 39

Ort Mölnlycke

Rubrik på ditt förslag Utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun

Beskriv förslaget

Hej, 

Jag skulle önska att Härryda kommun kan erbjuda skolbusskort
med utökad zon för barn med växelvis boende i annan kommun.
Jag har haft kontakt med de som är ansvariga för skolbusskorten
och förstår hur upplägget är och att det fattas administration kring
att lösa kostnaden för utökat skolbusskort till en extra zon. Jag blir
hänvisad till att stämpla enkelbiljett för barnen varannan vecka då
dem kommer bo i Mölndal. Det kommer landa i en merkostnad
på totalt ca 1000 kr/månad för två barn. 
Om Härryda kommun skulle kunna hjälpa till att ordna med utökat
skolbusskort och man som förälder betalar mellanskillnaden, plus
en administrationsavgift om så önskas, inga problem, det kommer
bli så mycket billigare ändå jämfört med att stämpla enkelbiljett. 
När nu Västtrafik valt att utesluta Härryda från den centrala
zonen, A, men inkluderat Mölndal, så blir det problem med
transport för barn över kommungränserna och det skulle vara en
stor hjälp om Härryda vill hjälpa till här då man som privatperson
inte kan uppgradera ett skolbusskort på egen hand.

Jag skulle önska att tjänsten med utökat skolbusskort över ny zon
öppnas upp för växelvis boende och andra som kan ha det
behovet. Betalar man dessutom själv för tjänsten blir det ingen
merkostnad för kommunen. 
Flera kommuner erbjuder detta redan och det skulle kännas
positivt om Härryda vill visa sin välvilja och bjuda till och ställa sig
till den skaran som stöttar transport till skolan för kommunens
ungdomar vid växelvis boende mellan två kommuner. 
Tack på förhand!

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-12-16 20:56

Signerat av: Frida Ingrid Alexandra Wallström

Signerats med personnummer: 197607059305

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-12-16 20:56

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  
Page 15 of 356

http://www.upplands-bro.se/


Medborgarförslag

Ärendenummer 201217-MBF-CK18

Inskickat 2020-12-17 15:03

Dina uppgifter

Personnummer 19820328-2408

Förnamn Maria Therese

Efternamn Sundbrandt

Telefonnummer 0723717723

E-post Maria.sundbrandt@gmail.com

Adress Högåsvägen 29

Postnummer 438 34

Ort Landvetter

Rubrik på ditt förslag Upplyst väg till skolan, Östergårdsvägen

Beskriv förslaget

Hej,

Barnen går på befintlig grusväg mellan Högåsvägen via
Östergårdsvägen till Tornvägen. Det finns 2 gatlyktor som lyser
upp delar på Tornvägen men tyvärr inga längs grusvägen som går
längs skogen. De är osäkra och rädda att gå där själva, speciellt
under denna tid på året då det är mörkt när de går både till och
hem från skolan. 
Denna grusväg används både av boende på Högåsvägen och hela
Slättåsområdet förutom alla de som använder det som
promenadväg upp till Landehof. 

Hade önskat att denna väg kunde belysas så att vi alla kan känna
oss tryggare när vi går där.

Bifogade bilder visar vilken sträcka som avses samt hur mörkt det
var kl08:00 imorse då jag var tvungen att följa min son till skolan
för han var rädd att gå längs grusvägen själv i mörker. En av
bilderna visar med gul markering var befintlig gatubelysning finns.

ladda upp fil

Filnamn: 5B09D80F-41E0-4A62-B9C2-5736B5E97C89.jpeg

Filnamn: 1E2C20ED-9740-45A1-94AD-CD734C7979C2.jpeg

Filnamn: AEE3BCCE-9D7C-4DE0-A556-1A5160A29B30.jpeg

Filnamn: 0BF56CED-B9A7-4A96-AB0A-27F5C060E6A6.jpeg

Filnamn: D00276F7-BEC5-4098-8214-BBEACE54F0BD.jpeg

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-12-17 15:03

Signerat av: Maria Therese Sundbrandt

Signerats med personnummer: 198203282408

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-12-17 15:03

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  
Page 16 of 356

http://www.upplands-bro.se/


Page 17 of 356



Page 18 of 356



Page 19 of 356



Page 20 of 356



Page 21 of 356



Medborgarförslag

Ärendenummer 201217-MBF-GA28

Inskickat 2020-12-17 19:26

Dina uppgifter

Personnummer 19781028-4930

Förnamn Pär Urban

Efternamn Jalbin

Telefonnummer 0761031255

E-post par.jalbin@gmail.com

Adress Stenåsvägen 15

Postnummer 435 41

Ort Mölnlycke

Rubrik på ditt förslag Gör en lokaliseringsutredning för ny skola i Mölnlycke

Beskriv förslaget

Bakgrund:

Det planarbete som just nu görs för en ny skola i Djupedalsäng
har inte föregåtts av någon ordentlig utredning om vad det är
lämpligt att placera en ny skola i Mölnlycke. De förslag som
förvaltningen muntligen lagt fram baseras endast på var i
Mölnlycke det går att bygga en skola till höstterminen 2024. Ingen
hänsyn är tagen till om det är en lämplig placering utifrån
barnperspektiv, påverkan på befintliga skolor, ekonomi,
kommunikationer, nybyggnation etc!

Förslag:
Eftersom det enligt kommunens prognoser inte behövs en ny skola
till HT2024 föreslår jag att man: 
1. Pausar detaljplanearbetet för ny skola i Djupedalsäng.
2. Låter de sakkunniga tjänstemännen inom kommunen göra en
lokaliseringsutredning av en ny skola. Skall vi få Sveriges bästa
skola bör vi rimligen ta reda på var det är lämpligast att placera en
skola utifrån:
a. Barnperspektivet

b. Påverkan på befintliga skolor
c. Ekonomi

d. Nybyggnation

e. Kommunikationer

f. etc.

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-12-17 19:26

Signerat av: Pär Urban Jalbin

Signerats med personnummer: 197810284930

Utgivare: Danske Bank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-12-17 19:26

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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Medborgarförslag

Ärendenummer 201221-MBF-GD11

Inskickat 2020-12-21 10:26

Dina uppgifter

Personnummer 19601130-4919

Förnamn Bengt Håkan

Efternamn Karlsson

Telefonnummer 0705230024

E-post Info@grankarlsson.se

Adress Gransjöås 160

Postnummer 438 92

Ort Härryda

Rubrik på ditt förslag Cykel-led mellan R-40 och E-20. ( Hindås-Lerum/Floda)

Beskriv förslaget

Att i den dubbla 400 kilovolts-ledningen som ska förnyas förlägga
en cykelled som förbinder gamla r-40 vid Hindås med stenkollen
vid E-20 mellan Lerum och Floda . En grupp av markägare blir
hårt drabbade om ledningen förnyas på traditionellt vis med
luftledning på stolpar . Det är med dagens teknik fullt möjligt att
gräva ner ledningen till en kostnad som på sikt med lägre
underhållskostnader blir ekonomiskt försvarbar . Med
användande av ” fyllnadsmassor ” som överfyllnad av ledningen
och i anslutning till den anlägga en cykelled skapas fördelar på
flera plan . Friluftslivet, fyllnadsmassofrågan och intrång/klok
markanvändning .

ladda upp fil

Filnamn: Kartor_Eniro.png

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-12-21 10:26

Signerat av: Bengt Håkan Karlsson
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nâgot borde förändras i Härryda kommun? 
Dä kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag pä nägot 
som du viii förändra. Förslaget ska handla om sädant som 
kommunen ansvarar för till exempel skol a, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gäng- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget fr inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov ell er eko 
nomiskt biständ) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehäll. 

Medborgarförslaget fär bara behandla en fräga. Ämnen av 
olika slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Vern kan lämna medborgarförslag? 
Alla som ärfolkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fätt 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 
and ra sammanslutningar fr däremot inte lämna 
medborgar-förslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När ditt medborgarförslag kommer in till kommunen blir 
det en offentlig handling som diarieförs och publiceras pä 
kommunens webbplats. De personuppgifter som du lämnar 
till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Mer information om vad detta innebär för dig hittar du pä 
kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du fär en bekrähelse pä att vi tag it e mot ditt medborgar 
förslag. lnlämnade förslag utreds av förvaltningen och 
sedan beslutar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
e lier an nan nämnd om de ska införas el Ier inte. 
Handläggningstiden varierar men bör inte överstiga 1 är. 
Du fär ett skrihligt svar p ditt medborgarförslag. 
Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksä vara under 
tecknat och försett med namnförtydligande. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 
• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet, 
435 80 Mölnlycke. 

• Lämna det i kommunhusets reception vid Räda torg 
i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 
eftersom det mäste finnas en namnunderskrift pä pappret. 

För mer information 
Kontakta handläggare Emelie lvarson, 031-724 61 58 
emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pä harryda.se/medborgarforslag 
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Medborgarförslag 
Här skriver du rubriken pá ditt medborgarförslag. 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 

Eftersom nuvarande placering av àtervinningsanläggning vid P-platsen, 
Salmeredsvägen är synnerligen olämpligt med hänsyn till sväl kringboende som 
boendemiljön i övrigt föreslär vi att denna flyttas. 
En betydligt bättre placering är pà andra sidan parkeringen in där anläggningen kan 
flyttas in en bit mot skogen samt kanske ocksà kan kringgärdas av ett prydligt 
insynsskydd eller ännu bättre flyttas ex.vis till Härkeshultsvägen ovanför bouleplanen 
vilket ocksá medför att boende i Västra Önneröd fär närmare till àterv- anl. Denna 
placering skulle inte heller störa nágra boende. 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 

Den nuvarande placeringen av ätervinningsanläggningen är synnerligen olämplig, 
alldeles inpà villafastigheter vilket medför att det bläser in papper och plast pà 
tomterna frän anläggningen när folk slarvar vilket händer i stort sett dagligen. 
Dessutom är de i övrigt mycket förfulande av platsen. Det är verkligen 
uppseendeväckande och okänsligt mot boende i närheten att man placerat 
àtervinningen pà detta sätt. 
Vi har hört att orsaken till att man valt nuvarande placering är att Lunnaskolan ville ha 
fler parkeringar för föräldrar som lämnar och hämtar sina barn pà skolan samt vid 
strre samlingar (3-4ggr om àret). Synnerligen häpnadsväckande att man fullständigt 
struntar i innevänarnas boendemiljö för att ätgärda detta, i sammanhanget, lilla 
problem. Det är dessutom fullt möjligt att bygga fler P-platser pà denna ytan. 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

_.__ __, 

A HARRYDA 
22'KOMMUN 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 210111-MBF-YQ08

Inskickat 2021-01-11 03:16

Dina uppgifter

Personnummer 19430702-4887

Förnamn Lillemor Mari-Ann

Efternamn Tanered

Telefonnummer 0709455369

E-post l.tanered@gmail.com

Adress Hindås Stationsväg 57 Lgh 1501

Postnummer 438 53

Ort Hindås

Rubrik på ditt förslag Bättre säkerhet nödvändig för barn i Hindås där jag bor!

Beskriv förslaget

Nu åks det pulka i backarna ända in på kvällskvisten här i Hindås
2021-01-08 

Nu "MÅSTE" någon ifrån Kommunen åka till Reisens kulle och få
klart för sig hur farligt barnen lever som åker i pulkabacken! 
Varje dag åker barn ut på vägen, skydd för barnen saknas helt.
Faktum är, att idag gläds hela familjer åt att åka pulka tillsammans,
kvalitetstid!

Jag kan inte förstå att man inte tänker mera på alla barn säkerhet.
Dagligen rör sig massor av barn just i detta området,
Förskolebarn och Skolbarn.
Längs denna vägen ligger Skolan och på andra sidan Förskolan,
helt ofattbart! 

Vägen har varit stängd för trafik tidigare och det fungerar bra att
köra runt skolgården och ta sig till Häggsjöhultsvägen och till 
Fagerhultsvägen. 

Jag har en önskan om att där backen börjar står en vägskylt som
säger "Ej genomfart".
Då kan hyresgästerna i Hyreshuset ändå köra upp till sina
parkeringsplatser. 

Transporter till ICA och Bibliotek fungerar. 

För föräldrar som hämtar/lämnar sina skolbarn, ingen förändring.
Förskolepersonal/föräldrar som hämtar/lämnar sina barn når även
dom sin parkering.

Vänligen
Lillemor Tanered

ladda upp fil
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 24        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 
2021-2023 samt investeringsbudget för 2021-2025  

  
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 
samt investeringsbudget för 2021-2025.  
 
Den 18 november 2020 § 268 fastställde välfärdsnämnden verksamhetsplan för 2021-2023, 
driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering på projektnivå avseende åren 
2021-2025, med ändringen på sidan 25 i sista stycket, rad tre, där ” Hur eller om eller” stryks. 
Vilket ger lydelsen: ”På vilket sätt fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en 
utredning utvisa.” Verksamhetsplan daterad den 21 oktober 2020 förelåg. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Page 1 of 1Page 31 of 356



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 268        Dnr 2020VFN30 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 samt 
investeringsbudget för 2021-2025  

  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 § 117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar. Anslagen fastställdes på nämndsnivå. 
Välfärdsnämnden ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 på verksamhetsnivå samt 
verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar fastställs på projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Välfärdsnämnden uppdrog den 23 september § 232 åt förvaltningen att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Välfärdsnämndens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar, 
samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige enligt ovan. 
 
Från ekonomi och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 
Välfärdsnämnden beslutade att bordlägga ärendet den 21 oktober 2020 § 252, till dagens 
sammanträde. 
 
Vision, Sacorådet och Lärararförbundet har kommit in med synpunkter. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har kommit in med särskilda yttranden. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yttranden 
Siw Hallbert (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet samt att 
hon vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet enligt bilaga 4. Ordförande medger att det 
särskilda yttrandet biläggs protokollet. 
 
Inga-Lena Person meddelar att hon vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet enligt bilaga 
5. Ordförande medger att det särskilda yttrandet biläggs protokollet. 
 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om 
verksamhetsplan och budget samt att han vill få en protokollsanteckning antecknad i 
protokollet. Peter Arvidsson meddelar att han avser inkomma med protokollsanteckningen 
efter mötet men före justering. Ordförande meddelar att han kommer fråga nämnden om 
protokollsanteckningen ska antecknas i protokollet. 
 
Ajournering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Sammanträdet ajourneras kl 18.40-18.45. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Peter Arvidssons yrkande om att 
få en protokollsanteckning antecknad i protokollet. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Peter Arvidssons yrkande om protokollsanteckning  
Efter ställd proposition på om Peter Arvidssons protokollsanteckning ska antecknas i 
protokollet, finner ordförande att välfärdsnämnden beslutat att protokollsanteckningen inte 
antecknas i protokollet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. För att avslå att 
protokollsanteckningen får lämnas rösta ja, för att bifalla att protokollsanteckningen får 
lämnas rösta nej. Voteringen utfaller så att 11 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej. Bilaga 
2 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att Peter Arvidssons protokollsanteckningen inte 
antecknas i protokollet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD). Bilaga 6 skriftlig reservation. 
 
Yrkanden  
Inga- Lena Persson (MP) yrkar att välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2021-
2023, driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering och exploateringsbudget 
på projektnivå avseende åren 2021-2025, med kompletteringar, som framgår i särskilt 
yttrande från Miljöpartiet, enligt bilaga 5. Inga-Lena Person yrkar vidare att välfärdsnämnden 
noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget, samt att 
välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023 
 
Sven Karlsson (M) yrkar med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) att välfärdsnämnden 
fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt 
investering på projektnivå avseende åren 2021-2025, med ändringen på sidan 25 i sista 
stycket, rad tre, där ” Hur eller om eller” stryks. Vilket ger lydelsen: ”På vilket sätt fler 
utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa.” Sven Karlsson (M) 
yrkar vidare med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) att välfärdsnämnden noterar att 
Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget, samt att 
välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Inga-Lena Perssons och Sven 
Karlssons yrkanden. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Inga-Lena Perssons och Sven Karlssons yrkanden  
Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons och Sven Karlssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Sven Karlssons 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per verksamhetsnivå 
2021-2023 samt investering på projektnivå avseende åren 2021-2025, med ändringen på sidan 
25 i sista stycket, rad tre, där ” Hur eller om eller” stryks. Vilket ger lydelsen: ”På vilket sätt 
fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa.” 
 
Välfärdsnämnden noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023. 
 
Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S), Peter Arvidsson (SD) och Per Olov Risman (SD). 
 
Välfärdsnämndens beslut om protokollsanteckning  
Välfärdsnämnden beslutar att protokollsanteckning från Peter Arvidsson inte antecknas i 
protokollet. 
 
Mot beslutet om att inte anteckna Peter Arvidssons protokollsanteckning reserverar sig Peter 
Arvidsson (SD). Bilaga 6 skriftlig reservation. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-18  

 

Voteringslista: § 268 
Ärende: Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 samt 
investeringsbudget för 2021-2025,  2020VFN30 
 
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   
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  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 11 2 0 

Bilaga 3 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   
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 
Katia Petkova (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 7 1 5 
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Särskilt yttrande över: 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan 

2020-11-16 

Bilaga 4  till protokollet, välfärdsnämnden 2020-11-18 § 268 
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Allmänt 

Konkurrensutsättning 
Vi Socialdemokrater ser med stor sorg att majoriteten inte tror på den egna verksamheten utan 

anser att den måste konkurrensutsättas. Som politiker kan man antingen välja att arbeta med att 

förbättra de verksamheter som ansvarar för eller så kan man välja att inte våga ta ansvaret och 

istället lita på att marknaden kommer att fixa det. 

Uppgivenheten är stor i majoritetens förslag till verksamhetsplan. Det är många verksamheter som 

man väljer att inte ta ansvar för utan istället förlitar sig på att marknaden skall hitta lösningen.  

Vi Socialdemokrater anser att det vore en mycket mer hållbar strategi för framtiden att ta det 

politiska ansvaret och arbeta för att ytterligare förbättra den kommunala verksamheten.  

Vi är en kommun som tveklöst har de ekonomiska möjligheterna att slippa förlita oss på att andra 

skall investera sina pengar för att sedan plocka ut våra skattemedel som vinst i sitt bolag.  

När det kommer till konkurrensutsättning så ser vi många, många exempel på detta i majoritetens 

verksamhetsplan.  

Alliansen gömmer sig bakom valfrihet men det medborgarna efterfrågar är inflytande. Dagens 

”valfrihet” ger inte ökat inflytande för medborgarna bara valfrihet för företag att etablera sig.  

 

 

Vi upprepar de ständigt återkommande frågorna:  

Valfrihet för vem?  

På vilken annan medborgares bekostnad? 

Och 

Varför vill man som ansvarig politiker riskera framtida generationers finansiella möjligheter?  

 

Vi anser att det är dags att avsluta denna våg av oansvariga konkurrensutsättningar som 

majoriteten driver på.  

Vi anser att kommunen är bäst lämpad att driva välfärden. 

VI anser att skattepengarna skall användas till verksamhet och inte bolagsvinst.  
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Näringslivsfokus istället för medborgafokus 
I den liggande verksamhetsplanen hittar vi mycket formuleringar som tyder på ett starkt 

näringslivsfokus. Detta är naturligtvis bra då ett starkt näringsliv är grunden för att vår invånare har 

arbete och en inkomst. Det som däremot saknas är ett fokus på vad som är bäst för medborgarna. 

Upplevelsen är att majoriteten vill ha ett näringslivsfokus för näringslivets skull och inte för 

medborgarna.  

Kvaliteten på våra kommunala verksamheter är viktigt. Där delar vi majoritetens tanke. I vår politik 

skall den vara bra för att gynna innevånarna och deras hälsa. I majoritetens politik är den till för att 

gynna näringslivet och dess utveckling.  

Vi anser att det är viktigast att vara Sveriges bästa kommun för medborgare. Majoriteten vill vara  

Sveriges bästa kommun för näringslivet. 

En viktig satsning man hade fått med Socialdemokratisk politik är barnomsorg på obekväma 

arbetstider. Detta är en viktig satsning både för medborgare och näringsliv.  

 

Trygghetsboenden men med vilken trygghet? 
Majoritetens verksamhetsplan innehåller skrivningar om trygghetsboende. Detta är i sig en viktig 

satsning. Dels skapar det naturligtvis fler bostäder som i sin tur leder till ökade flyttkedjor i vårt 

samhälle. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter för nuvarande eller nya kommuninnevånare att 

få den bostad som de önskar/behöver.  

Men det skall också leda till en ökad trygghet för de som väljer att bo på ett trygghetsboende. Därav 

namnet. Den politiska majoriteten vill inte vara med och definiera vad som skapar tryggheten i vår 

kommuns trygghetsboenden. Men för oss Socialdemokrater så innebär trygghetsboende en hel del 

ansvar.  

Man måste verka för trygghet och gemenskap på trygghetsboendena. Det behövs alltså finnas 

personal som kan hjälpa vid nödsituationer och som kan vara med och skapa gemensamma 

aktiviteter för de boende.  

För vad är väl ett trygghetsboende utan trygghet? 

 

Digitalisering för att öka möjligheten för andra att få kommunicera.  
I majoritetens verksamhetsplan skriver man om vikten med en ökad digitalisering för att nå ut med 

kommunikation till medborgarna. Alliansen vill fortsätt att arbeta med de målgrupper som inte är 

digitala i så stor utsträckning. Vad man verkar ha missat i arbetet är de människor som inte är digitala 

alls.  

En socialdemokratisk politik innehåller även den satsningar på digitaliseringar. Det är en självklarhet. 

Digitaliseringar kommer att leda till effektiviseringar. Detta är i sig viktigt. Den effekt som denna 

effektivisering ger leder till ökade möjligheter att kommunicera med de innevånare som inte alls är 

digitala. Här måste man fortsätta satsa resurser. 
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Digital arbetsmiljö 

En av Corona pandemins större konsekvenser är att kommunen har satsat på att skapa möjlighet för 

några att arbeta hemifrån. Naturligtvis så gäller detta inte alla då många av kommunens 

arbetsuppgifter måste göras på plats.  

Det finns en stor grupp medarbetare som arbetar hemifrån med allt som detta innebär i form av 

isolering och icke kontrollerad arbetsmiljö.  

Med Socialdemokratisk styrning i kommunen så hade det i vår verksamhetsplan nämnts vikten av att 

säkerställa goda arbetsmiljöer även för dem som arbetar hemifrån. VI hade också krävt att det skall 

göras en arbetsmiljö rond för den digitala arbetsmiljön. 

 

Arbetsgivarvarumärket 
Majoriteten skriver om vikten av att stärka arbetsgivarvarumärket. Detta trots att den borgerliga 

politiken under de senaste åren har arbetat i motsatt riktning. Man har verkligen letat efter de små 

besparingar som försämrar vårt arbetsgivarvarumärke. Man har valt att plocka bort satsningar på 

friskvårdsbidrag och fortbildning. Naturliga delar för att stärka arbetsgivarvarumärket.  

Med en Socialdemokratisk budget hade viktiga satsningar tillkommit. Vi hade återinfört 

friskvårdsbidraget och arbetat för att hitta möjligheter för att höja nivån.   

Vi skulle satsat pengar på att minska ojämlikheten. Ett arbete som pågår men som går långsamt då 

små satsningar görs på området.  

Vi hade fått till en ordentlig satsning på personalen i det stora personalpaketet. Det hade varit en 

verklig satsning på arbetsgivarvarumärket. 

Men denna typ av satsningar väljer man aktivt att undvika. Däremot så verkar majoritetens lösning 

vara satsningar på digitala anställningsavtal samt e-tjänster. 

Majoriteten verkar själva inte ha någon vision om hur man skall nå till framgång i frågan utan 

hänvisar till framtagandet av ett personalpolitiskt program. Detta är naturligtvis viktigt, men det 

kommer inte vara möjligt att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare om man inte är villig 

att satsa på personalen. Detta utrymme ser vi inte att majoriteten har skapat i den budget som ligger 

till grund för denna verksamhetsplan. 

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt att våra anställda erbjuds en bra och trygg anställning. 

Man bör skapa förutsättningar för fasta anställningar och alltid undvika delade turer. 

 

Nettokostnadsavvikelsen medvetet hög/negativ 
På flera platser i verksamhetsplanen så konstaterar majoriteten att nettokostnadsavvikelsen är 

medvetet hög efter som man vill göra viktiga satsningar på dessa områden. Vi vill passa på att 

konstatera att det också är så att majoriteten prioriterar de områden som har en 

nettokostnadsavvikelse som är negativ. Det är nämligen majoritetens budget som ligger till grund för 

hela verksamhetsplanen. Det betyder att man medvetet lägger mindre pengar på skola än andra 

jämförbara kommuner. Sedan har man en målsättning som är Sveriges bästa skola.  
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Sveriges bästa skola 
Man konstaterar att man skall arbeta med de ekonomiska konsekvenserna inom Sveriges bästa skola. 

Vi delar bilden av att det är viktigt att följa de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut. För att 

göra det möjligt att satsa på Sveriges bästa skola så kan man välja att göra konsekvensanalys av 

andra beslut. Vi delger er gärna följande tanke. Att bygga skolor som inte behövs och som kommer 

att leda till minskat elevunderlag på befintliga skolor är en kostsam satsning och pengarna kunde 

användas bättre. Kanske rent av genom att satsa på den verksamhet som kommunen och andra 

aktörer redan bedriver. 

Vi anser att dessa pengar hade gjort sig bättre som en satsning mot Sveriges bästa skola.  

 

Barn och unga drabbas av majoritetens politik 
Vi ser tillbaka och kan konstatera att förra årets besparingar och även årets besparingar slår hårt mot 

barn och unga. Man väljer att minska satsningar på förebyggande arbete och man väljer att skära ner 

på skola.  

Med en Socialdemokratisk budget och en verksamhetsplan som byggt på den hade vi sett helt andra 

satsningar på att verkligen genomföra Sveriges bästa skola och satsningar på förebyggande arbete. 

 

Agenda 2030 och Miljöarbetet 
Majoriteten har vid flera tillfällen visat att satsningar på miljö inte är viktiga. Man har sagt nej till så 

väl ett fördjupat arbete under rubriken Agenda 2030 som till bevarande av jordbruksmark.  

Man har aktivt valt att avsluta satsningen på Fairtrade. 

Det senaste är att man inte vill bevara områden med höga naturvärden. Man säger nej till att inför 

naturreservat i kommunen. Ett agerande som inte alls är förenlig med det arbete som man själva 

initierat med Agenda 2030. Detta är naturligtvis en del av att arbeta med biologisk mångfald. Med 

denna verksamhetsplan så befäster man att man inte vill satsa på viktiga miljöfrågor utan bara 

använder sig av tomma ord.   

 

Konsekvensbedömningar innan beslut 
Vi kan också konstatera att majoritetens politiker inte själva alltid ha förstått de konsekvenser som 

deras politik har haft på verksamheten. Vid flera tillfällen har frågor som kommer direkt från de 

historiska nedskärningar man valt att göra dykt upp. Det kanske skulle vara en idé att börja arbeta 

aktivt med konsekvensbedömningar av de beslut som man tar. 

Hur slår nedskärning med 1000:- per elev på skolornas kvalitet? 

Hur kommer beslutet om införande av LOV i särskilt boende slå mot brukarna? Hur påverkar den 

nedskärning som detta innebär brukarna? 

Vilken konsekvens uppstår när man säger nej till att införa naturreservat? 

Vilken påverkan får man av LOV inom vuxenutbildningen? Hur påverkar detta Härryda Framtid? 

Att våga innebär inte att ta beslut utan att fundera över konsekvenserna. Att våga handlar om att 

analyser och våga något som inte prövats förut. 
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Sektorn för utbildning och kultur 

Nya skolor utan elevunderlag 
Majoriteten skriver själva i sin verksamhetsplan att verksamheten skall bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sett. I vår värld så är det mest kostnadseffektiva sättet att inte medvetet skapa ett 

system med fler platser än barn. När man bygger nya skolor eller tillåter andra aktörer att bygga 

skolor så kommer detta att leda till flera problem. Initialt så kommer det att leda till att det blir 

tomma platser på flera av de befintliga skolorna. Detta leder i sin tur till att skolorna inte får fulla 

klasser utan kommer att bedriva sin verksamhet med färre elever per klass. Detta sker naturligtvis till 

nästan samma pris per klass som tidigare. Möjligen så skulle man kunna tänka sig att det kan bli en 

aning mindre kostnad för måltider. Antalet lärare som krävs och mängden lokaler är den samma. 

Resultatet blir då i sin tur att kostnaden per elev blir högre vilket leder till än högre vinster i de 

fristående skolorna. Detta resulterar alltså i att en än större del av våra skattepengar hamnar på 

andra platser än i våra verksamheter.  

Denna lösning ser vi som ett hot mot den kommunala ekonomin både på kort och lång sikt.  

Det är dags att ta ansvar och stå upp för ert eget mål om kostnadseffektivitet.  

 

Sveriges bästa skola  
Sveriges bästa skola kan bara skapas om pengar stannar inom verksamheten och används för att 

bedriva skolverksamhet. Vår mening är att Sveriges bästa skola är en skola som är likvärdig. En skola 

som har plats för alla elever. En skola som arbetar för att motverka de socioekonomiska klyftorna i 

samhället. När man släpper in privata aktörer så leder det till en ökad segregation. Det visar all 

forskning inom området.  

Man väljer att påpeka i sin verksamhetsplan att likvärdigheten skall öka i kommunens skolor. Trots 

denna vackra skrivning så står man inte upp och utvecklar den kommunala skolan vidare utan 

hänskjuter till marknaden att hantera den politiska oviljan att satsa på skolans verksamheter.  

 

Sveriges bästa skola med minskad satsning 
Vi kan också konstatera att den politiska ambitionen, från majoritetens sida, att utveckla vår skola är 

låg. Man pratar i fina ord om hur viktig skolan är och att man måste satsa på skolan. Samtidigt så 

väljer man att rycka undan 1000 kronor per elev. Återigen är ambitionen låg och avsaknaden av 

satsning stor.    

 

Kommunens skolverksamhet skall utvecklas i enighet med politiska beslut och 

riktlinjer. 
Självklart skall skolutvecklingen ligga i linje med de politiska beslut som tas men det är viktigt att 

majoriteten också inser att det finns andra dokument som ligger till grund för vår verksamhet. Det är 

viktigt at utvecklingen sker på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inte bara på magkänslan 

hos en politisk majoritet. Utöver detta så finns de skollag, förordningar, läroplaner och kursplaner 

som styr verksamheten.  
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Förskola 
Man skyller på den rådande kommunala ekonomin och säger att det inte är möjligt att minska 

barngruppernas storlek. Samtidigt så skriver man att barngruppsstorlekarna för de minsta inte skall 

öka utan helst minska. Detta kan man bara tolka som att den politiska viljan är att barngrupperna för 

de äldre barnen på förskolan skall bli större.  

Med en Socialdemokratisk politik så hade vi valt att satsa på att minska barngruppernas storlek över 

alla åldrar men mest för de yngsta.  

Man kan också i sammanhanget konstatera att det är politiken som ansvarar över den rådande 

ekonomin. Vill man satsa på utbildning och förebyggande arbete så finns det möjlighet att hitta 

pengar. Men då krävs en politisk vilja att utveckla och inte avveckla.  

 

Grundskola 
Här konstaterar majoriteten att man vill att likvärdigheten skall öka i kommunens skolor. Samtidigt så 

väljer man att göra nedskärningar i budgeten som kommer att leda till att likvärdigheten kommer att 

minska. Man väljer att aktivt arbeta för att konkurrensutsätta den kommunala skolan. Vilket all 

forskning säger leder till minskad likvärdighet.  

 

Gymnasium 
Man konstaterar att det är viktigt att verksamhetschef och sektorchef arbetar aktivt med Fridaskolan 

för att få till ett gott samarbete. Var inte tanken med konkurrensutsättning att man skulle få en 

annan typ av skola än den kommunala? Finns det då inte en risk att detta kan omkullkasta 

konkurrensutsättningen. Vi har dessutom svårt att se att det liggandes i kommunens och 

skolförvaltningens intresse att hjälpa till att skapa en bättre konkurrent. Skulle verkligen näringslivet 

göra på det sättet? 

Glädjande läsning i majoritetens verksamhetsplan är att man vill satsa kompetensutveckling och 

renodla läraruppdraget. Synd bara att man inte vill göra denna typ av satsning inom hela skolan utan 

bara på gymnasiet.  
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Kultur och fritid 

Vi anser att det skulle kunna vara mer aktiviteter för våra barn och unga i kommunen. Vi har bra och 

stora lokaler som står tomma efter det att skoldagen är slut och dessa borde kunna användas mer 

aktivt.  

Det är glädjande att den styrande majoriteten äntligen har insett vikten av att satsa på den offentliga 

konsten. Något som man under många år valt att aktivt motarbeta. Man konstaterar att det är en 

viktig del av kommunens identitet och en viktig del av samhällsbyggandet. Denna bild delar vi 

naturligtvis. Nu ser vi fram emot framtida satsningar för att ta igen de förlorade åren med minskade 

satsningar. Man konstaterar vidare att det är viktigt att ha öppenhet och transparens avseende 

arbetet med konstnärlig utsmyckning. Utöver detta så borde det påtalas att konst skall vara 

utmanande och den skall behålla sin förmåga att utmana under många år. Konst som inte utmanar 

blir lätt ointressant.  

 

Kulturskolan 
Majoriteten poängterar att det skall finnas fler utförare inom kulturskolan. Detta trots att det redan 

finns många utförare som samarbetar med kulturskolan och som hyrs in av kommunen. Vi kan inte 

låta bli att fråga vad det är man vill konkurrensutsätta? Är det själva planeringen av verksamheten? 

 

Ökad satsning på föreningslivet 
Om fullmäktige hade tagit det Socialdemokratiska budgetförslaget så hade föreningslivet fått 2,5 

miljoner mer att dela på än med det förslag som majoriteten röstade igenom. Dessa pengar hade 

säkerställt föreningslivets möjligheter att bedriva en aktiv och viktig verksamhet. En satsning på 

föreningslivet leder till bättre folkhälsa både bland yngre och äldre. Denna satsning hade kunnat 

förebygga mycket kostnader i framtiden. 
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Gemensamt för välfärdsnämndens båda sektorer 
 

Annan utförare än kommunen 
En annan väldigt vanlig skrivning i majoritetens verksamhetsplan är att man skall kontinuerligt pröva 

möjligheterna att verksamhet kan bedrivas av annan utförare än kommunen. Det har majoriteten 

valt att pröva under den innevarande mandatperioden. Man har valt att ge kommunal verksamhet till 

annan utförare med utgångspunkten att det skulle bli så mycket bättre, både för brukare och för 

personalen. När man nu ser i backspegeln så måste väl även majoritetens politiker se att detta inte 

alls blev som man tänkt sig.  

 

Skall man äga eller hyra lokaler? 
Vi har under det gångna året debatterat vad som är mest fördelaktigt. V i har gemensamt konstaterat 

att det är billigare att äga än att hyra. I vår politik så skall vi alltid äga de lokaler där vi bedriver 

verksamhet.  

 

Dags att satsa på förebyggande arbete 
Många av de idéer som syns i denna verksamhetsplan är reaktiva. De vore klädsamt om man vågade 

göra satsningar för att förebygga problem och inte bara arbeta med hur man skall hantera 

problemen. En socialdemokratisk politik hade lett till ökade insatser på förebyggande arbete. Detta 

vet vi alla kommer att resultera i besparingar på lång sikt.  
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Sektorn för socialtjänst 
 

Sveriges bästa kommun för äldre 
Med en Socialdemokratisk budget hade detta varit en viktig satsning i kommunen. En målsättning för 

att höja kvaliteten för de äldre. Antingen kan man ta ansvar och arbeta för att bli bäst eller så kan 

man hitta lösningar där man själv inte behöver ta ansvaret. Vi vill ta ansvaret majoriteten vill införa 

LOV.  

Lov inom särskilt boende 
Trots att implementeringen av LOV inom hemtjänsten har varit ett kapitalt misslyckande så väljer 

man att fortsätta arbetet med att inför LOV inom andra områden i Härryda kommun. Självklart så är 

det möjligt på sikt att införandet av LOV inom särskilt boende kommer att lyckas bättre. Detta då 

majoriteten i många år inte tagit ansvaret och byggt de kommunala boenden som så väl behövs i 

kommunen. Man har skjutit det senaste boendet till en annan utförare än kommunen och det väntar 

fortfarande på att bli byggt. Här har majoriteten ånyo visat att man inte är beredd att ta det ansvar 

som kommunen behöver och det ansvar som kommunens innevånare kräver. LOV är inte lösningen.  

Lösningen är att våga satsa på den egna verksamheten och bygga för en god framtid i kommunen.  

När kommunen ansvarar för verksamheten så har medborgarna insyn och möjlighet att påverka. 

Medborgarna skall påverka inte marknadskrafterna. 

  

Förebyggande insatser mot våld i nära relationer 
Majoriteten uppger i sin verksamhetsplan att man vill satsa på insatser mot våld i nära relationer. 

Detta är något som vi kan hitta politisk enighet i. Men vår väg är annorlunda än majoritetens. Vi tror 

inte att minska bidragen till organisationer som är experter på området ger den effekten. Vi tror 

däremot precis som majoriteten att den satsning som sker inom GR (Göteborgsregionen) på ett 

gemensamt center för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck kommer att bli bra både  för vår 

kommun och för övriga kommuner inom GR.  

 

Sänkning på 10 miljoner och 12 miljoner till det svarta hålet. 
Det är beklagligt att den politiska majoriteten väljer att inte ta in de pengar som kommer från vår 

kloka regering för satsningar inom välfärden i sin budget och verksamhetsplan. Detta riskerar att leda 

till onödiga nedskärningar i verksamheter som just nu behöver satsningar. VI anser att det inte är 

ansvarstagande att bortse från dessa pengar. De skickas inte ut till kommunerna bara för att öka den 

kommunala vinsten. De skickas ut för att stärka verksamheten.  

 

Vård och omsorg 

Konkurrensutsättning leder till försämrad vård för brukaren 
Vi har under denna mandatperiod genomfört en privatisering av kommunal verksamhet inom vård 

och omsorg. Resultatet av detta är katastrofalt. Brukare, anhöriga och personal ser problemen och 

reagerar men det gör inte den politiska majoriteten. 
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Kvaliteten inom äldreomsorgen skall öka med minskade resurser 
När man inför LOV inom särskilt boende så minskar man resurserna till de kommunala 

verksamheterna. Detta för att anpassa kostnaderna till det man är villig att betala privata utförare. 

Detta leder till att man måste minska antalet undersköterskor inom den kommunala verksamheten.  

Vi Socialdemokrater anser att det är omöjligt att göra denna besparing och samtidigt öka kvaliteten 

inom äldreomsorgen. Kvalitet kräver en ökad satsning. 

 

Antalet personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar skall minska. 
Detta är naturligtvis en väldigt viktig fråga för oss alla. Med en socialdemokratisk politik så hade 

arbetet med att minska antalet personer som en hemtjänstmottagare möter varit i fokus och vi hade 

lagt ett uppdrag om att minska till 14 och på sikt minska än mer. Vårt mål är att det skall vara så få 

personal som möjligt som möter en hemtjänstmottagare.  

Hälsa och bistånd 

Underlätta för personer som vårdar eller stödjer en närstående 
Denna fråga är mycket viktig och borde vara ett fokusområde för kommunen. Men vi anser att det 

behöver göras en satsning för att förbättra dessa förutsättningar. Annars så blir det lätt tomma ord. 

Träffpunkter 
Majoriteten beskriver att man vill få till träffpunkter. Det är synd att man inte skapar dessa 

förutsättningar genom att tillsätta medel. Man kan också konstatera att ett av de beslut som 

majoriteten tog i förra årets budget har skapat sämre förutsättningar för detta än vad det var innan 

2020 års budget. Ett första steg vore väl att återgå till de förutsättningar man hade under 2019. 

 

Härryda framtid 

Lov inom VUX 
Även inom vuxengymnasiet vill man skapa ett LOV-system. Detta anser vi är märklig. Den kommunala 

vuxenutbildningen har så många fördelar och samarbetar bra med kommunen. Att inför LOV inom 

detta område risker att kullkasta hela detta arbete. Är man verkligen beredd att riskera sitt 

prestigeprojekt Härryda Framtid bara för att konkurrensutsätta denna verksamhet? Är 

konkurrensutsättning viktigare än medborgarnas möjlighet till utbildning och jobb? 

 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd skall minska 
Detta är en mycket bra målsättning under förutsättning att det inte är tänkt att minska kostnaderna 

på medborgarnas bekostnad. Kan man sänka kostnaderna genom att få fler i arbete så är detta 

naturligtvis bra. Inte bara för att kostnaderna minskar utan främst för att de som kommer i arbete får 

vara en aktiv del av samhället och inte hamnar i ett utanförskap.  

Vi ser detta som en stor utmaning under det kommande året då arbetslösheten stiger beroende på 

den rådande pandemin.  
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Samordningsförbundet insjörike 
Ett beslut som kommer att försvåra detta mål ytterligare i framtiden är valet att lämna 

samordningsförbundet insjörike. Detta samarbete har varit gynnsamt för kommunen och har minskat 

kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Naturligtvis så hoppas vi att kommunen skall kunna lösa 

detta på egen hand men vi tror att samarbete gör oss starkare. 

Barn och familj 

Evidensbaserad verksamhet 
Majoriteten nöjer sig med att det i möjligaste mån skall vara evidensbaserat när det handlar om 

verksamhet inom barn och familj. Naturligtvis är detta inte tillräckligt. Vår verksamhet skall ALLTID 

vara evidensbaserad och bygga på beprövad erfarenhet.  

Förebyggande arbete 
Inom allt kommunalt arbete är det viktigt med det förebyggande arbetet. Detta inte minst inom Barn 

och familj. Men här saknar vi en tydlig viljeriktning från majoriteten att satsa resurser på det 

förebyggande arbetet utan man väljer den reaktiva vägen.  
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Särskilt yttrande till Välfärdsnämnden, Verksamhetsplan 2021–2023 

Inledande förklaring till Miljöpartiet de Gröna i Härrydas kompletteringar till verksamhetsplanen 
Mänskligheten står inför en enorm utmaning när vi på bara några år behöver fasa ut världens fossila 
energianvändning. Forskningen pekar entydigt på lägets allvar, och det är den politiska viljan snarare 
än den tekniska utvecklingen som bromsar omställningen. Härryda kommun har sin inriktning när det 
gäller att skapa ett hållbart samhälle uttryckt i Strategisk plan Agenda 2030. För att de mål som 
uttrycks i denna plan ska kunna förverkligas krävs i Verksamhetsplanen 2021–2023 förtydliganden. 
Inriktningen är klar; ”Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019–2022 bidra till en hållbar 
utveckling i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030.”. För att 
kunna på ett reellt plan förverkliga denna ambition krävs en handlingsplan, som tydliggör vad 
kommunen måste göra utifrån dagens klimatnödläge, där man kan se vilka konkreta insatser som 
planeras och vilken effekt de förväntas ge, detta för att möjliggöra en tydlig uppföljning. I förslaget 
till Verksamhetsplan under 1.4.4, Näringsliv, finns formuleringen: ”Arbetet ska bedrivas systematiskt, 
med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och aktiviteter”. Motsvarande formulering bör 
skrivas in i kapitlet 1.4.5, Agenda 2030. Deltagandet i satsningen satsningen Kommunernas 20 
miljölöften och kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" måste ingå i den 
handlingsplan som beskriver både åtgärder och hur uppföljning ska ske. I Årsplan för 
Välfärdsnämnden måste Agenda 2030-arbetet ingå som en del, när det gäller de delar som ligger 
under nämndens ansvar. 

I Strategisk plan Agenda 2030 uttrycks vikten av ungas delaktighet enligt följande: 
”Arbetet med ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras. Nya former för att involvera unga 
och skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande ska skapas, t ex i form av digitala verktyg och 
digitala dialogforum via skolan.” Vi menar att unga redan från start bör delta i arbetet med att skapa 
former för hur ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras.  

En central del i arbetet med att skapa måluppfyllelse är samverkan med andra aktörer. Enligt förslag 
till Verksamhetsplan: ”Ett viktigt nästa steg i arbetet är att söka samverkan och partnerskap med 
andra aktörer, så väl företag som föreningar och civilsamhället.” Hur detta samarbete byggs upp och 
fungerar är en del i uppföljningsarbetet. 

I verksamhetsplanen måste även tydliggöras kommunens arbete för att leva upp till den gröna 
infrastrukturen med gröna kilar så att djur och natur kan fortleva enligt överenskommelser fattade i 
Göteborgsregionen, och som kraftigt hotas t ex vid infarten från riksväg 40 till Mölnlycke. Härryda 
kommuns satsningar på näringslivsutveckling med företagsparker med stora byggnader, asfalt 
och höga stängsel till tomtgräns toppade med taggtråd har på kort tid inneburit kraftiga barriärer för 
djuren. De ambitioner som planeras för att leva upp till överenskommelsen om gröna kilar bör 
tydliggöras i verksamhetsplanen. 

Trots ett minskat förväntat elevunderlag i åldersgruppen på 90 elever under planperioden planeras 
en nybyggnation av Internationella engelska skolan med 600 platser, se Lokalresursplan 2021-2025, i 
stark opposition mot de boende i det område där skolan planeras att etableras. I förslaget till 

Bilaga 5 till protokollet, välfärdsnämnden 2020-11-18 § 268

Page 20 of 23Page 51 of 356



2 
 

Verksamhetsplan kan man under kapitel 2.3.2 läsa: ”Vid etablering av nya fristående grundskolor 
ska kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring 
gemensamma frågeställningar.”. Denna formulering bör kompletteras med följande: ”Inför 
nyetableringar av skolor, en åtgärd, som berör både Välfärdsnämnd och Kommunstyrelse, i ett tidigt 
skede bereda frågan utifrån olika perspektiv och med involvering av civilsamhället, särskilt 
vårdnadshavarna”.  
 
Sammanfattningsvis vill Miljöpartiet de Gröna i Härryda att följande punkter tillförs den 
föreslagna verksamhetsplanen för Välfärdsnämnden 2021–2023: 
 
Under 1.4 Kommunens gemensamma områden avsnitt 1.4.5 Agenda 2030  
 
 Arbetet ska bedrivas systematiskt, med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och  

aktiviteter. En handlingsplan tas fram som tydliggör vilka åtgärder som krävs utifrån dagens 
klimatnödläge, där man kan se vilka konkreta insatser som planeras och vilken effekt de 
förväntas ge, detta för att möjliggöra en tydlig uppföljning. Deltagandet i satsningen 
Kommunernas 20 miljölöften och kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 
skall ingå i handlingsplanen.  
 

 Unga bör redan från start delta aktivt i Agenda 2030-arbetet och då även vara med och skapa 
former för hur ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras. 

 
 Arbetet med den gröna infrastrukturen och med gröna kilar så att djur och natur kan 

fortleva, enligt överenskommelser fattade inom Göteborgsregionen, ska bedrivas 
systematiskt, med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och aktiviteter. 

 
 
Under 2. 3 Grundskola Politiska inriktningar 2.3.2 Plan för genomförande  
 
 Formuleringen ”Inför nyetableringar av skolor, en åtgärd, som berör både Välfärdsnämnd 

och Kommunstyrelse, ska i ett tidigt skede tidigt frågan beredas utifrån olika perspektiv och 
med involvering av civilsamhället, särskilt vårdnadshavarna”, tillförs som en komplettering till 
förslagets skrivning ”Vid etablering av nya fristående grundskolor ska kommunen verka för 
att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring gemensamma 
frågeställningar.” 

 
 
 
 
Inga-Lena Persson och Marie Strid 
Ledamöter i Välfärdsnämnden för Miljöpartiet de Gröna i Härryda 
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3. Hantering protokollsanteckningar, reservationer etc.

Under mandatperioden har vid ett antal tillfällen en något inkonsekvent hantering av 

protokollsanteckningar och reservationer förekommit. Protokollsanteckningar regleras inte i 

arbetsordningen men bör ses över i den kommande demokratiberedningens arbete.  

En protokollsanteckning är en mildare markering än en reservation i fall då en deltagare väljer att 

inte delta i beslutet eller har avvikande uppfattning. Den viktiga skillnaden mellan dessa två 

förfaranden är att en reservation är ett tydligt juridiskt ställningstagande mot ett beslut.  

För att få sin mening antecknad i protokollet som protokollsanteckning måste man, som det gått till i 

vissa av kommunens forum och är olämpligt, först reservera sig. Verktyget reservation riskerar 

därmed att urvattnas och följden kan bli onödiga och omfattande voteringsförfaranden.   

Protokollsanteckningar bör användas sparsamt och vara korta och koncisa. Huvuddragen i varför man 

vill göra en anteckning bör muntligen redovisas på sittande möte – därefter håller sig ledamoten till 

detta och lämnar på snart som möjligt in texten, i god ordning. Anledningen till att man inte kan ha 

anteckningen helt färdigformulerad under sittande möte kan vara att det tillförs information under 

detta som gör att skrivningen bör modifieras eller bli mer klargörande. 

Exempel på skrivningar om protokollsanteckning finns i handböcker för politiker i andra kommuner. 

Ale kommun 

” PROTOKOLLSANTECKNING I samband med att ett ärende avgörs kan en ledamot eller ersättare lämna en protokolls-

anteckning. Det finns inte några lagregler om sådana och det är helt upp till ordföranden att bestämma om de får göras. De 

andra i nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet för att den ska tas in i protokollet. Protokollsanteckningen 

ska lämnas in senast vid utsatt tid för justering. Precis som med skriftliga reservationer är e-post ett önskvärt medium.” 

https://ale.se/download/18.69a73137157422b27fb437e/1475477811391/16.03.%20Handbok.pdf 

Karlstad kommun 

” Lämna protokollsanteckning Det finns möjlighet att göra protokollsanteckningar. Det saknas lagregler kring 

protokollsanteckningar så det är upp till ordförande att bestämma om de får göras. Ordförande kan kräva att du muntligt 

ska redovisa innehållet i protokollsanteckningen. Vill du lämna en protokollsanteckning ska den skickas till sekreteraren så 

snart som möjligt efter mötet men senast vid justering av protokollet. Protokollsanteckningen blir en bilaga till protokollet.” 

https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/politiker_i_karlstads_kommun/information-till-

politiker/handbok-for-fortroendevalda-i-karlstads-kommuns-namnder.pdf 

Mariestad kommun 

” Protokollsanteckning Som ledamot i styrelse eller nämnd finns det möjlighet att lämna så kallad ’protokollsanteckning’ i 

samband med att ett ärende avgörs. Det finns i inget i kommunallagen som heter protokollsanteckning och således finns det 

heller inga lagregler kring detta. Det är helt upp till ordföranden att bestämma om en anteckning får göras. Godkännandet 

av protokollsanteckningen ska noteras i protokollet. En protokollsanteckning ska anmälas under sammanträdets gång och 

lämnas in till sekreteraren i anslutning till mötet. En protokollsanteckning ska vara skriftlig. Den ska vara kort och koncis och 

får inte förses med bilagor. Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i 

anteckningen för att den ska tas in i protokollet.” 

https://mariestad.se/download/18.3de8938e167c696d4f8543bb/1546959548122/Handbok%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rtro

endevalda.pdf 

SD Härryda föreslår därför följande: 

Bilaga 6  till protokollet, välfärdsnämnden 2020-11-18 § 268
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• Likformig hantering av verktyget protokollsanteckning implementeras i Härryda kommuns 

politiska forum. 

• Alla politiker eftersträvar att vi håller oss till föreslagna och överenskomna riktlinjer.  

• Medskickas till demokratiberedningen att tydligare implementera verktyget 

protokollsanteckning.  

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson  
Gruppledare 

0768 93 60 50  
peter.arvidsson@politiker.harryda.se 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-17 2020VFN30  042 
  
 

 

 

 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 
samt investeringsbudget för 2021-2025 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 §117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar. Anslagen fastställdes på 
nämndsnivå. Välfärdsnämnden ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 på 
verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar fastställs på 
projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Välfärdsnämnden uppdrog den 23 september § 232 åt förvaltningen att utarbeta förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Välfärdsnämndens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och 
inriktningar, samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av 
kommunfullmäktige enligt ovan.  
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per 
verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering på projektnivå avseende åren 2021-2025. 
 
Välfärdsnämnden noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023. 
 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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Bilaga 1 Verksamhetsplan 2021-2023 inkl drift 2021-2023 samt investeringar och 
exploateringar 2021-2025 

Bilaga 2 Lokalresursplan 2021-2025 
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1 Välfärdsnämnden 
1.1 Övergripande om Välfärdsnämndens ansvarsområden 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och 
stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och 
arbetslöshetsnämnd. 

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. 
Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av 
delegation från kommunfullmäktige. 

1.2 Organisation och styrmodell 
Från och med 2019 har kommunen en ny politisk organisation och en ny styrmodell. Välfärdsnämnden 
ansvarar för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen 
ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. Kommunen har en 
förvaltning med kommundirektören som förvaltningschef. 

1.2.1 Politisk organisation 
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1.2.2 Förvaltningens organisation 

 

1.2.3 Styrmodell 

 
Kommunens styrmodell innebär att styrning sker via vision, förhållningssätt och tydliga grunduppdrag 
samt via politiska inriktningar och mål samt ekonomiska ramar. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. Visionen fastställdes 2019 och lyder: 
Härryda – här vågar vi! I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag 
möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande 
generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft. 
Under 2021 kommer förhållningssätt som kompletterar visionen att fastställas. En annan bärande del i 
styrmodellen är att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i 
grunduppdraget. Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både 
statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. Politiska 
inriktningar och mål utrycks dels i en strategisk plan för mandatperioden som antas av 
kommunfullmäktige, dels årligen i budgeten. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika 

Page 60 of 356



5(39) 

verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag, 
inriktningar och mål. 

1.3 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

1.3.1 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen med utfallet per 
indikator. 

  Indikator/mått Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Full behovstäckning 
inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

Antal barn som ej erhållit plats inom 
fyra månader (accepterar fler än ett 
alternativ) 

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får förstahandsval 
beträffande verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

Alla elever har efter 
slutförd grundskola 
eller 
gymnasieutbildning 
tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta 
studier 

Andel elever behöriga till 
gymnasieskolan, % 

92,2 93,4 93,1 91,7 

Andel elever med examen inom fyra år, 
inklusive IV/IM, % 

75,2 76,3 77,3 77,8 

Arbetslöshet, inklusive personer i 
program med aktivitetsstöd, 18-24 år 
(% av befolkningen i Härryda kommun) 

3,3 2,5 3,9 4,8 

Arbetslöshet, inkl personer i program 
med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av 
befolkningen i Länet) 

6 5,1 7,1 7,8 

Det finns bostäder av 
god kvalitet och god 
tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas 
bedömda behov 

Antal ej verkställda beslut inom tre 
månader avseende särskilt boende 

4 7 19 28 

Behov av särskilt boende, personer. 286 307 338 330 

Antal platser särskilt boende 276 288 288 288 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, personer 

121 116 129 130 

Antal lägenheter för funktionsnedsatta. 107 115 124 127 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

Plan för genomförande 
Förskolan lever upp till lagkravet att alla vårdnadshavare som är berättigade till och önskar 
förskoleplats erbjuds detta inom fyra månader. Alla vårdnadshavare kommer att kunna erbjudas den 
verksamhetsform man önskar för sitt barn. 
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Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 

Plan för genomförande 
Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller 
fortsatta studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn 
pågår ett arbete med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- 
och huvudmannanivå.  
Kommunen har som mål att kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige. Processarbetet med 
Sveriges bästa skola har i det första skedet varit inriktat på grundskola. Arbetet kommer att fortsätta 
under planperioden och omfatta såväl förskola som gymnasium. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 

Plan för genomförande 
I förvaltningens arbete med lokalresursplaneringen (LRP) utformas planer för att tillgodose behov av 
särskilt boende för äldre enligt en modell som är baserad på kommunens befolkningsprognos. Antalet 
äldre i kommunen ökar kontinuerligt, vilket innebär krav på fler boenden. Under 2022 planeras ett nytt 
särskilt boende med 54 platser att stå klart i Mölnlycke och ytterligare ett särskilt boende med cirka 50 
platser planeras mot slutet av perioden för att möta kommande behov. I Mölnlycke centrum kommer 
även ett trygghetsboende med cirka 120 lägenheter byggas under planperioden. 
 
Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer 
individanpassad och utgår främst ifrån LSS-handläggarnas kännedom om det stödbehov som är 
aktuellt för målgruppen. Informationen och den samlade bedömningen av behovet ligger till grund för 
lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-lagstiftningens målsättning. På 
senare år har behovet av ett allt mer självständigt boende blivit aktualiserat inom målgruppen och 
förvaltningen arbetar med möjligheten att kunna erbjuda enskilda lägenheter med mer individanpassat 
personalstöd till vissa brukare, så kallade tillgänglighetsanpassade lägenheter. Dessa lägenheter 
erbjuds inom ramen för befintliga eller nytillkomna hyresbestånd i kommunen, med ett individuellt 
anpassat personalstöd som samordnas av sektorn. Under perioden finns en tillkommande servicebostad 
i Landvetter och tillgänglighetsanpassade lägenheter fördelade på Landvetter och Mölnlycke inlagt i 
plan. För personer under 19 år köper kommunen platser av annan utförare. 

1.4 Kommunens gemensamma områden 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att 
bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i arbetet med att vara ett föredöme när det 
gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med 
Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)." I detta avsnitt beskrivs övergripande om arbetet med 
näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska 
utvecklingsområden; service, kommunikation, digitalisering och konkurrensutsättning. 

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men 
eftersom de också ska genomsyra och prägla verksamheterna inom välfärdsnämndens ansvarsområde, 
beskrivs de även i välfärdsnämndens verksamhetsplan. 

1.4.1 Serviceorganisation 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i 
organisationen. Målbilden är att varje möte mellan invånare/företag och kommunen ska präglas av 
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service och kvalitet oavsett via vilken kanal kontakten sker. 

Förväntan och efterfrågan på att kunna hantera ärenden och finna svar på frågor via digitala kanaler 
och digital självservice ökar. Arbetet med att utveckla kommunens digitala service intensifieras under 
året. Den initiala ingången till kommunen i alla frågor bör vara digital för den som så önskar. Via en 
ny och förbättrad hemsida, chattbot med fler funktioner, digitala tjänster och appar ska den digitala 
servicen utökas och förbättras. Samtidigt ska kommunens kontaktcenter utvecklas till att hantera 
frågor rörande alla verksamhetsområden oavsett kanal. Kontaktcenters huvuduppdrag blir att ge 
information och vägledning om såväl verksamhetsfrågor som om hur den digitala servicen kan nyttjas. 
Det nya uppdraget för kontaktcenter kommer att innebära att kontaktvägarna till enheter och 
handläggare behöver förenklas och göras effektivare, så väl externt som internt. Ett fortsatt arbete med 
tillgänglighet och bemötande är därför av stor vikt. Riktlinjerna för service via e-post och telefoni ska 
fortsätta implementeras. 

1.4.2 Kommunikation 
Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område och grunden för förhållningssättet 
till invånare, besökare och näringslivet. Viktiga hörnstenar är transparens, dialog, delaktighet samt att 
kommunikation ska vara proaktiv, planerad och sammanhållen. Arbetet med att utveckla den 
kommunikativa organisationen fortgår. Det är ett strategiskt ledningsverktyg och det är viktigt att 
chefer i organisationen ser sin roll som bärare av kommunikationsperspektivet i alla frågor och 
processer. 

Tydliga strategier för hur kommunens övergripande kanaler ska användas tas fram av 
kommunikationsenheten med syfte att få största möjliga nytta och effekt av vår kommunikation. 
Parallellt fortsätter arbetet att utbilda chefer och medarbetare för att öka kunskapen kring vikten av 
tydlig kommunikation i alla delar av organisationen. Det handlar både om att höja den allmänna 
kunskapen såväl som mer riktade insatser kring språk, digital tillgänglighet eller syftet med en grafisk 
profil som exempel. Fortsatt gäller att kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för 
kommunikationen och fortsätter att stötta verksamheterna, både strategiskt och operativt. Men i linje 
med målet om en kommunikativ organisation krävs också att fler stärker sina kommunikativa 
förmågor då kommunikation pågår dagligen på olika nivåer med olika målgrupper. För att underlätta 
detta tas även fler mallar, instruktioner och checklistor fram. 

Genom proaktiv och tydlig kommunikation byggs förtroende samtidigt som Härryda kommuns 
varumärke stärks. Coronapandemin har tydligt visat på vikten av kontinuerlig kommunikation och att 
berörda målgrupper hålls uppdaterade med riktad information. Antalet träffar på kommunens externa 
webb har varit rekordhögt under pandemin vilket är mycket positivt men ställer också krav på kvalitet, 
snabbhet och hög tillgänglighet. Under 2021 startar arbetet med en ny webbplats där målet är en 
modernare och mer serviceinriktad webb. Härryda.se ska i framtiden inte bara vara en 
informationsplattform utan en plats där medborgare kan utföra ärenden och få svar på frågor. 
Utvecklingen av en ny webb knyts därför ihop med arbetet med digitalisering samt det övergripande 
målet om att bli en serviceorganisation. Som exempel ska digitala tjänster ska vara begripliga och lätta 
att hitta och vårt kontaktcenter ska kunna använda webben som en kunskapsbank och även hänvisa 
medborgare dit för att själva lösa sina ärenden. 

Kommunikationsenheten fortsätter också arbetet med att använda olika och nya verktyg för att nå ut 
och nå nya målgrupper, ett exempel är film där former och arbetssätt utvecklas. Samtidigt fortsätter 
arbetet med att hitta kanaler och former för att också nå de målgrupper som inte är digitala i så hög 
utsträckning. 

1.4.3 Digitalisering 
Kommunens förmåga att leverera en modern digital service blir allt viktigare i ett samhälle där 
medborgarens förväntningar på individuellt anpassad service blir allt högre. Syftet med digitalisering 
är att erbjuda effektivare, bättre och enklare lösningar, det vill säga verksamhetsutveckling där 
digitalisering skapar effektiviseringar för kommunens invånare, företag och besökare samt i 
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kommunens verksamhet. Denna strategiska prioritering är en grundläggande förutsättning för att klara 
framtidens välfärd utifrån de övergripande utmaningarna kopplat till demografi och ekonomi. 

Kommunens digitala agenda med huvudrubriken "digitalt först" anger inriktning och vägledande 
principer. Arbetet ska vara systematiskt och hållbart, baseras på delaktighet och skapa förändring. 
Kopplat till den digitala agendan (2019-2021) finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med 
konkreta åtgärder. Varje sektor ska där till utforma en egen plan för arbetet med digitalisering. Under 
året kommer arbetet med en ny strategisk inriktning att påbörjas. 

Eftersom digitaliseringen påverkar hela förvaltningen är det av yttersta vikt att chefer och medarbetare 
får förutsättningar och stöd att genomföra den digitala transformationen. Under året kommer 
förvaltningens verksamheter att erbjudas olika paket som ger stöd till detta, till exempel att identifiera 
möjligheter till innovation och ökad medborgarnytta genom digitala verktyg och tjänster. 
 
Under 2021 finns förutsättningar för kommunen att ta större kliv inom digitalisering med fokus på 
medborgarnytta och en effektiv förvaltning. En särskild satsning görs på grundläggande 
förutsättningar som skapar möjligheter för digital utveckling. I linje med förvaltningens målsättning 
att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar införs en medborgarapp. Medborgarappen ger 
förutsättningar för att skapa en närmare service med utökade möjligheter för delaktighet genom 
exempelvis förbättrad självservice och digital medborgardialog. Som ett led i att ytterligare öka 
tillgängligheten införs även en live-chatt som ett komplement till dagens chatt-bot med möjlighet att 
chatta direkt med handläggare. Det kommer också ske utveckling av tekniska plattformar för 
automatisering av processer via en robot som ersätter manuellt administrativt och repetitivt arbete, 
samt utökade möjligheter att koppla ihop system för en mer effektiv och sömlös service med hjälp av 
en modern plattform för integration. 

En fortsatt utveckling av plattform för digitala tjänster ger ökade förutsättningar att erbjuda modern 
självservice inom fler områden med enkelhet i fokus för såväl medborgare som förvaltning. 

Arbetet med sensorer med s k LoRa-teknik utvecklas vidare och utökas för att skapa effektiviseringar i 
kommunens processer samt skapar nytta och värde för invånare och företag. 

Under 2021 påbörjas en mer intensiv fas i kommunens införande av framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM). Detta kommer att innebära förändringar inom elevhälsan och i den informationsöverföring 
som sker mellan regionen och kommunen inom vårdövergångar. 

1.4.4 Näringsliv 
Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun sker långsiktigt och uthålligt. 
Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och bedrivs på strategisk nivå och med tydlighet 
i mål, åtgärder och uppföljning. Härryda kommun ska vara attraktivt för nya företag samt stimulera 
entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. 

Kommunen verkar i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Som en del i så väl det 
regionala som lokala arbetet har kommunfullmäktige antagit ett näringslivsstrategiskt program för 
2019-2035. Programmet bygger på Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som innehåller 
målbild och strategier som hela regionen står bakom. Under 2021 tas ytterligare steg för att förverkliga 
programmet. En förvaltningsgemensam handlingsplan upprättas med åtgärder inom samtliga sex 
strategier i programmet. Fokus ligger bland annat på att verka för smidigare handläggning, ökad 
digitalisering, möjliggöra effektiva/hållbara resor med alla trafikslag, samt att utveckla samverkan 
mellan skola och näringsliv. 

Näringslivspolicyn som fastställdes av kommunstyrelsen i september 2020 tydliggör att 
näringslivsfrågorna är angelägna för hela organisationen och ger vägledning om hur kommunen ska 
förhålla sig i relation till företag. Policyn har stort signalvärde både internt och externt, den tydliggör 
bland annat att företag ska prioriteras och att företagen är kommunens kunder. Policyn ska 
implementeras, bland annat genom att bli en del i introduktion för nyanställda chefer och medarbetare. 

Arbetet med att kontinuerligt förbättra företagsklimatet är avgörande för att uppnå målet om att 
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varaktigt ha landets bästa företagsklimat. Arbetet ska bedrivas systematiskt, med tydlig plan, konkreta 
och uppföljningsbara mål och aktiviteter. Fokus ska vara att förenkla och förtydliga kommunens 
processer ur ett näringslivsperspektiv, det ska vara lätt att göra rätt och enkelt att ha med kommunen 
att göra. Det finns en tydlig koppling mellan arbetet med att utveckla kommunen som 
serviceorganisation och arbetet med att förbättra näringslivsklimatet. 

En annan viktig del för att skapa det bästa företagsklimatet är att kommunens kärnverksamheter ska 
vara av hög kvalitet i alla avseenden, kommunen ska vara bra på att vara kommun. Därmed finns det 
också en tydlig koppling mellan arbetet med kvaliteten i verksamheter så som förskola, skola, 
äldreomsorg, fritid och kultur med mera och arbetet med näringslivsfrågor. Det är viktigt att alla 
medarbetare också ser den kopplingen och hur var och en spelar roll för arbetet med företagsklimatet, 
här ger näringslivspolicyn tydlighet och ramar. 

Kommunen ska ha hög närvaro och tillgänglighet i relation till företag. En nära dialog ska föras där 
företagens behov och synpunkter lyssnas in, bland annat genom fortsatta företagsbesök, 
företagsfrukostar mm. Även dialog och samverkan med företagarföreningar och andra 
samverkansorgan är viktigt, liksom kommunikation genom tidning, nyhetsbrev och hemsida. 
Företagslotsen har en nyckelroll i att göra det enklare för företagen att ha med kommunen att göra, 
liksom bygglovsenhetens arbetssätt med en handläggare som är särskilt inriktad mot att arbeta med 
företag. Arbetet skapar också förutsättningar för att skapa effektivare och smartare interna processer. 

1.4.5 Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 är prioriterat för Härryda kommun. Inriktningen ska vara att arbeta med de 
områden där kommunen kan göra störst skillnad och där det är möjligt att följa upp insatserna. 

Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030. 
Planen pekar ut fyra insatsområden som särskilt prioriterade; psykisk hälsa, fossiloberoende kommun, 
biologisk mångfald och ungas delaktighet. Inom samtliga dessa områden ska utvecklingssteg tas under 
2021. 

Inom folkhälsoområdet är insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa det 
fokusområde som alla åtgärder ska syfta till. Det sker bland annat genom utbildningar i "första hjälpen 
vid psykisk ohälsa" för medarbetare i förvaltningen, utbildning för alla elever i årskurs 8 om psykisk 
hälsa, handlingsplan för suicidpreventivt arbete, föräldraskapsstöd, och förstärkta insatser i det 
förebyggande arbetet som utgår från SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid). 

Härryda kommun är en av många kommuner som deltar i kraftsamlingen "Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om" som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Fokusområdena är hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, 
klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Förvaltningen har 
en plan för arbetet mot att bli fossiloberoende, med delmål och mål satta för kommande år. Planen 
innehåller bland annat fortsatt arbetet med att minska matsvinn inom måltidsservice, övergång till 
miljöfordon i kommunens fordonspark samt uppdaterad resepolicy. Ett större förändringsarbete 
initieras kring förvaltningens möblelhantering i syfte att skapa ökad återanvändning och minskade 
inköp av nya möbler. 

Arbetet med ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras. Nya former för att involvera unga och 
skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande ska skapas, t ex i form av digitala verktyg och 
digitala dialogforum via skolan. 

En del i beslutet om den strategiska planen för Agenda 2030 var att ett hållbarhetsstrategiskt program 
ska utarbetas, ett långsiktigt program som likt det näringslivsstrategiska programmet pekar ut riktning 
och prioriterade områden för tiden fram till 2035. Arbetet med att ta fram programmet ska göras i 
dialog med såväl politiker och förvaltningens tjänstepersoner som med invånare, ungdomar, företag, 
föreningar etc. 

Arbete pågår för att utarbeta en ny Översiktsplan för Härryda kommun. Perspektiv och mål från 
Agenda 2030 är en viktig del i processen, t ex så har den utvecklingsinriktning som utarbetats 
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genomlysts och konsekvensbeskrivits utifrån hållbarhetsmålen. Även i den fortsatta processen kring 
ny översiktsplan kommer Agenda 2030 att finnas med som en viktig del. 

Ett viktigt nästa steg i arbetet är att söka samverkan och partnerskap med andra aktörer, så väl företag 
som föreningar och civilsamhället. 

1.4.6 Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg skall konkurrensutsättning 
övervägas. Nämnden och förvaltningen arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ 
drift av verksamhet. I vissa fall kan det vara ett sätt att konkurrensutsätta kommunal verksamhet och i 
andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden. 

Inom välfärdsnämndens ansvarsområden startade Fridaskolan inför höstterminen ny gymnasieskola i 
Mölnlycke, vilket kommer att innebära en konkurrens om eleverna inom upptagningsområdet. Beslut 
har fattats om försäljning av tomt för förskoleverksamhet i Landvetter Backa och i Mölnlycke pågår 
planering för en fristående grundskola. Arbetet med att skapa förutsättningar för LOV inom särskilt 
boende pågår och ingår i flerårsplaneringen. 

Inom samtliga områden pågår omvärldsspaning och marknadsundersökningar för att skaffa kunskap 
och goda exempel kring konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. 

1.5 Arbetsgivarvarumärke 

1.5.1 Attraktiv arbetsgivare 
För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida 
personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla 
och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. Det personalpolitiska programmet är en 
grundpelare i det arbetet och en viktig del i att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i 
kommunen. Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning. Kompetensförsörjning sticker 
ut som en viktig strategisk fråga eftersom det blir allt svårare att rekrytera och behålla behörig 
personal inom vissa av kommunens verksamheter. 

Som ett led i att öka digitaliseringen kommer kommunen införa digitala anställningsavtal samt utöka 
utbudet av e-tjänster för de personaladministrativa delarna under 2021. Även digitala utbildningar 
kommer att utvecklas. Kortare instruktionsfilmer samt längre utbildningsfilmer kommer tas fram för 
att öka effektiviteten och göra instruktioner och utbildningar mer lättillgängliga. 

Rekryteringsprocessen kommer att utvecklas för att säkerställa att rätt personer anställs och risken för 
felrekryteringar minskar. 

För att mäta hur arbetsmiljön ser ut genomför organisationen bland annat en medarbetarenkät 
vartannat år. Tillvägagångssättet för medarbetarenkäten kommer ses över och vid behov förändras. 

1.5.2 Personalpolitiska programmet 
Kommunen kommer, inom ramen för arbetsgivarvarumärket, fortsätta nylansering av det 
personalpolitiska programmet (PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns 
arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring 
vilken typ av arbetsgivare kommunen vill vara. Programmet ska genomsyra organisationen och är 
uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. 
Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. 

Det personalpolitiska programmet kommer att kompletteras av förhållningssätt som ska prägla vår 
organisation och tillsammans kommer detta arbete att implementeras och bli levande i kommunen 
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under. 

1.6 Ekonomi 

1.6.1 Nämndens ekonomi 

Driftsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Utbildning, kultur och fritid 1 253 592 1 252 756 1 254 623 1 285 374 1 307 513 

Socialtjänst 687 950 716 780 726 424 729 065 735 673 

Nettokostnad 1 941 542 1 969 536 1 981 047 2 014 439 2 043 186 

Nämnden ökar sin budget mellan 2020 till 2023 med 74 mnkr. Knappt 55 mnkr av ökningen förklaras 
av fler barn och elever inom UKF samt två nya idrottshallar. Ökningen inom socialtjänst beror främst 
på nya boenden och volymförstärkningar. 

Investeringsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Utbildning, kultur och fritid 10 026 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 

Socialtjänst 2 473 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 

Nettokostnad 12 499 21 829 22 200 13 900 14 040 13 870 14 700 

Totalt uppgår investeringsbudgeten för välfärdsnämnden till 79 mnkr under planperioden. Merparten 
av investeringarna är avsedda för inventarier till nya byggnader och utbyte av inventarier till äldre 
byggnader. Även ett mindre anslag för IT-investeringar finns. Det största projekt under perioden avser 
inventarieinköp till Fagerhultsskolan i Hindås. 
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2 Sektor för utbildning kultur och fritid 
2.1.1 Sektorns organisation 

 
Sektorn utbildning, kultur och fritid består från och med 2021 av fyra verksamheter och två centrala 
stödfunktioner. I sektorledningen ingår sektorchef, verksamhetschefer samt funktionschefer. 
Sektorchefens uppgift är att kommunicera och följa upp målen samt skapa förutsättningar för 
verksamheterna att uppnå dessa. 

Sektorns administrativa funktion handlägger politiska ärenden samt genomför utredningar och 
uppdrag till den politiska organisationen. Administrationen på sektorskontoret arbetar med att stödja 
sektorledningen och utveckla en effektiv och rättssäker administration för sektorn som helhet. 
Funktionen samordnar många processer såsom dokumenthantering, synpunktshantering, statsbidrag 
och utveckling av e-tjänster. 

Planering och tillsyn är en enhet inom den administrativa funktionen. Enheten ger verksamhetsstöd till 
förskola och grundskola i form av administration, skoljuridik, placeringsarbete, avgiftshantering samt 
rapportering och sammanställning av statistik. Enheten ansvarar för befolkningsuppföljning och 
lokalresursplanering. Planering och tillsyn har även kommunens uppdrag att följa upp barn och elever 
i fristående verksamhet eller i andra kommuners förskola eller skola. Enheten genomför tillsyn över de 
fristående förskolor som finns i kommunen. 

Verksamhetsstöd har i uppdrag att stödja och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög 
och likvärdig kvalitet. Funktionen arbetar utifrån identifierade behov inom sektorn och prioriterade 
områden i sektorsplanen. Utvecklingsområden som kommer att vara i fokus framöver är att utveckla 
ett nytt systematiskt kvalitetsarbete och att implementera O365. I samverkan med 
utbildningsverksamheterna kommer också en plan som säkerställer barns och elevers rätt till digital 
kompetens samt möjligheter att förstå och hantera digitala verktyg att tas fram. 
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2.1.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Den bästa utbildningen i Sverige ska erbjudas. Sektorn ska arbeta för att alla elever, utifrån sina 
förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas. Viktigt är också att arbeta med att stärka barns och unga 
vuxnas psykiska hälsa. 

Plan för genomförande 
Sektorn samverkar med fristående aktörer, både på regelbunden basis med de som funnits länge i 
kommunen och vid behov i samband med till exempel nyetablering. Sektorn samarbetar också med 
andra aktörer, både kommunala och privata, för att bland annat säkerställa alla gymnasieelevers 
skolgång.  
 
Processarbetet med Sveriges bästa skola har i det första skedet varit inriktat på 
grundskoleverksamheten. I slutet av 2020 kommer ett första delresultat att presenteras för 
välfärdsnämnden. Fokusområden är bland annat ökade kunskapsresultat samt ökad trygghet och 
studiero - områden som också finns med som mål i välfärdsnämndens budget för 2021. Inom ramen 
för arbetet ingår också översyn av rektorsorganisationen och stadieindelning.  
 
Arbetet med Sveriges bästa skola kommer att fortsätta under planperioden och omfatta såväl förskola 
som gymnasium. I arbetet ingår tydliga mål, aktiviteter, tidsplan, implementeringsplan, uppföljning 
och eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolutvecklingen och undervisningen ska bygga på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Omvärldsanalys i syfte att lära av andras erfarenheter är 
också av stor betydelse i arbetet. För att stödja processen med Sveriges bästa skola kommer ett nytt 
systematiskt kvalitetsarbete att implementeras under planperioden.  
 
En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. Ett ettårigt projekt med medel från 
SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) har påbörjats under hösten 2020. Projektet riktar sig till 
elever som har en särskild begåvning i kombination med en annan funktionsnedsättning. Skolan har 
ibland svårt att tillgodose en fungerande lärmiljö, vilket kan leda till att eleverna riskerar en hög 
skolfrånvaro och blir hemmasittande. Eleverna får undervisning av en verksamhetsutvecklare inom 
verksamhetsstöd och arbetet leds av skolpsykolog och specialpedagog inom elevhälsan. Arbetet 
kommer att utvärderas efter läsåret och erfarenheterna kommer att tas tillvara för fortsatt arbete. En 
ytterligare insats som kommer att genomföras under planperioden för att stödja elever med hög 
skolfrånvaro är att utveckla digital undervisning som ett komplement.  
 
Det treåriga projektet BUMSS (barn- och ungdomsmedicin, skola, socialtjänst) kommer att avslutas 
och utvärderas under 2021. En plan för att ta vara på lärdomarna i projektet kommer att tas fram och 
implementeras i ordinarie arbete. Projektet TSI (tidiga och samordnade insatser) kommer också att 
avslutas under perioden men sektorn kommer i samverkan med socialtjänsten att söka nya TSI-medel 
för riktade insatser i syfte att förebygga utanförskap och kriminalitet. Arbetet kommer att bedrivas av 
SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). En strategi för arbetet med SIP (samordnad individuell plan) är 
nu beslutad av VIS-gruppen (verksamheter i samverkan) och kommer att implementeras under 
planperioden.  
 
Funktionschefen för verksamhetsstöd kommer under planperioden att fungera som 
barnrättssamordnare och har påbörjat arbetet med att stärka arbetet med barnrätt i hela kommunen. 
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Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 
• Välfärdsnämnden ska säkerställa att arbetet med utvecklingen av kommunens skolverksamhet görs i 
enlighet med politiskt beslutade inriktningar och beslut 

Plan för genomförande 
Sektorn arbetar kontinuerligt med att följa upp verksamheterna utifrån olika aspekter och på alla 
organisatoriska nivåer. Delar av arbetet sker i samarbete med sektorns ekonomer. Eftersom barn- och 
elevantal varierar över tid, behöver verksamheterna vara flexibla för att kunna bedrivas på ett 
kostnadseffektivt sätt.  
 
Analyser av verksamheternas nettokostnadsavvikelser såväl som kostnadsjämförelser med andra 
kommuner görs kontinuerligt. Detta leder till kunskap och insikter om hur verksamheterna ligger till 
kostnadsmässigt och kan bedrivas än mer effektivt. Arbetet möjliggörs av offentlig statistik och genom 
olika nätverk. Till följd av Skolverkets beslut att hemligstämpla information som kan klassas som 
affärshemligheter, riskerar vissa jämförelser att bli svårare att genomföra.  
 
Inom förskola är nettokostnadsavvikelsen medvetet något hög, vilket också speglar den politiska 
ambitionen på området. Grundskolornas organisation är mycket kostnadseffektiv. 
Undervisningskostnaden är en av de lägsta i landet samtidigt som resultatnivån är hög. Även 
Hulebäcksgymnasiet har en mycket kostnadseffektiv organisation. Gemensamt för båda verksamheter 
är att nettokostnadsavvikelsen är låg, också i jämförelse med övriga riket.  
 
Digitaliseringen inom sektorn drivs för att kostnadseffektivera verksamheterna och samtidigt ge en 
högre service till invånarna. Sektorn tillhandahåller flera e-tjänster och arbetar löpande med att 
förenkla och förbättra verksamheternas processer. Arbete pågår även med att utveckla sektorns del av 
kommunens kontaktcenter. Servicemätningar genomförs regelbundet och resultaten följs upp inom 
respektive verksamhet.  
 
Dialog kring skolutveckling i relation till politiska mål och inriktningar förs kontinuerligt mellan 
förvaltning och nämnd i olika politiska forum. 
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2.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan        
2023 

Taxor och avgifter 44 710 43 766 42 065 41 726 40 923 

Hyror och arrenden 3 781 5 020 5 070 5 070 5 070 

Bidrag 86 966 35 870 35 870 35 870 35 870 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 120 025 112 230 116 089 118 500 120 973 

Övriga intäkter 2 207 1 135 1 135 1 135 1 135 

Summa intäkter 257 689 198 021 200 229 202 301 203 971 

Lönekostnader 885 929 840 135 836 615 843 204 850 692 

Köp av huvudverksamhet 248 855 255 052 273 266 291 656 305 260 

Lokalhyror och markhyror 122 422 122 709 117 223 120 370 120 712 

Avskrivningar och internränta 14 870 15 949 15 771 15 746 15 731 

Övriga kostnader 239 205 216 932 211 977 216 699 219 089 

Summa kostnader 1 511 281 1 450 777 1 454 852 1 487 675 1 511 484 

Nettokostnader 1 253 592 1 252 756 1 254 623 1 285 374 1 307 513 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Ledning 12 333 13 079 21 709 22 914 24 534 

Förskoleverksamhet 300 012 293 856 291 103 292 533 299 042 

Grundskoleverksamheten 627 929 640 364 658 727 669 742 671 057 

Gymnasieverksamheten 163 207 177 797 183 235 192 987 205 117 

Kultur och fritid 94 092 94 297 99 849 107 198 107 763 

Utveckling och flerspråkighet 34 462 33 363 0 0 0 

Vuxenutbildning 21 557 0 0 0 0 

Nettokostnad 1 253 592 1 252 756 1 254 623 1 285 374 1 307 513 

Driftbudget/plan för sektorn för utbildning, kultur och fritid innebär en nettokostnadsökning på 
54,8 mkr under planperioden. Detta förklaras främst av fler barn och elever i sektorn motsvarande 41 
mnkr samt två nya idrottshallar motsvarande 13,4 mnkr. 

Volymförändringar enligt befolkningsprognos 

Antalet barn i förskoleålder väntas öka med ca 100 barn mellan åren 2020 och 2023, där den största 
ökningen sker det sista året. Barnantalet är dock fortsatt lågt jämfört med tidigare perioder och 
beräknas vara åter på 2015 års nivå först under 2029. Antalet elever i grundskole- och gymnasieålder 
ökar under planperioden, där elevantalet väntas öka med 65 respektive 260 elever. Ökningen inom 
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gymnasieverksamheten kommer framförallt att märkas på köpta platser. De stora kullarna inom 
förskola i början av 10-talet har alltså nu gått igenom grundskolan och börjat i gymnasiet. 

Övriga verksamhetsförändringar 

Till följd av det lägre barnantalet inom förskola genomförs organisationsanpassningar så som 
tillfälliga stängningar av hela förskoleavdelningar, vilka sedan är planerade att öppna upp när 
barnantalet ökar. Den ekonomiska effekten av stängningarna innebär minskade kostnader för personal 
och måltid. Förskoleverksamhetens ram minskar i början av planperioden för att sedan stiga till år 
2023, som en effekt av barnantalet. 

Genom volymförändring utökas grundskolas ram med 11,4 mnkr till år 2023, varav särskola motsvarar 
3,7 mnkr, då antalet elever mottagna i särskola beräknas öka från 44 till 58 elever under planperioden. 
För att bibehålla elevpengen inom särskola görs en omfördelning från grundskola till särskola, vilket 
innebär att grundskoleenheternas budget minskar med tusen kronor per elev. I rektors ansvar ingår att 
genomföra de anpassningar som är bäst för respektive skola, varför konsekvenserna kan variera. Inför 
höstterminen 2021 kommer Fagerhultsskolan i Hindås stå klar. 

Antalet elever i åldern 16-19 år ökar under hela planperioden, vilket medför en ökad budgetram om 28 
mnkr till år 2023. Kostnaderna för köpta platser ökar både på grund av volymförändringen och på 
grund av att den interkommunala ersättningen höjts. Den budgetminskning för köpta platser som 
genomfördes inför 2018 är helt återställd år 2021. 

Gymnasiet gör en översyn av organisationen på introduktionsprogrammen i syfte att öka kvaliteten 
med målet att bli elevens (och vårdnadshavares) förstahandsval. Som en effekt av detta väntas 
kostnaderna för köpta platser sjunka med ca 1 mnkr. I översynen ingår även en möjlighet att bättre 
kunna följa upp kvaliteten på de köpta utbildningsplatserna. 

Lägre internränta ger lägre hyreskostnader för samtliga kommunägda lokaler och idrottshallar. Detta 
medför en hyressänkning som får effekt även för bidrag till fristående verksamhet (köpta platser) inom 
för-, grund- och gymnasieskola. Inför nästa år har de interna måltidspriserna räknats upp, vilket 
påverkar bidraget till fristående verksamhet åt motsatt håll. 

Ramen för kultur och fritid ökar med 13,4 mnkr till år 2023, framförallt till följd av nya idrottshallar. 
Till sommaren 2021 väntas Wallenstam Arena samt den nya gymnastik- och trampolinhallen i 
Mölnlycke stå klara. Ishallen från föregående års plan är nu framflyttad till utanför planperioden. 
Utöver dessa förändringar finns en besparing inom verksamheten om 0,5 mnkr. 

Inför 2021 har en omorganisation av verksamheten utveckling och flerspråkighet genomförts, där 
enheten centrum för flerspråkigt lärande (CFL) samt den centralt organiserade barn- och elevhälsan 
flyttats till för- och grundskoleverksamheten. En ny funktion, verksamhetsstöd, med uppdrag att stödja 
och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet, har bildats. Samtidigt 
genomförs besparingar av totalt 2,4 årsarbetare, motsvarande 1,7 mnkr. 

Inom sektorn finns en rullande budget för utbyte av personaldatorer och IKT-verktyg, där de tre stora 
verksamheterna får del av den vart tredje år. Budgeten har nu förskjutits ett år framåt i tiden. År 2022 
tillfaller 1,3 mnkr förskola och år 2023 får gymnasiet 1,5 mnkr. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Plan     
2025 

Inkomst        

Utgift 10 026 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 

Nettoutgift 10 026 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 

Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden uppgår till 66,3 mkr. Huvuddelen av 
investeringarna består av utbyte av inventarier. Övriga investeringar har anknytning till de objekt som 
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finns upptagna i lokalresursplanen. Det största objektet under planperioden utgörs av inventarier till 
Fagerhultsskolan i Hindås. Inventarier till nya idrottshallar finns hos sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. 

2.2 Förskola 

2.2.1 Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. 
Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö 18) för förskolan, samt de kommunala 
politiska målen för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och är det 
första steget i barnens utbildning. Förskolan vilar på demokratins grund och ska erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
 
I samarbete med vårdnadshavarna ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet och ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (Skolverket, 2018). 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheten ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi 4,7 4,7 4,7 5,1 5,3 

Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi 4,5 4,9 4,2 4,1 4 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%) 47 48 52 58 60 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Invånare i kommunen, 1-5 år 2 495 2 516 2 460 2 462 2 542 

Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år 120 120 116 117 116 

Inskrivna barn förskolan, egen regi 2 048 1 950 1 968 1 970 2 034 

Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi 123 135 110 110 110 

Köpta platser 280 285 275 275 275 
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2.2.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska verka för att både verksamhetsform (förskola/familjedaghem) och driftsform (egen 
regi/extern regi) är valbar för vårdnadshavaren. I den egna verksamheten ska barngruppsstorlekarna 
för de minsta barnen inte öka, helst minska. 

Plan för genomförande 
I Härryda kommun kan vårdnadshavare fritt välja verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) och 
driftsform (fristående eller kommunal) för sitt barn. I kommunen finns kommunala förskolor och 
familjedaghem samt sju fristående förskolor och ett fristående familjedaghem. Inom de kommunala 
verksamheterna kan samtliga barn ges plats i den verksamhetsform som vårdnadshavarna har önskat. 
På Härryda kommuns webbsida kan vårdnadshavarna hitta information om samtliga verksamheter, 
både kommunala och fristående, som finns i kommunen. 
 
Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Gruppindelningen sker ofta 
utifrån barnens ålder, där de yngre barnen går i mindre grupper och de äldre barnen i större grupper. 
Antal barn per pedagog är ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är 
möjliga. Med rådande ekonomi har verksamheten inte möjlighet att minska barngruppernas storlek 
eller minska antalet barn per pedagog, utan det är en organisationsfråga på enheten. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare ska stärkas 

Plan för genomförande 
En kommunikationsinsats för att göra verksamhetsformen mer känd för kommuninvånarna samt 
marknadsföra möjligheterna att arbeta som dagbarnvårdare i Härryda kommun planeras. Då flera 
pensionsavgångar väntar i dagbarnvårdarverksamheten påbörjas en plan för att säkerställa återväxten i 
yrket. I samband med det arbetet ses också den geografiska spridningen av familjedaghem i 
kommunen över för att kunna tillgodose närhetsprincipen. 

2.3 Grundskola 

2.3.1 Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. 
Styrdokumenten är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 med sina kursplaner, 
samt de kommunala politiska målen för verksamheten. 
 
Verksamhetens uppdrag är att främja lärande där eleven ska stödjas, stimuleras och utmanas att 
inhämta kunskaper för att nå gymnasiebehörighet. Verksamheten ska uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt arbeta för en hög och likvärdig kvalitet. I 
samarbete med hemmen ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen. 
 
Verksamheten har i uppdrag att främja demokratiska värden och förbereda eleverna för att leva och 
verka i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med 
andra. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Verksamhetens uppdrag är att arbeta för att eleverna utvecklar sin förmåga 
till kritiskt tänkande och att kunna analysera ur olika perspektiv. 
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Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheterna ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 
 
Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och 
arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med att stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. Elevhälsans arbete genomförs på olika nivåer t ex genom att bidra till en 
hälsofrämjande skolutveckling eller genom att undanröja hinder för enskilda elevers lärande. 
 
Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, har i uppdrag att introducera, kartlägga och undervisa 
nyanlända barn, elever och familjer på mottagningsenheten Välkomsten. I detta ingår även att stödja 
ledare och pedagoger i arbetet med mottagandet av nyanlända. CFL erbjuder också studiehandledning 
och modersmål. Syftet är att ge goda förutsättningar för nyanlända barn och elever att klara sin 
skolgång. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel 92,2 93,4 93,1 91,7 92,5 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel 87 82 82,3 84 78 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskola 
åk 1-9, kommunala skolor, andel. 

79,3 80 77,8 75 75 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen, andel 45 47 47,7 45,9 46 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Invånare i kommunen, 6-15 år 6 089 6 197 6 194 6 286 6 233 

Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år 103 103 106 107 108 

Elever i kommunal grundskola inkl 
förskoleklass 5 343 5 498 5 532 5 596 5 622 

-varav sålda platser 94 80 89 89 89 

Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, % 93 93 93 93 93 

Köpta platser, grundskola och förskoleklass 728 678 688 678 668 

Elever mottagna i särskola 46 57 59 66 66 

Antal elever som erbjuds 
modersmålsundervisning 401 360 400 410 420 

Antal språk som erbjuds inom 
modersmålsundervisning 25 21 22 23 24 

2.3.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska sträva mot att bli Sveriges bästa grundskola och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas och kunskapsresultaten ska öka. Arbetet med skolutveckling 
ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare. Verksamheten ska också 
verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i kommunen. 

Plan för genomförande 
För att nå Sveriges bästa grundskola måste likvärdigheten i kommunens skolor öka. Undervisningen 
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 
Rektorerna fortsätter utbildningsinsatsen med en skolforskare från Göteborgs universitet för att 
ytterligare öka sin kompetens att styra och leda sin skolenhet. Rektorerna fördjupar sig i sin skolas 
utvecklingsområden och tar fram ledarhandlingar som styr och leder skolans arbete i rätt riktning.  
 
En gemensam elevhälsoplan med ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning för att säkerställa ett 
likvärdigt elevhälsoarbete har tagits fram och ska under perioden implementeras.  
 
För att säkerställa att alla elever folkbokförda i Härryda kommun får en god utbildning samarbetar 
sektorn både med kommunala och fristående aktörer. Vid etablering av nya fristående grundskolor ska 
kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring gemensamma 
frågeställningar. 

Välfärdsnämnens mål och inriktningar för 2021 
• Tryggheten och studieron ska öka 
• Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 
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Plan för genomförande 
Att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet 
Sveriges bästa skola.  
 
I arbetet med att ta fram mål och förändringsstrategier för att nå Sveriges bästa skola har en 
processgrupp upprättas. Processgruppen består av lärare, rektorer, tjänstepersoner i förvaltningen, 
skolchef, fackliga representanter och politiker i välfärdsnämnden. Resultatet av gruppens arbete 
kommer att bli grundskoleverksamhetens inriktningsdokument.  
 
Tre huvudområden har identifierats:  
* Lärare 
* Arbets- och lärmiljö  
* Kunskapsresultat.  
 
Processen är i sitt slutskede och planeras vara klart inför vårterminen 2021. 

2.4 Gymnasium 

2.4.1 Grunduppdrag 
Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella 
program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett 
om dessa erbjuds i egen regi eller inte. Utöver de nationella programmen erbjuds även utbildningar 
med av regeringen bestämt riksintag. Kommunen har tecknat samverkansavtal inom GR 
(Göteborgsregionens kommunalförbund) för att möjliggöra ett brett utbildningsutbud för kommunens 
ungdomar. Gymnasieskolan regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplan 2011 (Gy 
11) samt ämnes- och kursplaner. 
 
Gymnasieverksamhetens övergripande uppdrag i Härryda kommun är att förmedla kunskaper och 
stödja elever så att de kan nå gymnasieexamen inom högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 
år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på 
ungdomsgymnasiet ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara av sina studier och nå målen för sin 
utbildning. För att nå dit krävs att verksamheten skapar förutsättningar så att eleven: 
 
•Lär sig att se helheten i sina studier. 
•Är delaktig och har inflytande. 
•Utvecklar en social kompetens. 
•Blir medveten om sitt lärande. 
 
Det kommunala ungdomsgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram och fem högskoleförberedande 
program. Vidare erbjuder gymnasiet utbildning för de elever som inte är behöriga genom 
introduktionsprogrammen, där till exempel språkintroduktion är ett av alternativen. Målsättningen är 
att den obehöriga eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller komma ut i arbete. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret 
innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförd i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljer ett nationella program på 
gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att starta 
upp eller fullfölja gymnasial utbildning. 

Page 77 of 356



22(39) 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel 
(%) 79,2 78 81,3 82,3 82,3 

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne, andel (%) 95,9 94,9 95,5 98,7 96,9 

Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
andel positiva svar (%) 88,4 88,4 89,9 89,9 82 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet 1 716 1 719 1 700 1 700 1 700 

Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda 
kommun 1 479 1 537 1 624 1 704 1 786 

2.4.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Andelen elever med examen inom fyra år, inklusive IM, ska 
fortsätta att öka. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i 
kommunen. 

Plan för genomförande 
För att nå målet om att erbjuda den bästa utbildningen i Sverige behöver verksamheten ligga i 
framkant med skolutveckling och använda pedagogiska metoder som bygger på vetenskaplig grund. 
Därför har Hulebäcksgymnasiet ett skolutvecklingsråd, där förstelärare och skolledning möts för att 
diskutera och vidareutveckla skolan. Tillsammans med arbetslagen har rådet tagit fram en 
kompassriktning samt en plan för hur skolan ska se ut år 2040 och vad verksamheten måste göra för 
att komma dit. Planen utgår från de politiska inriktningsmålen, forskning från SKR med avseende på 
kompetensförsörjning samt den nationella digitaliseringsstrategin. Skolledningens fokusområden inför 
2021-2023 är inkluderande arbetssätt och digitalisering i syfte att skapa goda studieresultat och 
förebygga psykisk ohälsa. Hulebäcksgymnasiet har ett samarbete med Peder Skrivares gymnasieskola 
i Varberg för att kvalitetssäkra den vetenskapliga grunden genom att spegla oss mot annan likvärdig 
aktör inom utbildningssektorn.  
 
För att Härryda kommun ska kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige krävs förutom en 
kompassriktning ett väl fungerande samarbete med näringslivet, högskolor och universitet. 
Verksamheten vill via sådana samarbeten säkerställa att våra elever får den kunskap de behöver ha 
med sig efter avslutade gymnasiestudier. Skolan arbetar via branschråden för att andelen elever på 
yrkesförberedande program som tar examen ska öka och att dessa elever är anställningsbara efter 
avslutade gymnasiestudier. 
 
För att vår utbildning ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på 
Hulebäcksgymnasiet. Detta vill verksamheten säkerställa genom att satsa på kompetensutveckling i 
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linje med vår kompassriktning samt tillsammans med personalfunktionen arbeta för att renodla 
läraruppdraget. På Hulebäcksgymnasiet ska det vara lätt att vara lärare och rektor ska ha tillgång till 
stödfunktioner som underlättar uppdraget för både lärare och elevhälsans personal. Arbetsmiljön för 
elever och personal ska ge god studiero, vilket föranlett gymnasiet att se över lokalerna för att hitta 
rum för tysta miljöer.  
 
Gymnasieverksamheten i Härryda kommun har vid sidan av Hulebäcksgymnasiet även ett ansvar i att 
säkerställa att alla ungdomar 16-20 år folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial 
utbildning. I projekt InVux arbetar verksamheten med att få till stånd samarbeten som är gynnsamma 
för individen och för resursutnyttjandegraden inom Härryda framtid och gymnasieverksamheten. För 
att säkerställa att alla ungdomar folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial utbildning 
samarbetar verksamhetschefen för gymnasiet både med kommunala och fristående aktörer i regionen. 
Hösten 2020 startar Fridaskolan gymnasieskola i Mölnlycke. Verksamhetschef och sektorchef har 
tillsammans med skolledningen på Fridaskolan haft flera möten för att möjliggöra ett gott samarbete 
skolorna emellan. 

2.5 Kultur och fritid 

2.5.1 Grunduppdrag 
Kulturverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja kulturens ställning i kommunen 
och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten bidrar genom 
ett brett och professionellt kulturutbud till en god livskvalitet för medborgarna. 
 
Verksamheten ska vara väl känd och tillgänglig så att alla medborgare erbjuds goda möjligheter att 
delta. Kulturen ska vara en självklar och tydlig del av samhällsbygget och präglas av ett innehåll som 
utifrån en demokratisk värdegrund fokuserar på frågor om öppenhet, tolerans och om allas lika värde. 
 
Kulturskolan ska skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga rätt till kulturella upplevelser och 
konstnärligt utövande. Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa genom konst och kultur. 
Kulturskolan omfattar kursverksamhet för åldrarna 5-20 år och samverkar med grund- och 
gymnasieskolan samt deltar i regionala och internationella samarbeten. 
 
Kulturhusen och biblioteken är platser med rum för upplevelser, inspiration, skapande, lärande och 
möten. I kulturhusen samsas bibliotek med ateljé, utställningsytor, dansgolv, plats för föreningsliv och 
scener. Kulturhusen och biblioteken ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för 
människors kulturliv. De ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och ge utrymme för var och 
en att utveckla sina skapande förmågor. 
 
Den offentliga konsten är en viktig del av kommunens identitet och i samhällsbygget. Verksamhetens 
arbete med den offentliga konsten sker i bred samverkan med andra sektorer i kommunen och i dialog 
med medborgarna. 
 
Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens 
ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.  
 
Fritidsbanken är en del av fritidsverksamheten och fungerar som ett bibliotek, fast med sport-och 
friluftsprylar. De flesta artiklarna är skänkta av privatpersoner och föreningar, alla får låna gratis. 
Fritidsbanken bidrar till en hållbar miljö genom återbruk och minskad onödig konsumtion. Idag finns 
en lokal för Fritidsbanken i centrala Mölnlycke och en filial med skridskor, klubbor m.m. i Landvetter 
ishall. 
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Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom konsultation och samverkan, 
bidragsgivning samt administrativt stöd via Föreningsnavet. Enheten ansvarar för fördelning och 
uthyrning av träningstider i idrottsanläggningar till föreningar, uthyrning av anläggningar och lokaler 
till privatpersoner samt handläggning av lotteritillstånd utifrån lotterilagen. Sommartid tillhandahåller 
enheten simskoleverksamhet i kommunens olika delar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser 1 778 1 650 1 650 1 650 1 650 

Antal utlån biblioteken 360 000 400 000 360 000 360 000 360 000 

Antal besök kulturhusen 493 296 500 000 500 000 500 000 500 000 

Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun 7 782 7 800 8 148 8 331 8 532 

Antal mötesplatser som Fritid ungdom ansvarar 
för eller stödjer 7 7 7 7 7 

Antal bidragsberättigade föreningar 130 132 132 130 130 

Antal barn som deltar i simskolan 247 250 250 250 250 

Antal deltagartillfällen (LOK-stöd) 287 315 280 000 280 000 280 000 280 000 

2.5.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Det är viktigt med öppenhet och transparens avseende arbetet med konstnärlig utsmyckning i 
offentliga miljöer och att möjlighet till inflytande ges till kommuninvånarna. Verksamheten ska också 
verka för att långsiktigt tillse tillgången till idrotts- och föreningsanläggningar och möjligheten för 
medborgarnas möjlighet till rekreation och aktiv fritid. 
 
Genom att i varje fråga beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och 
hälsosam fritid befäster Härryda kommun sin plats som det självklara valet för nyinflyttning och 
etablering. 

Plan för genomförande 

Offentlig konst 
En viktig och betydelsefull del av arbetet med den offentliga konsten är medborgarnas delaktighet och 
insyn i arbetet. Enligt den ordning för hantering av den offentliga konsten som kommunen har beslutat 
om och som verksamheten följer, görs varje gång konst upphandlas en bedömning om i vilken del av 
processen en medborgardialog kan föras. Olika dialoger har ägt rum sedan hösten 2018. Dels har 
öppna dialoger med medborgare förts i konstprojekten vid Mölnlycke fabriker – skulptur vid 
Massetjärn och ny idrottsarena – och dels har samverkan med brukare skett inför det påbörjade 
projektet på Säteriets bostadsområde genom skola och fastighetsägare (dialogprocess). Inför 
kommande konstprojekt är ambitionen att starta dessa i ett tidigt skede av byggprocessen, i samband 
med planarbetet, för att på så sätt kunna få fler involverade i projekten.  
 
Rekreation och fritid 
I syfte att maximera beläggningen av de idrotts- och föreningsanläggningar som finns tillgängliga i 
Härryda kommun kommer föreningsservice att se över bokningsrutiner och kartlägga beläggningen på 
anläggningarna. Detta för att säkerställa en tydlig kommunikation som gör det enkelt för medborgarna 
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att utnyttja idrotts- och föreningsanläggningarna på bästa vis. Dialog med föreningar och 
utvecklingsarbete är viktigt för att nå en bra och effektiv planering och synliggörande av våra ytor för 
medborgare i kommunen. För att kunna skapa möjligheter till rekreation och en aktiv och hälsosam 
fritid krävs samarbete inom förvaltningen för att på ett tydligt och bra sätt arbeta framåt. En kommun 
med starkt kultur- och fritidsutbud är attraktiv och konkurrenskraftig i nyinflyttning och etablering. 
Tillsammans med en öppenhet och tydlighet för fler samarbeten och fler aktörer skapar vi goda 
förutsättningar för utveckling i hela kommunen. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Det ska finnas fler utförare inom kulturskolan 

Plan för genomförande 
I Härryda kommun finns flera aktörer som idag vänder sig till barn och unga med ett kulturellt 
pedagogiskt utbud. Kulturskolan samarbetar idag med flera aktörer som studieförbund, företagare och 
institutioner för att skapa goda förutsättningar för ungas kulturutövande. Hur eller om eller på vilket 
sätt fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa. Det ska finnas olika sätt 
att skapa kultur och en bredd av kulturella uttryck. Idag arbetar kulturskolan utifrån en pedagogisk 
höjd och ett konstnärligt mål som kombineras i en kulturkontext. En ökad valfrihet för barnen utifrån 
intresse och form är av godo så att fler unga får tillgång till kulturskapande och utvecklas inom den 
kulturella infrastrukturen som medför att kommunen också blir en attraktiv arena för etablering och 
nyinflyttning. 
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3 Sektor för socialtjänst 
3.1.1 Sektorns organisation 

 
Sektor för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda och jämlika livsvillkor hela livet för 
människor som bor och vistas i Härryda kommun. Detta uppnås genom att erbjuda äldreomsorg, stöd 
till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
flyktingmottagande, arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. 

Socialtjänsten ska genom en rättssäker och samlad myndighetsutövning säkerställa att brukare får den 
hjälp och det stöd de är i behov av. Insatserna ska vara kvalitetssäkrade och evidensbaserade samt 
utföras med respekt för människors självbestämmande och integritet. 

Sektorn ska omvärldsbevaka och resurserna ska användas på ett effektivt sätt utifrån lagstiftningens 
krav och anpassas vid nya förutsättningar och förändrade behov. Sektorn ska sträva mot att vara en 
serviceorganisation med myndighetsansvar, där varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i 
sektorn präglas av service och kvalitet. 

Sektorn ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar långsiktigt för att skapa stabilitet i 
organisationen. 

3.1.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska arbeta med  
• fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa  
• förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas 
• att utöka möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva verksamhet för att långsiktigt tillse att det 
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finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov 
• att införa lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO) 

Plan för genomförande 
En handlingsplan för psykisk hälsa är framtagen genom vårdsamverkan på nationell, regional och på 
lokal nivå. Handlingsplanen fokuserar på fem områden; förebyggande och främjande arbete, tidiga 
insatser, enskildas delaktighet, insatser för utsatta grupper och ledning och styrning. För 2021 görs 
ingen revidering av den lokala handlingsplanen utan befintlig plan förlängs. Med stöd av riktade 
statsbidrag planerar sektorn för fortsatt genomförande av handlingsplanens aktiviteter. 
 
I arbetet att utveckla och förebygga insatser för unga är samarbetet med polis och skola prioriterat. 
Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) är en stabil och etablerad 
samverkansform som främjar ett långsiktigt strukturellt förebyggande arbete. Det är en viktig arena för 
att förebygga och stävja ungdomskriminalitet. Socialtjänstens fältverksamhet finns tillgänglig kvällar 
och helger i miljöer där barn och unga vistas. Fältverksamheten kommer att utvärderas under 2021. 
Möjligheten till kommunsamverkan kommer att utredas under det kommande året inom området våld i 
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Det blir allt svårare för en kommun att upprätthålla 
kompetens inom flera av socialtjänstens än mer specialiserade verksamhet. Avtalssamverkan med 
andra kommuner är ny möjlighet som öppnades genom förändring i kommunallagen 2018 som ger 
bättre förutsättningar för en långsiktigt stabil verksamhet. 
 
Konkurrensutsättning inom socialtjänstens område har ökat de senaste åren och fler utförare har 
etablerat sig i Härryda kommun. Det har främst skett genom entreprenadupphandling av särskilt 
boende för äldre och gruppbostäder och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. Inom 
hemtjänst finns sedan tidigare LOV och en plan är framtagen för införande av LOV i särskilt boende 
för äldre. Idag utgör köp av social omsorg cirka 25 procent av socialtjänstens nettobudget med LOV i 
särskilt boende kommer andelen att öka till 50 procent, vilket betyder köp av social omsorg för cirka 
330 mnkr. 
 
Under 2021 kommer en nybyggd servicebostad i Landvetter prövas om den kan utföras av extern 
utförare. 
Sektorn för samhällsbyggnad beaktar och planlägger mark som är ändamålsenlig för bostäder för äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Detta för att öka möjligheten för andra att bygga, äga och 
bedriva verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde. 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 

Plan för genomförande 
Sektorns övergripande prognosmöten ska utvecklas under 2021 till att i större omfattning involvera 
kvalitetsarbete, kommungemensamma strategiska områden, politiska mål och fokusområden i 
sektorsplanen. På så sätt blir effektiviteten tydligare i verksamheten. Vidare kommer sektorn fortsätta 
kostnadsjämförelser med andra kommuner och delta i projekt så som Kostnad per brukare, vilket leder 
till kunskap och insikter om hur verksamheterna ligger till kostnadsmässigt och kan bedrivas än mer 
effektivt. Sektorn arbetar kontinuerligt med analyser av verksamheternas nettokostnadsavvikelser. 
Inom barn och familj är nettokostnadsavvikelsen medvetet något hög, vilket också speglar den 
politiska ambitionen på området. 
 
Sektorn arbetar systematiskt och uthålligt enligt sektorns riktlinje för kvalitetsledningssystem. 
Kvalitetsarbetet vilket innefattar tydlig rollfördelning, politiska mål, patientsäkerhetsarbete, klagomål 
och synpunkter, avvikelsehantering, egenkontroller, riskanalyser, processkartläggning, rutiner med 
mera. En samlad socialtjänst är av vikt i mötet med kommuninvånaren och sektorn arbetar med Öppna 
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jämförelser för att tydliggöra samverkan mellan de fem verksamheterna. Under 2021 planerar sektorn 
att utveckla arbetet med processer genom att kartlägga huvudprocesserna och för sektorn särskilt 
viktiga processer. Processerna ska vara tydligt definierade, processkartlagda och kända bland 
medarbetarna. Arbetet organiseras med så kallade processägare och processledare. Digitaliseringen 
inom sektorn drivs för att kostnadseffektivera verksameterna och samtidigt ge en högre service till 
invånarna. 

3.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan        
2023 

Taxor och avgifter 25 701 25 642 26 212 27 887 27 887 

Hyror och arrenden 35 663 26 390 26 281 26 423 27 242 

Bidrag 63 584 51 914 38 214 38 214 38 214 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 87 607 4 077 4 077 4 077 4 077 

Övriga intäkter 941 122 122 122 122 

Summa intäkter 213 496 108 145 94 906 96 723 97 542 

Lönekostnader 501 975 424 398 427 264 415 387 416 612 

Köp av huvudverksamhet 206 036 215 507 202 311 221 498 227 046 

Lokalhyror och markhyror 59 193 56 633 55 324 56 775 57 929 

Avskrivningar och internränta 4 117 5 360 5 035 5 035 5 035 

Övriga kostnader 130 125 123 027 131 396 127 093 126 593 

Summa kostnader 901 446 824 925 821 330 825 788 833 215 

Nettokostnader 687 950 716 780 726 424 729 065 735 673 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Ledning 40 504 80 634 78 103 92 370 93 449 

Vård och omsorg 194 074 196 289 196 415 181 450 181 450 

Hälsa och bistånd 168 634 163 459 170 009 170 041 174 589 

Funktionsstöd 160 881 137 893 138 836 145 168 147 976 

Härryda framtid 39 213 62 322 66 099 63 074 61 247 

Barn och familj 84 644 76 183 76 962 76 962 76 962 

Nettokostnad 687 950 716 780 726 424 729 065 735 673 

Driftbudget/plan för sektor socialtjänst innebär en nettokostnadsökning på 18,9 mnkr under 
planperioden. Den främsta anledningen till nettokostnadsökningen är nya boenden och 
volymförstärkningar inom sektorn. En kostnadsökning på 8,3 mnkr och en intäktsminskning på 10,6 
mnkr sker jämfört med budget 2020. Förändringen avser främst personlig assistans där intäkts- och 
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kostnadsbudgeten anpassas till lägre nivåer, men nettobudgeten förblir oförändrad. 

Nya boenden och volymökning 

För det planerade upphandlade särskilda boendet på Säteriet ligger sedan tidigare plan ett 
budgettillskott för att täcka kostnaden för ytterligare 14 platser, från 40 till 54 stycken. 

Den tillfälliga utökningen av åtta permanentplatser på Ekdalagården samt köpt korttidsvård, för att 
täcka behovet av platser för äldre på särskilt boende i väntan på särskilda boendet på Säteriet, tas bort 
2022 då Säteriet förväntas öppna. 

Med anledning av volymökningar baserat på befolkningsprognosen förstärks budgeten för hemtjänst 
från 2021 med 3,4 mnkr, 6,0 mnkr 2022 och 10,5 mnkr 2023. Då behovet av personlig assistans inte är 
lika stort tas budgettillskottet på 0,5 mnkr enligt tidigare budgetplan bort. 

Inom funktionsstöd planeras två nya boenden enligt lokalresursplanen. En servicebostad i Landvetter 
planeras att driftsättas halvår 2021 samt tillgänglighetsanpassade lägenheter i Mölnlycke halvår 2022. 

Ytterligare verksamhetsförändringar 

Det behövs en samlad kompetens kring upphandling och uppföljning av verksamheter och avtal och 
med anledning av detta införs en beställarenhet motsvarande 2,0 mnkr. 

Göteborgs stad utför sedan mars 2020 serveringstillstånd och tillsyn för kommunen, budgeten på 0,3 
mnkr för avgifter tas därmed bort. 

Kostnaden för resor till och från dagverksamhet inom vård och omsorg samt arbetsresor till och från 
daglig verksamhet inom funktionsstöd har ökat sedan ett nytt avtal tecknades, budgeten förstärks 
därmed med 1,0 mnkr respektive 0,9 mnkr. 

Som en konsekvens av att lagen för bostadsanpassningsbidrag förändrades under 2018 samt ett årligt 
underskott på verksamheten för bostadsanpassningsbidrag förstärks budgeten med 1,0 mnkr. 

Köpta platser inom funktionsstöd har gått med underskott under ett antal år i väntan på de nya 
boenden enligt lokalresursplanen förstärks budgeten tillfälligt under 2022 och 2023 med 3,0 mnkr. 

Enligt tidigare plan minskas den tillfälliga volymförstärkningen av ledsagare och avlösare 2023. 

Utifrån rådande konjunkturläge finns det ett behov att förstärka arbetsmarknadsenheten med 1,0 
årsarbetare jobbcoach under hela planperioden samt budgeten för utbetalning av försörjningsstöd 
under 2021 med 3,2 mnkr. 

För att satsa på familjehemsplaceringar i egen regi och därmed undvika dyra HVB-placeringar 
förstärks budgeten för arvode och omkostnader till familjehem samt arvode till kontaktfamiljer med 
1,2 mnkr. 

Sektorn kommer att se över de medlemsavgifter som betalas till föreningar för att säkerställa att de är 
relevanta för verksamheten. 

2022 sänks ramen för sektorn med 10 mnkr, regeringen har aviserat om ett permanent årligt tillskott på 
cirka 12 mnkr för att stärka äldreomsorgen som inte är budgeterat. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Plan     
2025 

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 

Utgift 2 473 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 

Nettoutgift 2 473 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 

I investeringsbudgeten finns anslag för it-inventarier och reinvesteringar (förnyelse av inventarier) 
samt investeringar med anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen. 
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3.2 Vård och omsorg 

3.2.1 Grunduppdrag 
Verksamheten inom vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt politiska inriktningar och uppdrag för 
vård och omsorg. 
 
Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den 
enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom vård och omsorg ska ges möjlighet att 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på självbestämmande, trygghet, integritet och 
bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt stödja närstående. 
 
Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, mänsklighet och omtanke, delaktighet, 
meningsfullhet, inflytande och rättssäkerhet. Verksamheten ska tillhandahålla högkvalitativ, 
evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och sjukvård med upplevd hög 
kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer. 
 
Medarbetare inom vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska 
läggas vid gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik 
och bemötandefrågor. Den ekonomiska medvetenheten bland medarbetare ska vara hög och leda till en 
ansvarsfull resursanvändning och kostnadseffektivitet. 
 
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och ledningssystem 
ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
 
Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre, korttidsvård och särskilt boende. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  (antal 
personal som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar). 

14 15 17 16 15 

Brukares upplevelse av bemötande inom 
hemtjänst 98 99 98 97 98 

Brukares upplevelse av bemötande inom särskilt 
boende 95 96 95 93 96 

Brukares upplevelse av trygghet inom hemtjänst 86 85 90 86 88 

Brukares upplevelse av trygghet inom särskilt 
boende 91 91 86 85 90 

Brukares upplevelse av inflytande och delaktighet 
inom hemtjänst 92 93 85 89 93 

Brukares upplevelse av inflytande och delaktighet 
inom särskilt boende 84 86 87 87 86 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal permanenta platser särskilt boende 
(mätdatum 31/12) 261 269 269 269 269 

Antal korttidsplatser särskilt boende, egen regi 
(mätdatum 31/12) 27 27 27 27 27 

Antal besök dagverksamhet (totalt under året) 3 853 5 000 3 750 3 750 3 750 

3.2.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Äldreomsorgen ska präglas av ett innovativt framåtsyftande tankesätt i en vård och omsorg som 
bedrivs med mänsklighet och omtanke. Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett 
aktivt och meningsfullt liv. En god uppföljning är viktig för varje individ. 

Plan för genomförande 
Vård och omsorg ska skapa förutsättning för utveckling och innovation av vården och omsorgen 
genom en god organisatorisk och social arbetsmiljö, stöd från chefer och kompetensutveckling. 
Verksamheten kommer kontinuerligt att arbeta för att brukare ska ha ett reellt inflytande över sitt liv 
med goda möjligheter till en aktiv vardag med meningsfullhet, välbefinnande och ett bemötande 
präglat av mänsklighet och omtanke.  
 
Kvalitet skapas i brukarens upplevelse av bemötande, kontinuitet och hur stödet utförs, vilket mäts 
genom regelmässiga brukarundersökningar. På individnivå sker uppföljning av den individuella 
genomförandeplanen (IGP) regelbundet och systematiskt. Resultatet av dessa undersökningar ligger 
till grund för det ständiga förbättringsarbetet.  
 
Systematisk utbildning och handledning ska fortsätta att genomföras regelbundet för att skapa 
medvetenhet hos medarbetare kring hur värdegrundens intentioner omsätts i varje möte med brukaren. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka 

Plan för genomförande 
Verksamheten kommer att säkerställa att förutsättningar finns för att leva ett så gott och aktivt liv som 
möjligt och därmed skapa ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Forum för delaktighet och inflytande 
avseende planering av till exempel aktiviteter, matsedel och övriga för brukare viktiga frågor finns 
idag på de särskilda boendena och dessa forum, de så kallade brukarråden, kommer att utvecklas och 
likriktas. Arbete kommer nu att genomföras för att kunna erbjuda fler sociala aktiviteter utifrån behov 
och önskemål, särskilt på helger och kvällar. Verksamheten kommer under 2021 att utreda 
möjligheten för målgruppen personer med stora omfattande omvårdnadsinsatser i ordinärt boende 
tillgång till träffpunktsverksamhet på äldreboendena.  
 
Arbetet inom äldreomsorgen är relationsbaserat och en god personkontinuitet är en viktig faktor för 
höja kvaliteten. Personkontinuitet är föremål för månadsvisa uppföljningar med åtgärder som ska leda 
till förbättring och arbetet kommer att fortgå under 2021. 
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Regelbunden och systematisk uppföljning kommer att ske med hjälp av olika metoder inom ramen för 
socialtjänstens kvalitetsledningssystem. 

3.3 Hälsa och bistånd 

3.3.1 Grunduppdrag 
Verksamheten inom hälsa och bistånd utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), lag om offentlig upphandling (LOU), nationell lagstiftning, gällande avtal och 
överenskommelser inom Hälso- och sjukvårdens område. 
 
Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. 
Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt 
för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla 
individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. 
Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL, LVM 
och LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. Verksamheten ska arbeta 
aktivt med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. 
 
För målgruppen vuxna med beroende/ socialpsykiatrisk problematik ges insatserna huvudsakligen på 
frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Utöver myndighetsutövning har 
verksamheten behandlande uppdrag och tillgång till olika boendeformer.  
 
En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan med andra aktörer inom sektorn samt 
med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartner inom regionen och med 
brukar- och anhörigorganisationer. 
 
Från och med 2021 ges verksamheten i uppdrag att skapa en enhet för upphandling och avtal. Enheten 
har i uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entrepenader samt 
avtal inom valfrihetssystemet. Enheten ska bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret 
för valfrihetssytemet inom sektorn. 
 
Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet, 
hälsofrämjande enhet och beställarenhet. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 
21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%) 

85 88 78 96 80 

Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, 
(%) 87,8 94 91,4 96 95 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år) 921 920 940 960 980 

Antal personer med beslut om LSS-insats/månad 
(mätmånad oktober) 305 300 300 300 310 

Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober) 13 842 12 100 12 800 13 400 14 300 

Antal personer med hemtjänst (mätmånad 
oktober) 718 730 740 740 750 

Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM 26 27 29 30 32 

Antal vuxna som har kontakt med vuxenenheten  275 355 375 400 

3.3.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Det ska finnas goda möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också träffpunkter för 
personer som bor i ordinärt boende. Det ska finnas en god samverkan med hälso- och sjukvården och 
en sammanhållen vårdkedja när det gäller rehabilitering och medicinering efter en sjukhusvistelse. 

Plan för genomförande 
Hälsa och bistånd planerar att under 2021 fortsatt arbete med att förbättra samverkan mellan 
verksamhetens enheter, med sektorns övriga enheter och med regionen. Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer ökade krav på samtliga parter vilket medför behov 
av nya samverkansformer. Områdena samsjuklighet, psykisk ohälsa och beroendeproblematik ska ha 
ett särskilt fokus. 
 
De tvärprofessionella teamen inom områdena demens, psykiatri och palliativ vård samt 
vårdplaneringsteamet ska ha tydliga uppdrag och evidensbaserade arbetsmetoder ska förankras inom 
hela sektorn genom utbildningsinsatser. En större kompetenssatsning kallad "händerna på ryggen" sker 
inom rehabområdet.   
Ny teknik effektiviserar verksamheterna exempelvis digital signering av medicinlistor frigör 
brukarnära tid samtidigt som dokumentationen rättssäkras och avvikelser gällande medicinering 
hanteras effektivare.  
 
I kommunen erbjuds sociala och/eller rehabiliterande aktiviteter för medborgare i alla åldrar och 
fritidsverksamheten för äldre kommer att utvecklas. Aktiviteter på de träffar som arrangeras av 
hälsofrämjande enheten i Mölnlycke, Landvetter och Hindås och som specifikt riktas mot målgruppen 
äldre i ordinärt boende ska genomföras på ett tryggt sätt i mindre grupper eller med digital teknik. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka 

Plan för genomförande 
Höja den medicinska kompetensen genom satsningar inom ramen för God och Nära vård. Vilket sker 
genom ökad närvaro av legitimerad personal, stärka den systematiska utbildningorganisationen, 
kvalitetssäkra uppföljning av delegeringar och ett tydliggörande av det medicinska ledningsansvaret 
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för HSL-insatser inom äldreomsorgen. Insatserna ska säkerställa en personcentrerad och patientsäker 
vård. 

3.4 Funktionsstöd 

3.4.1 Grunduppdrag 
Verksamhetsområdets grunduppdrag syftar till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett 
självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade insatser enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen verksamhet enligt 
socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
 
Stödet ges till personer med funktionsnedsättning inom alla åldersgrupper. Individuellt anpassat stöd 
ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. Stödet ska utformas utifrån den enskildes egna 
resurser för att stärka möjligheten till att leva som andra, till ett självständigt liv, delaktighet i 
samhällslivet, att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, meningsfull sysselsättning 
samt avlastning för anhöriga.  
 
Den enskilde ska tillförsäkras delaktighet, inflytande och möjlighet till insyn. Insatserna ska 
samordnas utifrån den enskildes samlade livssituation och ska vara trygga och rättssäkra samt präglas 
av helhetssyn och kontinuitet. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. 
Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet.  
 
Insatserna ska ges i enlighet med mål och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt 
att stödet tillgodoser den enskildes behov och uppfyller verksamhetens mål och uppdrag. 
Verksamheten ska säkerställa att insatserna utförs med god kvalitet och är kostnadseffektiva genom 
kontinuerlig verksamhetsuppföljning och i jämförelse med andra.  
 
Funktionsstöds verksamhet består av bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse, 
personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, boendestöd och öppen dagverksamhet 
för personer med psykisk ohälsa. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, gruppbostad LSS, andel % 

77 89 70 84 85 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, servicebostad LSS, andel % 

78 76 83 78 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, daglig verksamhet LSS, andel % 

80 79 76 78 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, boendestöd SoL, andel % 

80 89 87 87 87 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal personer med beslut om bostad med särskild 
service enligt LSS 111 130 142 154 166 

Antal personer med daglig verksamhet 121 138 138 138 138 

Antal personer med boendestöd 91 105 105 100 100 

3.5 Härryda framtid 

3.5.1 Grunduppdrag 
Verksamhetsområdet Härryda framtid organiserades 1 januari 2020 och bygger på idén om alla 
kommuninvånares möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning. I Härryda framtid ingår enheten 
för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för nyanlända/stödboende, 
vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Verksamheten bygger på gällande lagar, förordningar och 
riktlinjer inom respektive enhet.  
 
Den nya organisationen strävar efter effektivast möjliga arbetssätt för att kunna lotsa berörda 
kommuninvånare mot målet egenförsörjning. Det kan omfatta förbättrade arbetsprocesser, nya 
utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Det kan också omfatta hjälp för individen 
att byta riktning i karriären eller komma närmare arbetslivet. De arbetsmetoder som används i 
verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig del 
inom verksamhetsområdet. 
 
I Härryda framtid ingår en strukturerad samverkan med externa aktörer såsom företag och näringsliv, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även internt med andra enheter i 
kommunen samt regionalt och nationellt i olika nätverk. 
 
För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det svenska samhället erbjuds 
arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Antal personer som erhållit stöd via AME och 
kommit i sysselsättning genom arbete eller studier  18 39 47 20 

Antal hushåll inom enhet för försörjningsstöd som 
blir självförsörjande genom arbete, studier 
och/eller andra bidrag 

 102 114 99 31 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal hushåll som beviljas försörjningsstöd 412 470 470 460 450 

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 216 220 220 220 220 

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder exkl. 
feriepraktik 262 180 180 180 180 

Antal kommunanvisade nyanlända 76 68 68 68 68 

Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för 
nyanlända 146 170 150 150 150 

Antal studerande/ individer 940 1 250 1 250 1 250 1 250 

3.5.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll 
beroende av försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda framtid. 
 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Detta ska bidra till det prioriterade uppdraget om en låg 
arbetslöshet och ett lågt försörjningsstöd i kommunen, i enlighet med arbetet inom Härryda framtid. 
Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att delar av utbildningen kan bedrivas i annan 
regi 

Plan för genomförande 
Härryda framtid arbetar för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad 
egen försörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Aktiviteterna handlar bland annat om att utveckla 
kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella 
handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Arbetsmetoderna ska vara effektiva och personer som 
ansöker om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande ska snarast vara 
inskrivna på arbetsmarknadsenheten (AME). AME kommer att utveckla arbetsmarknadsinsatser i form 
av gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser på 
kommunala och externa arbetsplatser.  
 
Vuxenutbildningen (VUX) ska erbjuda ett större utbud av kortare utbildningar som ger personer som 
står längre från arbetsmarknaden möjlighet till anställning. VUX ska fortsätta bedriva fortbildning för 
socialtjänstens vård och omsorgsmedarbetare. För att VUX ska kunna erbjuda den bästa utbildningen 
ska det systematiska kvalitetsarbetet ha fokus på lärares kompetens i att undervisa elever som ej har 
svenska som modersmål. Under våren 2021 ska möjligheten till att införa LOV inom VUX utredas. 
Yrkeshögskolan (YH) ska fortsätta bedriva utbildningar där eleverna i mycket hög utsträckning får 
arbete direkt efter avklarad utbildning. Att skapa nya utbildningar till kommande bristyrken ingår i 
uppdraget. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar bara utbildningar där arbetsmarknaden anses god.  
 
Härryda framtid ska ha en nära samverkan med näringslivsenheten i syfte att hitta arbeten åt 
klienterna. Uppföljning av verksamhetsområdets handlingsplan kommer att fortsätta ske vid två 
tillfällen till välfärdsnämnden i enlighet med välfärdsnämndens årshjul. 
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Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska 

Plan för genomförande 
Härryda framtids olika enheter är beroende av varandra. Enheternas processer ska ha en tydlig riktning 
– mot egenförsörjning. Alla enheter i Härryda framtid har sin roll för att kunna åstadkomma detta. 
 
Processkartläggning av alla rutiner gällande enheten för nyanlända ska ske för att både personal och 
klienter ska få en bättre förståelse för hela mottagningsprocessen. Föräldracirklar för nyanlända skall 
bedrivas för en bättre integration. Vidare kommer kommunen delta i ett ESF-projektet PIK (Premiär i 
Kommunen) vilket riktar sig mot ny- och gammelanlända med målet arbete eller studier efter avslutat 
projekt. AME ska arbeta med klienter redan under etableringstiden, allt för att korta vägen till 
egenförsörjning. Processkartläggning av insatser inom AME kommer att ske för att ge klienterna en 
större förståelse för den process de befinner sig i.  
 
Ett gemensamt arbete för en bättre samverkan med Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan 
kommer att intensifieras och nya samverkansmodeller kommer att inarbetas med dessa myndigheter. 
Verksamheten kommer att arbeta för att skapa en lågtröskelverksamhet för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Efter utträdet ur samordningsförbundet Insjöriket 2023 ökar kommunens 
behov av arbetsträningsplatser. 

3.6 Barn och familj 

3.6.1 Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamheten barn och familj är att utreda, skydda och hjälpa samt ge service till 
utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. Barn och familj ska främja social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och 
vistas i Härryda kommun.  I den uppsökande verksamheten ska socialnämnden upplysa om 
socialtjänstens stöd och insatser, och erbjuda barn och unga sin hjälp. I verksamhetens uppdrag ingår 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i kommunen. Arbetet ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras 
sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla målgruppens egna resurser. Människor ska 
bemötas på ett respektfullt sätt och mötena ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Insatserna ska vara stödjande och individuellt utformade efter den enskildes behov. 
Verksamheten ska hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. 
De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade. 
 
Verksamheten styrs av lagstiftning inom förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) samt föräldrabalken (FB). Lagstiftningen 
kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) och prejudicerande domar och 
beslut. Verksamheten styrs 
även av överenskommelser om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra 
Götalandsregionen. Utöver detta tillkommer kommunens policyer och riktlinjer för verksamheten. 
 
Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och familjerättsenheten samt 
familjestödsenheten. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 

78 94 111 107 110 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO 
- helhetssyn, andel (%)   75  75 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 87 72 78 81 74 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 91 81 81 81 78 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Aktualiseringar avseende barn 0-17 år inom 
socialtjänst, antal 1 167 1 250 1 300 1 350 1 400 

Antal barn och unga 0-20 år som var föremål för 
individuellt biståndsbedömda öppna insatser 112 135 140 145 140 

Antal barn och unga placerade utanför det egna 
hemmet 0-20 år 102 80 80 80 75 

3.6.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska ha fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa samt utveckla 
förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. 

Plan för genomförande 
Verksamheten kommer att fortsätta utveckla arbetssätt och driva samverkan för att tidigt identifiera 
barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och 
sektor för utbildning och kultur genom bland annat gemensamma projekt och verksamheter.  
 
Verksamheten deltar genom ordförandeskap i den lokala temagruppen barn och unga Nosam i syfte att 
förbättra samverkan för de barn och unga som är i behov av insatser från både kommun och region och 
att främja samordnade insatser i ett tidigare skede. Utgångspunkten är målet att alla barn ska lyckas i 
skolan och det familjecentrerade arbetssättet är grunden för arbetet. Som stöd finns den regionala 
samverkansplanen 2020-2023 om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland. I planen anges att det ska ske genom ett välfungerande lokalt arbete för barn och 
unga med tydligt brukar- och barnrättsperspektiv. 
 
» Fokus på barnrättsperspektiv; särskilt fokus på delaktighet samt frihet från våld. 
» Tidig samverkan kring barn som har problem som visar sig på alla tre områdena: skolan, hemmet, 
socialt. 
» Tidigt identifiera barn som far illa. 
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Samarbetet med polisen och kommunens skolor är prioriterat på fältet genom att vistas i samma 
miljöer och på skolorna för att fånga upp ungdomar som är kriminella och/eller på väg att utveckla ett 
kriminellt beteende och/eller psykisk ohälsa. SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) är en viktig 
arena för samverkan för att förebygga och stävja ungdomskriminalitet. 
 
I syfte att utveckla arbetet med våld i nära relationer, vilket inkluderar hedersrelaterat våld och 
förtryck undersöks kommunsamverkan.  
 
Verksamheten arbetar enligt inriktningen Hemma först som innebär att verksamheten arbetar med 
utgångspunkten att alla barn har rätt till sin familj och rötter, skydd, hälsa och utveckling. Genom att 
involvera och engagera både det privata och det professionella nätverket försöker verksamheten 
uttömma alla möjligheter till stöd i syfte att undvika att barn skiljs från sina föräldrar och från uppbrott 
under deras uppväxt. Barn ska om möjligt växa upp i sitt hem eller nätverk genom ett effektivt 
förebyggande arbete, tidiga insatser och adekvat stöd till familjen och nätverket. I de fall barnets bästa 
innebär att barnet måste skiljas från sina föräldrar krävs noggrann planering och tät uppföljning i syfte 
att säkerställa vårdens kvalitet och omfattning och barnets kontakt med sin ursprungsfamilj och 
nätverk. 
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Investering 2021-2025 
Välfärdsnämnden 2020-10-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Välfärdsnämnden
Investeringsbudget

Belopp i tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Utbildning och kultur 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300
Socialtjänst 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400
Summa investeringar 21 829 22 200 13 900 14 040 13 870 14 700
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1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN 
 
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för 
den kommunala verksamheten. Planen revideras årligen i samband med att förvalt-
ningen upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan komma att flyttas 
mellan åren om förutsättningarna ändras. Lokalresursplanen redovisar: 

• Redovisning av verksamheter under respektive sektor 
• Behovet av lokaler inom respektive sektor under planperioden 2021-2025 samt 

med utblick för åren 2026-2030. 
Utifrån att antalet tillkommande lokaler varierar mellan sektorerna har förvaltningen 
valt att redovisa behovet av lokaler i nedanstående dokument. 

Sektor Lokalresursplan Investeringsbudget 
 

Utbildning och kultur Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Socialtjänst Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Samhällsbyggnad  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Teknik och förvaltningsstöd  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Kommunledning  Lokaler och övriga inve-
steringar 

 

1.1. LOKALER 
 
Politiska inriktningar 

Den politiska majoriteten har som inriktning att all nytillkommande verksamhet ska 
prövas om den kan utföras av annan utförare för att komplettera befintlig verksamhet. 
Detta innebär att planering av lokaler och mark för lokaler måste ha en framförhållning 
så att försäljning kan ske till annan utförare eller entreprenör som ska bygga åt annan 
utförare.  
En annan inriktning som den politiska majoriteten har är att förvaltningen, i de fall 
kommunen lämnar/flyttar verksamhet från lokaler, ska undersöka om det finns annan 
utförare som vill bedriva motsvarande verksamhet i lokalen och om intresse finns att i 
så fall köpa lokalen av kommunen.  
 
Kommunens ansvar för särskilt boende 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra 
bostäder. Ansvaret gällande boendeformer för kommunens äldre medborgare samt 
personer med funktionsnedsättning har förtydligats i socialtjänstlagen (SoL) och i 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 

Samhällets ansvar för bostäder till flyktingar 

Enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) har Migrationsverket 
huvudansvaret för mottagande av flyktingar och ett av uppdragen är att erbjuda boende 
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för alla som söker asyl i Sverige. Kommunernas ansvar för boendefrågor i detta 
sammanhang tydliggörs i sin tur genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning. Syftet är att förbättra nyanländas möjligheter att 
komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Kommunernas ansvar för mottagandet 
av ensamkommande barn och ungdomar gäller både under tiden som Migrationsverket 
prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.  
I lokalresursplanen redogörs endast för planeringen av kommunens egna boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar. Lägenheter till nyanlända vuxna och familjer 
hanteras löpande inom förvaltningen i samband med markanvisning av nya områden.  
 
Befintliga lokaler år 2019 

Kommunens kostnad för lokaler uppgick 2019 till 291 mkr och det motsvarar 11 % av 
bruttokostnaderna i kommunen. I summan ingår då alla lokaler oavsett om kommunen 
äger dem 89 %) eller om de är förhyrda (11 %). Andelen lokalkostnader varierar inom 
sektorerna. För Utbildning och kultur är 8 % lokalkostnader och motsvarande andel för 
Socialtjänst är 6 %.  

För den kommunala verksamheten finns 215 113 m2. I nedanstående diagram redovisas 
hur stor andel av lokalerna som används av respektive kategori. Siffrorna avser 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns en länk till karta över olika verksamheters placeringar i kommunen. Tryck 
på ctrl knappen och klicka på länken för att komma till kartan. 

KARTOR HÄRRYDA 

Kommunens grundskolor och förskolor visas som förvalt, för att ändra verksamhet 
tryck på kartbilden till vänster i skärmen och bocka sedan i de verksamhetsområden 
som ska visas. 
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1.2.  PLANERINGSUNDERLAG 
 
Lokalresursplanen bygger på underlag från befolkningsprognosen. Prognosen bygger 
på statistik från SCB samt bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

1.3.  SEKTORERNAS LOKALPLANER 
 
De samlade lokalplanerna för sektorerna beskriver behovet av tillkommande lokaler 
under planperioden 2021-2025 med utblick för 2026-2030. Planen revideras årligen i 
samband med att sektorn upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan 
komma att omprövas alternativt flyttas mellan åren om förutsättningarna ändras. 
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2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS 
 
Antalet barn i åldersgruppen 0–5 år är färre än i tidigare prognoser. I början av 
planperioden sjunker antalet barn, för att sedan öka i slutet av perioden. För barn i 
skolåldern 6–15 år visar prognosen på en ökning särskilt i de högre åldrarna. Antalet 
elever i gymnasieåldern förväntas öka under planperioden.  
 
2.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD 

2.2.1.  Förskola 

Allmän beskrivning 
Förskolan är reglerad i skollag och läroplan. Utöver förskola bedrivs i kommunen 
barnomsorg i form av pedagogisk omsorg, det vill säga familjedaghem och öppen 
förskola. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola till barn vars 
föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Barnets 
vårdnadshavare får betala en avgift för platsen på förskola eller familjedaghem. 
Avgiften baseras på hushållets inkomst upp till ett maxbelopp. Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år har ett barn rätt till allmän förskola. Det betyder att 
barnet har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året oavsett vad barnets föräldrar 
har för sysselsättning.  
Familjedaghem är en verksamhet som bedrivs i respektive dagbarnvårdares hem. 
Antalet barn per familjedaghem varierar beroende på barnens ålder och vistelsetid. Det 
vanligaste är att en dagbarnvårdare har 4–6 barn från 1–5 år.   
Den öppna förskolan är en kompletterande form av förskola som riktar sig till barn som 
inte är inskrivna i förskola eller familjedaghem. Det finns öppna förskolor i Mölnlycke, 
Landvetter, Hindås och Rävlanda. 
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Befolkningsutveckling 
Prognosen för antal barn i kommunen i åldersgruppen 0–5 år är lägre än förra årets 
prognos. Under planperioden förväntas antalet barn i åldersgruppen 0–5 år att öka med 
cirka 270 barn. Ökningen sker framförallt från och med år 2022.  
 

 
 
Beräkningsgrunder för förskola 
Behov av lokaler baseras på en genomsnittlig gruppstorlek på 18 inskrivna barn per 
avdelning samt efterfrågan på plats i förskola (så kallad efterfrågansgrad). Efterfrågan 
baseras på utfallet av efterfrågansgraden föregående år. I beräkningsgrunderna är 
hänsyn tagen till allmän förskola från 3 års ålder. Efterfrågansgraden skiljer sig något 
åt mellan kommunens olika delar. För hela kommunen uppskattas den till 55 % för 1-
åringar, 95 % för 2-åringar och 100 % för åldersgruppen 3–5 år.  
 
I tabellerna under avsnittet Behov av lokaler redovisas kapacitet och behov av 
förskoleavdelningar i respektive område i kommunen. Behovet av förskoleavdelningar 
speglar hur behovet ser ut under hösten. En viss överkapacitet behövs under hösten för 
att under våren ha plats för de 6-åringar som börjar i förskoleklass till kommande höst 
samtidigt som nya barn ansöker och erbjuds plats under våren.  
 
Behov av lokaler 

MÖLNLYCKE 
I Mölnlycke minskar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år med cirka 25 barn fram till 
och med 2021 för att sedan öka med cirka 100 barn till planperiodens slut. Den största 
ökningen av barn förväntas ske mellan 2022 och 2023. I plan finns inlagt ett behov av 
tillfälliga lokaler motsvarande två avdelningar inför våren 2024 samt en ny förskola 
2025. 
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Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 59 59 59 59 59 61 

 – kommunal verksamhet 50 50 50 50 50 52 

 – fristående verksamhet 9 9 9 9 9 9 

Behov (antal avdelningar)  57 55 54 57 58 59 

Över-/underskott av avdelningar 2 4 5 2 1 2 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Tillfälliga lokaler (paviljonger)         2   

Kvarstående över-/underskott 2 4 5 2 3 2 
 
LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Under planperioden ökar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år i Landvetter med cirka 65 
barn och i Härryda med cirka 25 barn. I Eskilsby sker en marginell ökning av antal 
barn i åldersgruppen 1–5 år till och med 2024 för att sedan sjunka till nuvarande nivå. 
Boende i Härryda och i Eskilsby väljer i viss utsträckning förskola i Landvetter och där 
har utbyggnad tidigare skett för att möta detta behov.  
 
Under planperioden finns ett överskott av förskoleavdelningar i Landvetter, vilket 
kommer att öka ytterligare i och med en planerad etablering av en fristående förskola i 
området. Överskottet av förskoleavdelningar är störst under hösten medan behovet ökar 
under våren eftersom 6-åringar då är kvar i förskoleverksamheten innan de börjar i 
förskoleklass till kommande höst.  
 

Kapacitet/behov Landvetter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal avdelningar) 42 42 42 42 47 47 
 – kommunal verksamhet 40 40 40 40 40 40 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 7 7 
Behov (antal avdelningar)  34 35 35 35 37 37 
Över-/underskott av avdelningar 8 7 7 7 10 10 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Jensen Education       5     

Kvarstående över-/underskott 8 7 7 12 10 10 
 
 

Kapacitet/behov Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 7 7 7 7 7 7 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  8 9 8 9 9 9 
Över-/underskott av avdelningar -1 -2 -1 -2 -2 -2 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott -1 -2 -1 -2 -2 -2 
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Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 2 2 2 2 2 2 

 – kommunal verksamhet 2 2 2 2 2 2 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  2 2 2 2 2 3 

Över-/underskott av avdelningar 0 0 0 0 0 -1 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 0 0 0 0 0 -1 
 
 
HINDÅS  
Barnantalet i Hindås ökar med cirka 25 barn i åldern 1–5 år under planperioden. För att 
klara behovet av förskoleavdelningar våren 2026 kan det komma att behövas en ny 
förskoleavdelning hösten 2025.  
 

 
RÄVLANDA 
Antal barn i åldern 1–5 år ökar marginellt i Rävlanda med cirka 10 barn under 
planperioden, denna ökning bedöms rymmas inom befintliga lokaler.  
 

Kapacitet/behov Rävlanda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 8 8 8 8 8 8 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 1 1 1 1 1 1 

Behov (antal avdelningar)  6 6 6 6 7 7 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 2 2 1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 2 2 2 2 1 1 
 

HÄLLINGSJÖ  
Barnantalet i Hällingsjö ökar under planperioden med cirka 20 barn i åldern 1–5 år. 
Boende i Hällingsjö väljer i viss utsträckning förskola i andra delar av kommunen 

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 14 14 14 14 14 14 

 – kommunal verksamhet 12 12 12 12 12 12 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 2 2 

Behov (antal avdelningar)  12 12 11 12 12 13 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 3 2 2 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning           1 

Kvarstående över-/underskott 2 2 3 2 2 2 
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varför det faktiska behovet ofta blir något mindre. Det kan dock komma att behövas en 
ny förskoleavdelning hösten 2024.  
 

Kapacitet/behov Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 6 6 6 6 6 7 

 – kommunal verksamhet 6 6 6 6 6 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  5 5 6 6 7 6 

Över-/underskott av avdelningar 1 1 0 0 -1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning         1   

Kvarstående över-/underskott 1 1 0 0 0 1 
 

2.2.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Allmän beskrivning 

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. 
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. När 
elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser görs åldersblandade med till 
exempel årskurs 1–2 i samma klass. Åldersblandade klasser kan även skapas av 
pedagogiska skäl.  

Förskoleklass är en egen obligatorisk skolform som omfattar 525 timmar per år. 
Förskoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri.  

Fritidshem eller fritidsklubb ska erbjudas alla barn i förskoleklass och skolelever till 
och med vårterminen det år de fyller 13 år. I fritidshemsverksamheten är eleverna 
inskrivna och vårdnadshavare betalar en avgift till och med årskurs 3. Fritidshemmen 
finns i skolornas lokaler. Från årskurs 4 erbjuds en öppen verksamhet, så kallad 
fritidsklubb. Vårdnadshavare betalar en terminsavgift för denna verksamhet.   
 
Befolkningsutveckling 

Under planperioden är antalet barn i åldern 6–15 år i hela kommunen oförändrat. 
Antalet barn i åldersgruppen 6–11 år minkar med drygt 200 barn medan antalet barn i 
åldersgruppen 12–15 år ökar med drygt 200 barn. I Mölnlycke ökar antalet barn i 
skolåldern marginellt fram till 2022 för att sedan minska med cirka 140 barn till 
planperiodens slut. I Landvetter ökar antalet skolbarn med cirka 25 barn och i 
kommunens östra delar med cirka 60 barn under denna period.  
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Beräkningsgrunder 

En grundskolas kapacitet (antal skolplatser) baseras på den skolorganisation som 
skolan byggdes för eller som den i och med ombyggnation eller med tillfälliga 
paviljonger över tid har ändrat till. Vid beräkning av behovet av antal skolplatser utgör 
antal befintliga elever vid varje skolenhet grunden för dessa beräkningar. Till detta 
läggs sedan den förändring av elevantalet som befolkningsprognosen visar på. 
Klasstorlek samt skolorganisation är sedan två viktiga parametrar vid beräkning av 
lokalbehov. Vid planering av skolor tas även hänsyn till att lokalerna måste utformas 
utifrån åldersgrupper samt att fritidshemsverksamhet ska inrymmas i byggnaderna. 
 
Fristående skolor 
Under läsåret 2019/20 har 12 % av kommunens elever valt att gå i fristående grund-
skola eller i grundskola i annan kommun, vilket är i linje med föregående år.  
 
Behov av lokaler  

MÖLNLYCKE  
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att minska med cirka 90 elever 
under planperioden. I åldersgruppen 6–11 år minskar antalet elever med cirka 180 
elever, medan åldersgruppen 12–15 år istället ökar med cirka 90 elever. 
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Under planperioden planerar Internationella Engelska Skolan att starta en ny 
grundskola för drygt 600 elever i årskurs F-9. Kommunen arbetar med att ta fram en ny 
detaljplan som möjliggör en ny grundskola i området mellan Djupedalsskolan och 
Furuhällskolan.  

I Mölnlycke kommer det under planperioden att finnas ett överskott av skolplatser som 
ökar ytterligare i och med den planerade etableringen av en ny grundskola.  

Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 3060 3060 3060 3060 3060 3660 

– kommunal verksamhet 2480 2480 2480 2480 2480 2480 

– fristående verksamhet 580 580 580 580 580 1180 

Behov (antal skolplatser) 3030 3015 3030 2965 2930 2890 

Över-/underskott av skolplatser 30 45 30 95 130 770 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Internationella Engelska Skolan 600 

Kvarstående över-/underskott  30  45  30  95 730 770 

LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att öka i Landvetter med cirka 25 
elever under planperioden. Åldersgruppen 6–11 år minskar med cirka 30 barn, medan 
åldersgruppen 12–15 år ökar med cirka 55 elever. Ökningen bedöms rymmas i 
befintliga skolor. I Härryda förväntas elevantalet öka under planperioden och även 
denna ökning bedöms rymmas i befintliga skolor i Landvetterområdet. Under 
planperioden ökar antalet elever i åldersgruppen 6–8 år i Eskilsby med 15 elever, en 
ökning som bedöms rymmas på Eskilsbyskolan.  
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Under planperioden kommer det att finnas ett visst överskott av skolplatser i 
Landvetterområdet och främst i årskurserna från förskoleklass till och med årskurs 3.  
 

Kapacitet/behov Landvetter/Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – kommunal verksamhet 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 2000 2030 2060 2070 2070 2070 
Över-/underskott av skolplatser 120 90 60 50 50 50 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 120 90 60 50 50 50 
 

Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 25 25 25 25 25 25 

 – kommunal verksamhet 25 25 25 25 25 25 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 16 17 18 24 19 31 

Över-/underskott av skolplatser 9 8 7 1 6 -6 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 9 8 7 1 6 -6 
 
 
ÖSTRA DELARNA 
Antalet elever ökar i kommunens östra delar med cirka 60 elever under planperioden 
utifrån befolkningsprognosen. Ökningen sker i åldersgruppen 12–15 år, medan det 
istället sker en liten minskning av antalet elever i åldersgruppen 6–11 år under 
planperioden.  
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Hindås 

I Hindås kommer en ny skola, Fagerhultsskolan, stå klar inför höstterminen 2021 och 
den kommer då ersätta tillfälliga lokaler i Hindås och i Rävlanda. Fagerhultsskolan 
kommer att ha en kapacitet för 450 elever i årskurserna 4–9. Nuvarande Hindåsskolan 
kommer därmed att rymma elever från förskoleklass till årskurs 3.  

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 375 375 750 750 750 750 

– kommunal verksamhet 375 375 750 750 750 750 

– fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 355 460 520 575 570 585 

Över-/underskott av skolplatser 20 -85 230 175 180 165 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Fagerhultsskolan 450 

Avveckling tillfälliga lokaler -75

Kvarstående över-/underskott 20 290 230 175 180 165 

Rävlanda/Hällingsjö 

Tills den nya skolan i Hindås, Fagerhultsskola, står klar hösten 2021 går majoriteten av 
elever från Hindås på Rävlandaskolan i årskurserna 6–9. I och med att 
Fagerhultsskolan är klar kommer tillfälliga lokaler att avvecklas på Rävlandaskolan. 
Hällingsjöskolan har elever från förskoleklass till årskurs 5 och de flesta av dessa 
elever fortsätter sin skolgång i årskurs 6–9 på Rävlandaskolan.  
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Kapacitet/ behov 
Rävlanda och Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal skolplatser) 650 650 600 600 600 600 

 – kommunal verksamhet 650 650 600 600 600 600 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 630 560 550 510 500 530 
Över-/underskott av skolplatser 20 90 50 90 100 70 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             
Avveckling tillfälliga lokaler   -50         

Kvarstående över-/underskott 20 40 50 90 100 70 

 

Grundsärskola  

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som möjligt 
motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer 
grundsärskolans kursplan. De elever som inte uppfyller kunskapskraven följer särskilda 
kursplaner för ämnesområden.  

Mottagande i grundsärskolan görs på vårdnadshavarnas begäran i samverkan mellan 
förskola/skola, barnhälsovård/skolhälsovård samt barnhabilitering i Västra 
Götalandsregionen. Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för ett 
mottagande. Grundsärskolans verksamhet ska så långt som möjligt inkluderas i 
kommunens övriga skolverksamhet. Grundsärskola med tillhörande fritidshem/LSS-
verksamhet finns i Landvetter och i Mölnlycke. 

Elevutveckling för grundsärskolan 

Vårterminen 2020 är det 39 elever inom grundsärskolan i Härryda kommun. Antalet 
elever antas öka under planperioden. Beräkning av antal tillkommande elever inom 
särskolan är alltid osäker eftersom det finns barn som före skolåldern inte har någon 
kontakt med barnhabilitering, LSS-handläggare eller barn- och ungdomsmedicin.  

Behov av lokaler  

Särskola i kommunen finns nu på Lunnaskolan, Önnerödsskolan samt Djupedalsskolan. 
Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.3. Gymnasieskola 

Allmän beskrivning 

En gymnasieskola är en avgiftsfri och frivillig utbildning för ungdomar som har gått ut 
grundskolan. Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre 
studier, med det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar.  

I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, som erbjuder sex 
nationella program, fyra yrkesprogram, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. 
Hösten 2020 startar en fristående gymnasieskola i Mölnlycke, Fridagymnasiet, med en 
kapacitet för drygt 300 elever. 

 

 

Page 116 of 356



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 14 – 

Utveckling av elevantal 

Antalet elever i gymnasieålder i Härryda kommun beräknas 2021 till cirka 1630. Över 
hela planperioden ökar antalet elever med drygt 430 elever.  

Beräkningsgrunder 

Läsåret 2020/2021 beräknas drygt 1820 elever studera på Hulebäcksgymnasiet, 
inklusive introduktionsprogrammen och gymnasiesärprogrammet. Av dessa beräknas 
cirka 60 procent komma från andra kommuner och 40 procent från Härryda kommun.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.4. Utveckling och flerspråkighet 

Allmän beskrivning 

Verksamheten består av enheterna:  

Utvecklings- och stödenheten erbjuder specialkompetens till personal som tar hand om 
barn inom förskola och grundskola. Enheten har även personal som arbetar direkt med 
barn och elever som har behov av olika typer av stöd.  

Centrum för flerspråkigt lärande tillhandahåller specialkompetens inom flerspråkighet 
och nyanländas lärande. Mottagningsenheten Välkomsten är vägen in för samtliga 
nyanlända barn och ungdomar mellan 1-16 år i kommunen med uppdrag att i 
samverkan med mottagande skola ge nyanlända elever bästa möjliga introduktion. 
Modersmålslärare och studiehandledare arbetar stödjande och utvecklande med elevens 
språk- och ämneskunskaper.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.5. Kultur och fritid 

Allmän beskrivning 

Kulturverksamheten består av tre enheter; Mölnlycke kulturhus, Landvetter kulturhus 
med de två biblioteken i Hindås och Rävlanda samt Kulturskolan.  

Kulturverksamheten arbetar med program som konserter, bio, föreläsningar och teater, 
med utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor. Merparten 
av evenemangen äger rum i Mölnlycke och Landvetter kulturhus. Även lokaler i övriga 
kommundelar används eftersom målet är att erbjuda kultur för alla medborgare. 
Kulturverksamhet drivs också i föreningsregi i Hindås station samt i fler andra orter i 
kommunen. 

Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Mölnlycke bibliotek har ett 
uppdrag att vara gymnasiebibliotek för Hulebäcksgymnasiet. I Rävlanda och 
Landvetter är biblioteket ett kombinerat folk- och skolbibliotek. 

Kulturskolan ska erbjuda alla elever som önskar, tillgång till en plats i Kulturskolan. 
Flest elever finns inom instrumentalundervisning. Skolan har egna lokaler i 
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Ekdalaskolan i Mölnlycke och i Landvetters kulturhus, men en stor del av 
undervisningen äger rum i skolor och lokaler över hela kommunen.  

Fritidsverksamheten består av två avdelningar; Föreningsservice och Fritid ungdom.  

Föreningsservice utvecklar och främjar ett aktivt föreningsliv i kommunen.  
Avdelningen ansvarar för utbetalning av stöd och uthyrning av kommunens 
idrottsanläggningar. 

Fritid ungdom ansvar för den kommunalt drivna fritidsverksamheten för ungdomar. 
Fritidsledare möter ungdomar på deras fria tid i skolan och på olika mötesplatser 
kvällstid. Avdelningen ansvarar för att stödja ungdomsinitiativ och metodutveckling av 
ungdomsinflytande i kommunen.  

Idrottsanläggningar 

I takt med att kommunen växer och befolkningen ökar så ökar också antalet 
föreningsaktiva och idrottsutövare. Flera föreningar har idag kö till sin verksamhet och 
har svårt att ta emot alla de barn och unga som vill bli medlemmar. Förutom redan 
etablerade inomhusidrotter tillkommer dessutom nya idrotter som bland annat frisbee 
och futsal. I plan 2021 finns inlagt en arena och en träningshall i Mölnlycke fabriker 
samt en gymnastik- och trampolinhall. 

En förstudie har inletts som ska undersöka möjligheten att placera en ny ishall med 
tillhörande träningsrink i Härryda samhälle. Den befintliga ishallen i Landvetter 
centrum är uttjänt, den kan dock användas av föreningslivet till dess att en ny står klar 
tidigast under hösten 2024. 
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3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 
 

3.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE 
 
Av tabellerna ovan framgår att åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med ca 10 
% fram till år 2025 och att den största ökningen sker i Råda. Under samma period 
förväntas kommunens totala befolkning öka med ca 11 %. 

 

Ålder 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

65-74 3 353 3 276 - 77 

75-79 1 294 1 466 172 

80-84 811 1 174 363 

85-89 487 612 125 

90- 241 304 63 

65- 6 186 6 832 646 

 

Kommundel 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

Råda 3 139 3 716 577 

Landvetter 1 496 1 609 113 

Härryda 383 354 -29 

Björketorp 1 168 1 150 -18 

Härryda kommun 6 186 6 832 646 
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3.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE 

3.2.1.  Särskilt boende för äldre 

Allmän beskrivning 

Särskilt boende för äldre erbjuds personer med stora vård- och omsorgsbehov, och 
omfattar både permanentboende och korttidsboende. Alla särskilda boenden i 
kommunen ska flexibelt kunna vara tillgängliga och i första hand användas av de 
personer som har störst omsorgs- och omvårdnadsbehov. Detta innebär att boendena 
kan växla mellan inriktning mot somatik eller demens samt permanent- eller 
korttidsboende utifrån aktuellt behov.  

Till ett permanentboende flyttar man för ett stadigvarande boende. Den boende har ett 
eget hyreskontrakt och hyreslagstiftningen gäller. Korttidsboende tar emot personer 
som har stort omvårdnadsbehov och som är i behov av rehabilitering och 
funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i särskilt 
boende. Behovet av särskilt boende för äldre fortsätter att öka i takt med 
befolkningsökningen. Under planperioden planeras för ytterligare ett särskilt boende i 
Mölnlycke, vilket kommer att ägas och drivas i extern regi. Kommunen kommer att 
köpa platser i boendet. 

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Prognosen för hur många lägenheter i särskilt boende som behövs framöver bygger på 
ett genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år bakåt i tiden. Behovet räknas 
därefter ut utifrån kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. Det framtida 
behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas genom bland annat 
bostadsåtgärder som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet och genom 
att det i samhället finns olika typer av bostäder med god tillgänglighet.  

Härryda kommun planerar att införa valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) för särskilt boende under 2021, vilket innebär fri etableringsrätt för 
alla leverantörer som uppfyller fastställda krav. Kommunen kan alltså inom ramen för 
ett valfrihetssystem enligt LOV inte säga nej till en leverantör som önskar etablera sig i 
kommunen så länge denna uppfyller ställda krav. Kommunen har fortsatt möjlighet att 
bygga och driva egna boenden, alternativt upphandla boenden enligt Lagen om 
offentlig upphandling. Sektorn kommer även fortsättningsvis att följa både behov och 
utbud löpande i lokalresursplaneringen. 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 322 335 353 363 374 386
Befintliga platser (januari): 296 296 288 348 348 373
Varav :   - särskilt boende 269 269 261 321 321 346
               - korttidsboende 27 27 27 27 27 27
Planerad utbyggnad: 0 0 60 0 25 25
Mölnlycke, Attendo Säteriet 60
Nytt SÄBO Mölnlycke/Landvetter 25 25
Kvarstående över-/underskott -26 -39 -5 -15 -1 12
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3.2.1. Trygghetsboende för äldre – med och utan bistånd 

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte kräver biståndsbeslut enligt 
särlagstiftning. Trygghetsboenden kan byggas av såväl kommuner som övriga aktörer, 
och den enskilde som uppfyller fastighetsägarens kriterier på exempelvis ålder kan 
ställa sig i kö alternativt köpa en bostad i en sådan byggnad. Biståndsbeslut krävs inte. 

En del äldre bor i ett bostadsbestånd där den fysiska miljön är dåligt lämpad för 
kvarboende när man blir beroende av hjälp och vård. Ett annat bekymmer är kontakt- 
och tillsynsbehovet som många ensamboende har men som inte som enskild faktor 
innebär ett behov av särskilt boende. Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på 
grund av normalt åldrande samt övriga med fysisk funktionsnedsättning har vissa 
gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande 
hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med hissar, ordentliga 
dörrbredder, låga trösklar, stadiga handtag osv. Närhet till affärer, kommunal service 
och kulturutbud är betydelsefullt.  

Trygghetsboende innebär bostäder för äldre personer, vanligtvis med tillgång till 
gemensamhetslokal och där möjlighet till gemensamma måltider, trygghetsskapande 
teknik och personal som stöd för trygghet och aktiviteter kan förekomma. Det är 
aktören som driver trygghetsboendet som styr över vilket utbud av tjänster som finns, 
vilket kan variera stort enligt den praxis och det regelverk som finns idag för begreppet 
trygghetsboende. De som bor i en trygghetsbostad får vid behov av vård och omsorg 
detta genom hemtjänst och hemsjukvård, det vill säga på samma villkor som den som 
bor i en vanlig privatbostad. 

Efter en lagändring, 2018/19 SOU:4, tydliggörs kommunernas möjlighet att inrätta en 
särskild boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende. Målgruppen är äldre personer 
som kan ha behov av visst stöd i hemmet och/eller upplever otrygghet i hemmet, fast 
utan behov av särskilt boende med heldygnsomsorg. Den nya boendeformen bedöms 
kunna öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. I boendet ska 
finnas ”lättåtkomlig service”; ”i regel är det fråga om behov av sådan omsorg som 
kan ges inom ramen för hemtjänst” (Ds 2017:12).  

Härryda kommun kan redan erbjuda denna boendeform under beteckningen bostäder 
med god tillgänglighet (BGT). Då denna boendeform nu införts som ny bestämmelse i 
Socialtjänstlagen finns en möjlighet för kommunen att ändra beteckningen till 
biståndsbedömt trygghetsboende. 

 

  

TRYGGHETSBOENDE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Biståndsbedömt trygghetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende Landvetter 31 31 31 31 31 31
Biståndsbedömt trygghetsboende Mölnlycke 35 35 35 35 35 35
Biståndsbedömt trygghetsboende Hindås 5 5 5 5 5 5
Trygghetsboende 
Trygghetsboende Hindås 15 15 15 15 15 15
Trygghetsboende Mölnlycke 85 85 85 85
TOTALT 86 86 171 171 171 171

Page 121 of 356



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 19 – 

3.2.2. Träffpunkter och dagverksamheter 

Träffpunkter och dagverksamheter bedrivs i kommunens regi men kan även 
förekomma på trygghets- och seniorboende. Syftet med verksamheterna är att erbjuda 
social samvaro, träning, kulturella aktiviteter etcetera. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov. I 
kommunen finns fem träffpunkter belägna i Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke 
och Rävlanda som är öppna för alla äldre som önskar delta. Dagverksamhet är en 
biståndsbedömd aktivitet och finns med inriktningarna funktionsbevarande aktiviteter 
(somatik) och för personer med minnessvikt (demens). Kommunens två 
dagverksamheter ligger i Mölnlycke.  
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3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

3.3.1. Boende för personer med funktionsnedsättning 

Allmän beskrivning 

Kommunen ska tillhandahålla boende för personer med funktionsnedsättning i enlighet 
med LSS. Målsättningen i lagstiftningen är att främja goda levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och den enskilde ska 
ges möjlighet att leva som andra. Den fysiska utformningen av bostaden är av stor 
betydelse för att främja självständighet och oberoende för personer med funktions-
nedsättning. Det finns idag tre former av bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad.  

Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Bostaden består av en enskild fullvärdig lägenhet på vanligtvis ett rum och kök. 
Därutöver finns tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Antalet lägenheter i 
gruppbostaden anpassas efter målgruppens behov. Det finns 8 gruppbostäder i 
kommunen med sammanlagt 46 lägenheter.  

Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till 
personal men som i varierad utsträckning klarar ett enskilt boende. Personerna har 
vanligen inget behov av tillsyn nattetid. Servicebostaden består av lägenheter som ofta 
ligger i ett vanligt hyreshus. Gemensamma utrymmen saknas eller finns i annan form 
än i gruppbostaden t ex som en kontaktlägenhet varifrån personalen utgår. I nuläget 
finns det sammanlagt 55 lägenheter i servicebostad i kommunen. Till en servicebostad 
knyts ibland servicebostadsliknande lägenheter som kommunen förfogar över, så 
kallade satellitlägenheter. De boende kan vid behov få hjälp av personal från 
servicebostaden. I kommunen finns 6 satellitlägenheter knutna till Lindbackens 
servicebostad i Mölnlycke.  

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) är en bostad med viss grundanpassning till 
funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behovet av stöd och 
service i anslutning till boendet kan ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå 
enligt LSS, t.ex. personlig assistans. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte 
heller fritidsverksamhet, gemensamhetslokal eller kulturella aktiviteter. Idag används 
14 lägenheter i kommunen som annan särskild anpassad bostad. 

Då målgruppen vidgats och behovet av stöd från socialtjänstens olika enheter 
förändrats över tid, finns ett behov av fler lägenheter med mer flexibla 
boendelösningar. Därav kommer i vissa fall endast tillgänglighetsanpassade 
lägenheter för målgruppen att reserveras i tillkommande nybyggnationer, utan mer 
specificerad inriktning. I dagsläget används 6 lägenheter som tillgänglighetsanpassade 
lägenheter där personer från målgruppen bor med kommunalt kontrakt.  

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är prognostiserat dels utifrån idag 
kända behov, beräknade nytillkommande behov samt med hänsyn tagen till övriga 
förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet av bostad. 
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Kommunen är skyldig att skyndsamt tillhandahålla boende enligt LSS när den enskilde 
har fått beslut om insatsen, och en svårighet i planeringen av bostäder är att uppskatta 
när den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den enskilde 
har bedömda behov av. Verksamheten följer på olika vis behovet löpande för att kunna 
verkställa beslut om boende inom lagstadgad tidsram. De senaste åren har det 
tydliggjorts en obalans i utbud och efterfrågan mellan olika typer av boendeformer och 
arbete pågår med att hitta flexibla lösningar för att kunna tillgodose varierade behov 
inom befintligt boendebestånd. För vissa individer räknar verksamheten med att fortsatt 
behöva köpa boende externt, främst beroende på krav på specialkompetens. 

 

3.3.1. Korttidsboende/korttidshem 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt LSS för personer med 
funktionsnedsättning i syfte att erbjuda miljöombyte och rekreation, samt att anhöriga 
kan få avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem 
eller i en stödfamilj. I kommunen finns ett korttidshem, Björkhaga, med 6 platser som 
vänder sig till barn, ungdomar och yngre vuxna. 

3.3.2. Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning, stimulans och utveckling 
för personer som är i arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier. Daglig 
verksamhet erbjuds inom Härryda kommun både som en rättighet för de personer som 
tillhör målgrupperna inom LSS och för dem som beviljats insatsen som bistånd enligt 
SoL. Sektorn följer kontinuerligt behovet för att på bästa sätt kunna planera för 
framtida objekt. Idag finns sju olika dagliga verksamheter i kommunen.  

 
 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 140 150 159 167 170 174
Befintliga platser (januari) 127 127 151 159 165 165
Gruppbostäder 46 46 46 46 46 46
Servicebostäder 61 61 73 73 73 73
ASAB 14 14 14 14 14 14
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 6 6 18 26 32 32
Planerad om-/utbyggnad: 0 24 8 6 6 0
Landvetter centrum sb 12
Anpassad inriktning befintligt bestånd 7
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 5 8 6 6
Komplettering köpta platser 4 4 4 2 2 2
Kvarstående över-/underskott -9 5 4 0 3 -7
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3.4. BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER   

3.4.1. HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar 

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ung-
domar efter anvisning från Migrationsverket. Andelen barn per kommun som anvisas 
är beslutade av Migrationsverket efter samråd med Länsstyrelserna. Anvisade barn och 
ungdomar placeras i första hand i interna eller upphandlade familjehem. För barn och 
ungdomar med andra behov finns alternativet stödboende eller upphandlade HVB-
boende. 

3.4.1. Stödboende 

Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat 
stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en 
placering i HVB, ska kunna erbjudas stödboende. Barn och unga kan placeras i 
stödboende av flera olika skäl. En del kan på grund av föräldrarnas situation inte bo 
kvar hemma, andra kanske har bott i familjehem utan möjlighet att flytta tillbaka hem, 
medan några kan komma från ett boende för ensamkommande barn och ungdomar. 

Stödboende utgörs av små lägenheter om ett rum och kök med egen ingång och utan 
gemensamhetsutrymmen. Lägenheterna kan antingen ligga i en gemensam fastighet 
eller utspridda i ett ordinarie hyreshus. Stöd av och tillgång till personal anpassas till de 
boendes individuella behov. I kommunen finns ett stödboende med upp till 10 
lägenheter i Mölnlycke. Då behovet av stödboende minskat jämfört med tidigare 
prognos, planeras i dagsläget inga ytterligare. 

3.4.2. Träningsbostäder 

Vuxenenheten är lokaliserad i Mölnlycke. I anslutning till verksamhetslokalerna finns 
åtta lägenheter för träningsboende för vuxna missbrukare vilka har svårt att få boende 
på den reguljära bostadsmarknaden.  

3.4.1. Kommunala kontrakt 

De personer som enligt socialtjänstlagen bedöms ha särskilda svårigheter att på egen 
hand ordna sitt boende kan få biståndshjälp till ett kommunalt kontrakt. Detta innebär 
att Härryda kommun antingen äger lägenheten eller står som förstahandshyresgäst på 
hyresavtal med annan hyresvärd och därefter hyr ut lägenheten i andra hand till en 
enskild person eller familj. 

Nyanlända personer eller familjer som genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning skall beredas boende, kan också komma att få 
detta via ett kommunalt kontrakt.  

  

 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lägenheter till socialtjänstens 
målgrupper

10 % per år i nybyggnadsområden, 
hyresrätter
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3.5. VUXENUTBILDNING 
Allmän beskrivning 
Inom den kommunala vuxenutbildningen i Härryda kommun finns följande utbild-
ningar. Vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå syftar till att ge vuxna 
sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv 
samt möjliggöra fortsatta studier. Svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna 
nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Särvux, syftar till att 
ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som 
ungdomar kan få i särskolan. I samverkan med Göteborgsregionen, GR, erbjuds ett 
stort antal yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen bedriver också yrkeshögskoleutbild-
ningar (Yh). Dessa utbildningar är eftergymnasiala och finansieras i sin helhet av 
statsbidrag. Uppdragsutbildningen skräddarsyr kurser för personal inom privat och of-
fentlig tjänst och finansieras genom kursavgifter.  

Utveckling av elevantal  

Elevantalet inom vuxenutbildningen har varierat under senare år. I april 2020 studerade 
totalt 900 individer vid vuxenutbildningen. Detta är en ökning från föregående år. 
Antal elever på gymnasial nivå samt Yh har ökat, medan antalet elever på 
grundläggande nivå och SFI minskat. Från hösten ökar Yh-utbildningarna och 
elevantalet väntas stiga från 120 till 200 för att gå ned något under våren 2021. På sikt 
kommer SFI att minska i omfattning och grundläggande- och gymnasial nivå kommer 
att öka i omfattningen. Ökningen beräknas vara större än minskningen. 

Beräkningsgrunder 

Varje år ansöker vuxenutbildningen om att få tillstånd att bedriva Yh-utbildningar. 
Antalet beviljade utbildningar har varierat kraftigt mellan åren vilket försvårar elevpro-
gnoserna. Platserna på Yh kommer vara detsamma 2021 som 2020. Hösten 2021 beräk-
nas cirka 200 elever delta i Yh. Under våren 2021 bedöms sfi att minska något och 
omfatta drygt 200 elever.  Antalet elev inom SFI och grundläggande- och gymnasial 
nivå är svåra att förutspå på sikt. Konjunkturläget i Sverige påverkar antalet studerande 
vid grundläggande- och gymnasial nivå samt att SFI:s elevtillströmning styrs av 
händelser i vår omvärld. 

Behov av lokaler 

Vuxenutbildningen har permanenta lokaler på 2 adresser centralt i Mölnlycke. Lokaler 
räcker inte fullt ut under hösten utan 3 klassrum hyrs av Hulebäcksgymnasiet eftersom  
Yh utökar från 3 helfartsutbildningar till 5. Om elevantalet ökar på grundläggande- 
samt gymnasialvuxenutbildning inom de närmsta åren kommer ytterligare lokaler 
behövas. 

Sektorn utreder behov av ytterligare lokaler inför nästa års revidering av LRP. 
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4. PROJEKTPORTFÖLJ 2021-2025 (2026-2030) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Senast reviderad:2020-09-01

Verksamhet Ort Mark Volym vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht Kommentar
Förskola Avd Förstudie

Utbyggnad Detaljplan

Tillfälliga paviljonger Mölnlycke 2
Projektering/upphandling av 
byggentreprenör

Enebacken II Mölnlycke K 6 Byggnation/etablering

Tillbyggnad/paviljong Hindås K 1 Verksamhetsstart

Tillbyggnad Hällingsjö förskola Hällingsjö K 1 A Avveckling

Jensen Education Landvetter P 5 <<</>>>
Tidigareläggning/senarel. 
möjlig

Wendelstrand Mölnlycke P 6 Next Step Group är exploatör/markägare. K Kommunal mark

Björröd Landvetter P 6 BoKlok är exploatör/markägare. P Privat mark

Säteriet Mölnlycke P 4 Förbo är exploatör/markägare.

Ekhagsvägen/Fagerhultsvägen Hindås K 6

Privat aktör har sökt planbesked för bostäder. I 
anslutning till ansökan undersöks plats för 
framtida förskola.

Grundskola Elever
Utbyggnad
Fagerhultskolan Hindås K 450

Internationella Engelska Skolan Mölnlycke K 650
Kommunen äger marken, avsiktsförklaring finns 
mellan KS och Skanska.

Avveckling
Paviljonger Hindås -75 A
Paviljonger Rävlanda -50 A
Gymnasieskola Elever
Utbyggnad

Frida Mölnlycke P 300

Gymnasie går att starta mha tillfälligt bygglov. 
Detaljplan, start vt-20, medger permanent 
gymnasieskola.

Idrottsanläggningar
Utbyggnad
Wallenstam arena Mölnlycke P
Gymnastik och trampolinhall Mölnlycke P
Kansli, omkl rum Mölnlycke K
Omklädningsbyggn, klubblokal Mölnlycke K
Ishall Härryda K
Idrottshall Härryda K
Simhall

Fridaskolan Idrottshall Mölnlycke P
Fridaskolan behöver en idrottshall för att kunna 
bedriva gymnasium.

Avveckling
Tälthall Mölnlycke A
Tillf omklädningsb, klubblokal Mölnlycke A
Trygghetsboende lägenh
Utbyggnad
Idrottsvägen Bo Aktiv Mölnlycke P 80
Landvetter Landvetter
Särskilt boende lägenh
Utbyggnad

Planbesked Grönhultsvägen Landvetter P 60
Altura har sökt planbesked för att möjliggöra 
äldreboende.

Säteriet, Attendo Mölnlycke P 60 Avtal tecknat om 54 platser

Valborgs kulle Mölnlycke K 50
Äldreboende planeras på kommunal mark som 
senare markanvisas till privat aktör.

Casparssons Rävlanda P
Casparssons genomför förstudie för att bygga ut 
bef boende. 

lägenh
Utbyggnad
Tillgänglighetsanp lgh (Wallenst) Mölnlycke P 13
Servicebostad (12+1) Landvetter P 12+(1)
Tillgänglighetsanp lägenh 
(nybyggnadsområden) 10-20

Bostad med särskild service 
funktionsnedsättning 

2020 2026-
2030

2021 2022 2023 2024 2025
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5. BILAGA (beläggning och kapacitet per enhet) 
 

Kommunala och fristående förskolor 

        

Kommunala förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn* per 200915 

Barrskogens förskola 5 90 92 

Djupedals förskola  6 108 85 

Finnsjöns förskola 3 54 47 

Furubackens förskola 4 72 72 

Hulelyckans förskola  2 36 37 

Krokens förskola  6 108 92 

Ljungna förskola  3 54 54 

Mossens förskola  2 36 37 

Nysäters förskola  4 72 68 

Pixbo förskola  3 54 53 

Rullstenens förskola  6 108 78 

Tallgårdens förskola 6 108 106 

Fristående förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Frida förskola 4 - 72 

Föräldrakooperativet Bamsebo 1 - 19 

Råda Montessoriförskola 2 - 27 

Skogsbärets kooperativa förskola 2 - 26 

        

Kommunala förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Agnebäckens förskola 5 90 81 

Eskilsby förskola  2 36 24 

Hagens förskola 6 108 51 

Högåsens förskola  3 54 38 

Mystens förskola  6 108 92 

Salmereds förskola  6 108 50 

Sjöholmens förskola  2 36 36 

Skårtorps förskola  7 126 85 

Smedjebackens förskola 6 108 107 

Västergärdets förskola  6 108 79 
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Fristående förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Solbackens förskola 2 - 30 

        

Kommunala förskolor Östra 
delarna 

Kapacitet Kapacitet 
Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Björkängens förskola  6 108 70 

Fagerhults förskola  6 108 83 

Gärdets förskola 4 72 34 

Hedens förskola  3 54 51 

Hindås förskola  3 54 54 

Älmhults förskola 3 54 35 

Fristående förskolor Östra delarna 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Förskolan Fisken 1 - 18 

Hindås Montessoriförskola 2 - 29 

* Kapacitet antal barn = antal avdelningar x 18 barn vilket motsvarar en 
genomsnittlig kapacitet på en kommunal förskoleavdelning i Härryda kommun. 
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Kommunala och fristående grundskolor 

        

Kommunala grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Skinnefjällsskolan F-3 300 266 

Furuhällsskolan F-5 325 319 

Högadalsskolan F-5 300 295 

Säteriskolan F-5 300 275 

Vällsjöskolan F-5 168 168 

Djupedalsskolan 4-9 450 452 

Ekdalaskolan 6-9 400 438 

Båtsmansskolan 6-9 240 240 

Fristående grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Fridaskolan F-9 580 571 

        
Kommunala grundskolor 
Landvetter Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Eskilsbyskolan F-2 25 16 

Backaskolan F-3 320 215 

Lunnaskolan F-3 400 400 

Härrydaskolan F-5 150 139 

Önnerödsskolan 4-9 450 446 

Landvetterskolan F-9 800 812 

        
Kommunala grundskolor Östra 
delarna Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Hindåsskolan F-5 375 351 

Hällingsjöskolan F-5 150 127 

Rävlandaskolan F-9 500 508 
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Funktionsstöd 
  
  

        

Gruppbostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Båtsmanstorpet 6 5   
Hjorten 5 5   
Orrekullen 6 6   
Solsten 5 4   
Landvetter       
Önneröd Sand 6 6   
Östra Backa 6 6   
Hindås       
Älmhult 6 5   
Rävlanda       
Hedgården 6 5   
Totalt 46 42   

Servicebostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Biblioteksgatan 9 9   
Lindbacken 12 12   
Lindska 5 5   
Enebacken 12 12   
Stenbrottet 8 8   
Landvetter       
Landvetter 7 7   
Guldsmedsgården 6 5   
Totalt 59 58   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        

Page 131 of 356



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 29 – 

Vård- och omsorg 
  
  

        

Särskilt boende permanent Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Rådahemmet 46 40   
Säterigården 32 31   
Ekdalagården 73 71   
Hönekulla gård  20 20   
Landvetter       
Bygården 31 24   
Östra Bygården 22 22   
Rävlanda       
Björkelid 45 41   
Totalt 269 249   

Korttidsboende Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Ekdalagården 7 7   
Hönekulla gård * 20 10   
Totalt 27 17   
        
* Inkluderar inrättad Covid-enhet, 10/10 platser lediga.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-12-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 471        Dnr 2020KS39 

Ekonomisk uppföljning  per oktober 2020  

  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 215 mnkr för 2020 och med ett 
budgeterat resultat om 54 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 161 mnkr. Detta är 
en försämring jämfört med föregående prognos om 12 mnkr och den största försämringen 
återfinns inom finansförvaltningens verksamhetsområde. I prognosen ingår intäkter från 
exploateringsverksamheten med knappt 44 mnkr. 
 
Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 175,5 mnkr, vilket avviker positivt med 53 
mnkr jämfört mot budget. Det är en försämring jämfört med delårsprognosen om 5 mnkr. I 
ovanstående ingår slutredovisningar av exploateringsprojekt för bland annat Björkås, 
Björkelid och Stenhuggeriet om totalt 16,5 mnkr samt exploateringsbidrag från Wallenstam 
om 27,1 mnkr. Exklusive slutredovisningar och exploateringsbidrag är nämndens 
budgetavvikelse 9,4 mnkr. 
 
I "Månadsprognos per oktober 2020” redovisar förvaltningen prognoser, avvikelser och 
vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 november 
2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 

---------------------- 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-03 2020KS39  042 
  
 

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020 

Sammanfattning  
Prognos för kommunen 
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 215 mnkr för 2020 och 
med ett budgeterat resultat om 54 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 161 
mnkr. Detta är en försämring jämfört med föregående prognos om 12 mnkr och den 
största försämringen återfinns inom finansförvaltningens verksamhetsområde. I 
prognosen ingår intäkter från exploateringsverksamheten med knappt 44 mnkr.  
Det lagstadgade balanskravsresultatet är 203 mnkr. Skillnaden mellan 215 mnkr och 203 
mnkr beror på Härryda kommuns pensionsredovisning som sker enligt fullfondsmodell. 
Måluppfyllelsen för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande 
fyraårsperioder. Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2020 
och sett över en rullande fyraårsperiod.   
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 71,5 mnkr, 
kommunstyrelsen 9 mnkr (exklusive exploatering), välfärdsnämnden 37 mnkr och 
politisk verksamhet -0,5 mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 402 mnkr. Fullmäktige beviljade den 15 juni 
ett utökat investeringsutrymme med 100 mnkr, från 400 mnkr till 500 mnkr. Det innebär 
att sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer.  
  
Prognos för kommunstyrelsens verksamheter 
Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 175,5 mnkr, vilket avviker positivt med 
53 mnkr jämfört mot budget. Det är en försämring jämfört med delårsprognosen om 5 
mnkr. I ovanstående ingår slutredovisningar av exploateringsprojekt för bland annat 
Björkås, Björkelid och Stenhuggeriet om totalt 16,5 mnkr samt exploateringsbidrag från 
Wallenstam om 27,1 mnkr. Exklusive slutredovisningar och exploateringsbidrag är 
nämndens budgetavvikelse 9,4 mnkr. 
 
Samhällsbyggnads prognos, exklusive bidrag och exploateringar, uppgår till 10,5 
mnkr och drygt hälften av överskottet kan härledas till ökade intäkter för taxor och 
avgifter inom plan- och bygglov. Investeringsvolymen är lägre än budgeterat och därför 
prognostiseras också ett överskott av kapitaltjänstkostnader. Den avgiftsfinansierade 
verksamhetens överskott förklaras främst av att en långdragen tvist utfallit till VA-
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kollektivets fördel. Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett underskott om 
7,6 mnkr vilket är en försämring jämfört med delåret om drygt 4 mnkr. Den främsta 
förklaringen till kostnadsökningen jämfört med delårsprognosen är branden i 
Ekdalaskolan. Även den årliga översynen av kommunens anläggningstillgångar bidrar till 
kostnadsökningen i form av nedskrivningar av anläggningar. Till följd av vakanta tjänster 
och att det kommunövergripande anslaget för kompetensutveckling inte kommer 
användas fullt ut visar kommunledningen ett överskott. 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna måltid, IT, fastighet och service. Strävan är att uppnå ekonomisk balans 
inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör 
förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av styrelsen.  
 
I bilagan ”Månadsprognos per oktober 2020” redovisas prognoser, avvikelser och 
vidtagna åtgärder. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga 

Månadsprognos per oktober 2020 
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Prognosen i korthet 

Driftredovisning 
Resultatutveckling åren 2013-2019 och prognos för 2020 

 
Totalt prognostiseras ett resultat om 215 mnkr, vilket är en försämring jämfört med delårsprognosen 
om 12 mnkr. Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfondsmodell. Enligt lag 
ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker resultatet med 12 
mnkr från 215 mnkr till 203 mnkr. Detta resultat kallas för balanskravsresultatet. I prognosen ingår 
också intäkter från exploateringsverksamheten om knappt 44 mnkr. 

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder 
och båda målen förväntas uppnås, både för 2020 och sett till den rullande fyraårsperioden. 

Budgetavvikelser 

 
Prognosen för 2020 pekar mot ett överskott om 215 mnkr och med ett budgeterat resultat om 54 mnkr 
betyder det ett överskott jämfört med budget om 161 mnkr. I prognosen ingår slutredovisningar och 
exploateringsbidrag om knappt 44 mnkr. Sektorernas budgetavvikelse är 46 mnkr, varav 
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välfärdsnämndens bidrar med 37 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott om 71,5 
mnkr. 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 16 mnkr. Grundskolan och 
kultur och fritid visar underskott medan de övriga verksamheterna inom sektorn prognostiserar 
överskott. Högre kostnader för särskola och skolskjuts än budgeterat förklarar grundskolans 
underskott. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett överskott om 20,6 mnkr vilket huvudsakligen 
beror på försening av nya särskilda boendet i Säteriet. 

Sektorn för samhällsbyggnad visar överskott inom både den skattefinansierade och avgiftsfinansierade 
verksamheten. Det utökade anslaget för systemförvaltning kommer inte att ianspråktas och va-
verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat. Dessutom har en tvist utfallit till Härryda 
kommuns fördel. 

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse om 7,6 mnkr vilket är en försämring 
jämfört med förra prognosen. Ökade licenskostnader förklarar underskott inom It-verksamheten och 
minskade intäkter inom måltidsverksamheten. Även branden i Ekdalaskolan gör att underskottet är 
högre jämfört med delårsprognosen. 

Kommunledningens överskott beror till största delen av vakanser och att det kommunövergripande 
anslaget för kompetensutveckling inte utnyttjats fullt ut. 

Inom finansförvaltningen finns större såväl över- som underskott. Skatter och bidrag visar ett 
överskott även om slutavräkningarna för 2019 och 2020 prognostiseras till -30 mnkr bland annat är en 
följd av förändringar på arbetsmarknaden på grund av pandemin. Tillskott från regering och riksdag 
avseende extra välfärdsmiljarder och statsbidrag väger än så länge upp minskningen av 
skatteintäkterna. Anslag för lönerevision och pensioner beräknas inte användas fullt ut vilket medför 
ett överskott. 

Investeringsredovisning 

 
Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 402 mnkr vilket innebär ett sammanlagt överskott 
om 395 mnkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 298 mnkr och sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 90 mnkr. Avvikelserna förklaras främst av 
tidsförskjutningar. Exempel på projekt med överskott 2020 är nytt vattenverk i Hindås med tillhörande 
överföringsledningar, Wallenstam Arena samt Fagerhultskolan. 

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Den 15 juni 2020 
beviljade fullmäktige ett utökat investeringsutrymme med 100 mnkr, från 400 mnkr till 500 mnkr. Det 
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innebär att sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända nivåer. 

Finansförvaltning 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning -2 313 145 -2 277 745 35 400 -2 209 581 

Pensioner enl fullfond, exklusive finansiella kostnader 98 799 106 638 7 839 80 106 

Finansiella intäkter och kostnader, inkl finansiell kostnad 
för pensioner 16 888 21 449 4 561 27 431 

Kalkylerad internränta, intern po (inkl pensionsdelen), 
arbetsgivaravg -137 150 -142 050 -4 900 -136 946 

Kalkylerad lönerevision 11 030 23 730 12 700 0 

Övriga verksamhetskostnader -13 200 2 700 15 900 4 178 

Nettokostnad -2 336 778 -2 265 278 71 500 -2 234 812 

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 71,5 mnkr vilket är en försämring 
jämfört med delåret om drygt 20 mnkr. Försämringen beror på att den senaste skatteprognosen 
(oktober) från SKR innebär minskade intäkter om ca 25 mnkr jämfört med tidigare prognoser. Trots 
försämringen visar ändå skatter och bidrag ett överskott om 35 mnkr. Det är tack vare extra 
välfärdsmiljarder och statsbidrag som, än så länge, överskott kan uppvisas trots ett försämrat 
ekonomiskt läge till följd av Covid -19. 

Till följd av låg investeringsvolym, jämfört med budgeterat, är räntekostnader för lån lägre än 
förväntat medan ränteintäkten från verksamheterna avseende internränta inte når budgeterade nivåer. 
Årets lönerevision är ännu inte klar men prognostiseras visa ett överskott när året är slut. Inom ramen 
för övriga verksamhetskostnader återfinns överskott till följd av ersättning för sjuklönekostnader. 

-varav skatter och bidrag 

Verksamhet, tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Skatter och inkomstutjämning -2 062 751 -2 105 642 -42 891 -2 047 541 

Regleringsbidrag -38 869 -42 529 -3 660 -26 507 

Övrig utjämning -140 218 -129 574 10 644 -135 533 

Nya välfärdsmiljarder och statsbidrag -71 307 0 71 307 0 

Nettokostnad -2 313 145 -2 277 745 35 400 -2 209 581 

Skatteunderlagsprognosen i cirkulär 20:39 (oktober) från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
visar på ett överskott även om slutavräkningarna för 2019 och 2020 prognostiseras till ett underskott 
om nästan 30 mnkr som bland annat är en följd av förändringar på arbetsmarknaden på grund av 
pandemin. Tillskott från regering och riksdag avseende extra välfärdsmiljarder och statsbidrag väger 
än så länge mer än väl upp minskningen av skatteintäkterna. Totalt har kommunen erhållit ca 71 mnkr 
i extra bidrag. Nedan specificeras de extra satsningar som regering och riksdag beslutat om. 

• Aviserat i januari, riksdagsbeslut i juni: 12,9 mnkr 

I januari aviserade regeringen en utökning av resurser till välfärden med totalt 5 miljarder varav 3,5 
miljarder tillfaller kommunsektorn. Utökningen ingår i regeringens vårändringsbudget. För Härryda 
kommun innebär tillskottet 12,9 mnkr. 

• Riksdagsbeslut i februari: 6,4 mnkr  

M, Kd och V med stöd av Sd har nått en överenskommelse om 2,5 miljarder till välfärden. För 
Härryda kommun betyder tillskottet 6,4 mnkr. 
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• Aviserat i april, riksdagsbeslut i juni: 38,6 mnkr 

Den 2 april aviserade regeringen och samarbetspartierna ett tillskott till kommuner och regioner med 
anledning av Covid -19. Totalt 15 miljarder varav 10,5 till kommunsektorn. För Härryda kommun 
betyder tillskottet 38,6 mnkr. 

• Aviserat i maj, riksdagsbeslut i juni: 11 + 2,4 mnkr 

Den 18 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ytterligare 6 miljarder, varav 3 av dessa 
beräknas tillfalla kommunsektorn, med anledning av Covid -19. Förr Härryda kommun innebär 
tillskottet ca 11 mnkr. 

Även en kompensation 2020 för lägre skatteintäkter till följd av förändrade regler för företag avseende 
periodiseringsfonder har aviserats, 0,6 miljarder, vilket för Härryda kommun innebär 2,4 mnkr. Detta 
är bara en periodiseringseffekt för 2020, de kommande åren kommer statsbidragen reduceras med 
motsvarande summa. 

Totalt (både regeringens och oppositionens tillskott) innebär detta drygt 71 mnkr till Härryda kommun 
under 2020. 

Politisk organisation 
Driftredovisning 

Verksamhet, tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Politisk organisation 13 474 12 974 -500 14 813 

Nettokostnad 13 474 12 974 -500 14 813 

Den politiska organisationen beräknas redovisa ett underskott på 0,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på 
högre lokalkostnader för kommunfullmäktige och ej budgeterade arbetsgrupper i kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Samhällsbyggnad 80 835 91 335 10 500 80 524 

Bidrag och exploatering -43 600 0 43 600 -39 800 

Teknik- och förvaltningsstöd 27 829 20 269 -7 560 20 269 

Kommunledning och stödfunktioner 110 420 116 904 6 484 106 724 

Nettokostnad 175 484 228 508 53 024 167 717 

Nettokostnaden för nämnden uppgår till 175,5 mnkr, vilket avviker positivt med 53 mnkr jämfört mot 
budget. Det är en försämring jämfört med delåret om 5 mnkr. I ovanstående ingår slutredovisningar av 
exploateringsprojekt för bland annat Björkås, Björkelid och Stenhuggeriet samt exploateringsbidrag 
från Wallenstam om tillsammans 43,6 mnkr. Exklusive slutredovisningar och exploateringsbidrag är 
nämndens budgetavvikelse 9,4 mnkr. 

 
Samhällsbyggnads prognos, exklusive bidrag och exploateringar, uppgår till 10,5 mnkr och drygt 
hälften av överskottet kan härledas till ökade intäkter för taxor och avgifter inom plan- och bygglov. 
Investeringsvolymen är lägre än budgeterat och därför prognostiseras också ett överskott av 
kapitaltjänstkostnader. Den avgiftsfinansierade verksamhetens överskott förklaras främst av att en 
långdragen tvist utfallit till VA-kollektivets fördel. Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett 
underskott om 7,6 mnkr vilket är en försämring jämfört med delåret om drygt 4 mnkr. Den främsta 
förklaringen till kostnadsökningen jämfört med delårsprognosen är branden i Ekdalaskolan. Även den 
årliga översynen av kommunens anläggningstillgångar bidrar till kostnadsökningen i form av 
nedskrivningar av anläggningar. Till följd av vakanta tjänster och att det kommunövergripande 
anslaget för kompetensutveckling inte kommer användas fullt ut visar kommunledningen ett överskott. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Samhällsbyggnad 178 206 476 062 297 856 121 449 

Teknik- och förvaltningsstöd 205 259 295 095 89 836 77 921 

Kommunledning och stödfunktioner 1 521 4 400 2 879 0 

Nettoutgift 384 986 775 557 390 571 199 370 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om drygt 390,6 mnkr avseende investeringar vilket 
beror på tidsförskjutningar. Trafik- och va-verksamheten visar tillsammans ett överskott om 296 mnkr 
och fastighetsfunktionen med 80 mnkr. 
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Sektor för samhällsbyggnad 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning och administration inkl kommunekolog 9 647 12 047 2 400 10 030 

Miljö- och hälsoskydd 4 81 
7 4 267 -550 5 266 

Trafik 67 113 69 113 2 000 64 058 

Mark- och exploateringsverksamhet 4 611 4 361 -250 4 565 

Slutredov. och exploateringsbidrag -43 600 0 43 600 -39 800 

Plan- och bygglov -4 753 1 547 6 300 -3 482 

Vatten -1 600 0 1 600 -1 936 

Avfall 1 000 0 -1 000 2 023 

Nettokostnad 37 235 91 335 54 100 40 724 

-varav taxefinansiret VA & Avfall +0,6 mnkr 

  

Sektorns oktoberprognos för 2020 är 37,2 mnkr. Det är en positiv avvikelse mot budget på totalt 54,1 
mnkr. I prognosen ingår kommande och bokförda slutredovisningar för exploateringsprojekt Björkås, 
Björkelid och Stenhuggeriet på 16,5 mnkr samt exploateringsbidrag från Wallenstam på 27,1 mnkr. 
Prognos exklusive ovanstående är 10,5 mnkr. 

Skattefinansierat  

Ledning och administration inkl kommunekolog beräknar ett överskott om 2,4 mnkr. Överskottet 
beror mestadels på att budgeterade medel om 1,6 mnkr för systemförvaltare inte kommer att användas 
i dagsläget. 

Mark- och exploateringsverksamhetens prognos visar på ett underskott om 250 tkr vilket bland annat 
beror på lägre intäkter än budgeterat.  

Miljö och hälsoskydd visar en negativ avvikelse på 550 tkr vilket bland annat beror på att 
verksamheten inte kan genomföra tillsyn i samma utsträckning som planerat. 

Plan- och bygglovsverksamheten prognostiserar ett överskott om 6,3  mnkr. Verksamhetens intäkter 
beträffande taxor och avgifter visar ett positivt resultat på totalt 6,1 mnkr jämfört med budget och 
beror framförallt på ett antal stora detaljplaner och bygglovsärenden. 

Trafikverksamheten visar en positiv avvikelse på 2,0 mnkr, vilket främst beror på att investeringar inte 
slutförts i den takt som är budgeterat och resulterar i ett överskott på kapitaltjänst om 3,2 mnkr. 

Verksamheten för 65+ korten och kollektivtrafiken visar ett underskott på 500 tkr. Dock är 
underskottet lägre än tidigare prognos och beror på färre antal resor inom färdtjänsten troligtvis på 
grund av covid-19. Verksamhetens personalkostnader är cirka 650 tkr högre än budgeterat. 

Gemensamt för ovanstående verksamheter är att 10 mnkr har budgeterats som intäkter för arbetad tid i 
exploateringsprojekt. Intäkterna varierar en del mellan verksamheterna, men totalt sett prognostiserar 
sektorn att nå budgetmålet. 

Taxefinansierat 

Avfall beräknar avvika negativt mot budget på en miljon kr. Det beror mestadels på högre kostnader 
än budgeterat för hämtning av hushållsavfall. Vatten och avlopp prognostiserar ett överskott på 1,6 
mnkr. Framförallt beror det på ett avgörande avseende en långdragen tvist, till VA-kollektivets fördel, 
och ger en positiv avvikelse om 2,4 mnkr. Vid inventeringen av anläggningstillgångar i samband med 
övergång till komponentavskrivning utrangeras anläggningar som inte bedöms ha något ekonomiskt 
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värde, total kostnad för detta är dryga 1,6 mnkr. 

Åtgärder 
Under 2019 införde sektorn prövning av tjänster vid tillsättning samt vid vakanser. Sektorn fortsätter 
detta arbetssätt även under 2020. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning och administration, inkl kommunekolog 60 60 0 0 

Miljö- och hälsoskydd 0 500 500 0 

Trafik 33 957 126 911 92 954 27 955 

Mark- och exploateringsverksamhet 130 1 000 870 802 

Plan- och bygglov 0 500 500 0 

Avfall 1 230 1 019 -211 1 261 

Vatten 142 829 346 072 203 243 91 431 

Nettoutgift 178 206 476 062 297 856 121 449 

Sektorns lämnar en prognos på 178 mnkr jämfört mot budgeterade 476 mnkr, vilket främst beror på 
tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare utredningar. 

Trafik prognostiserar utgifter om 34 mnkr. De största projekten som pågår är dagvattenparken och 
Mölnlycke fabriker. Det är inom ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns i och med 
tidigare förseningar. Totalt överskott för året på projekt avseende Mölnlycke fabriker är ca 38 mnkr. 
Startbesked finns för dagvattenparken gällande muddring m.m. men sektorn prognostiserar ett 
överskott om ca 41 mnkr. Avseende cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda prognostiserar sektorn 
ett överskott om 38 mnkr. Trafik har i budget 5 mnkr för åtgärder kring Mölnlyckemotet i samband 
med ny detaljplan, planen är ej antagen och byggnation under 2020 är inte trolig. 

I projektet för nytt vattenverk i Västra Nedsjön med tillhörande överföringsledningar förväntas totalt 
116 mnkr att förbrukas, vilket är en avvikelse på 107 mnkr. Projektet har en tidsplan som är snäv men 
överskottet i budget innebär inte att tidsplanen spricker utan snarare hur budgeten är fördelad över 
åren. Arbetet med överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås, högreservoar och intagsstation 
i Hindås är påbörjat och de tre första etapperna på överföringsledningarna och högreservoar förväntas 
färdigställas under året. Målsättningen är att beställa detaljprojektering för vattenverket och påbörja 
den under året. För VA's räkning ingår även försening och överskott i projekten överföringsledning 
mellan Hällingsjö och Rävlanda och del av dagvattenpark (dagvattendammar) i Mölnlycke. 
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Sektor för teknik och förvaltningsstöd 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 2 688 2 585 -103 4 627 

Service 7 941 6 868 -1 073 5 861 

Fastighet 1 817 114 -1 703 1 815 

Städservice 642 1 393 751 -791 

Måltidsservice 2 947 479 -2 468 517 

IT 8 325 5 894 -2 431 5 242 

Säkerhet 3 469 2 936 -533 2 998 

Nettokostnad 27 829 20 269 -7 560 20 269 

Sektorn prognostiserar ett underskott på 7,6 mnkr, vilket innebär en ökning av nettokostnaderna med 
4,5 mnkr jämfört med delårsprognosen. Orsaken är framför allt branden på Ekdalaskolan som, förutom 
ökade kostnader i form av underhållsinsatser, inneburit inhyrning av externa lokaler i Mölnlycke. Den 
beräknade nettokostnaden för branden uppgår till 1,9 mnkr med hänsyn taget till att föräkringen täcker 
en del av kostnaderna. Vidare kvarstår också tidigare prognostiserade avvikelser inom fastighet såsom 
förskjutning till investeringsredovisningen för del av det planerade underhåll till följd av tillämpning 
av komponentavskrivning. Dessutom har Säteriets och Lunnekullens förskolor utrangerats på grund av 
rivning respektive framtida rivning. 

De övriga större orsakerna till kostnadsökningen jämfört med delårsprognosen är ett politiskt uppdrag 
om tillgänglighetsanpassning av badplats. Dessutom pågår en årlig översyn av kommunens 
anläggningstillgångar som bland annat innebär utrangering av en konstgräsmatta. Översynen kan även 
leda till utrangeringar eller nedskrivningar av fastigheter vilket i så fall innebär ytterligare 
kostnadsökningar som inte ingår i prognosen. Kostnader för konsulter och supportavtal för IT 
beräknas också bli högre än vad som bedömdes i samband med delårsbokslutet. Detta förklaras bland 
annat av åtgärder som tidigarelagts för att effektivisera och modernisera IT-infrastrukturen samt utbyte 
av kostnadsdrivande lösningar mot mer kostnadseffektiva lösningar. 

Sammantaget beror underskottet för IT främst på högre kostnader för Microsoftlicenser, Trend 
(antivirus) samt Officepaket där verksamheten inte faktureras motsvarande belopp. Kostnadsökningen 
är också en följd av en revision av Microsoftlicenser som innebär en tilläggsfakturering på 0,5 mnkr. 
Avvikelserna inom IT-funktionen bedöms vara av engångskaraktär. 

Det prognostiserade underskottet för måltidsservice förklaras till stor del av att ett antal 
förskoleavdelningar stängs från och med höstterminen vilket genererar lägre intäkter. Huvuddelen av 
köken är inte bemannade med fler än en årsarbetare och eftersom en viss grundbemanning krävs, 
beräknas ingen sänkning av personalkostnaderna. Även hyreskostnaderna för köken förblir 
oförändrade. Volymminskningarna inom förskolan beräknas fortgå även under nästa år. Matsalen på 
Hulebäcksgymnasiet har varit stängd under en stor del av vårterminen och under hösten har en 
tredjedel av eleverna haft distansundervisning på grund av Covid 19, vilket inneburit ett större 
intäktsbortfall. 

För städservice prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr vilket förklaras av utökad städning på vissa 
befintliga objekt. 

Underskotten inom ledning och säkerhet förklaras i huvudsak av ej budgeterade kostnader för 
distansutbildningsplattform respektive dyrare avtal för bevakningstjänster samt kamera- och 
extrabevakning utöver budget. 
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Åtgärder 
Tidigare åtgärd inom IT som innebär att hålla nere kostnader för inköp av hårdvara fortgår och 
beräknas leda till knappt 1,1 mnkr i lägre kostnader vid årets slut. Ett exempel är att lagret av hårdvara 
har minskats under året. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 0 2 700 2 700 97 

Service 4 414 8 093 3 679 8 177 

Fastighet 194 695 274 282 79 587 66 410 

Städservice 500 500 0 249 

Måltidsservice 150 500 350 0 

IT 5 500 9 020 3 520 2 989 

Nettoutgift 205 259 295 095 89 836 77 922 

Sektorns investeringsprognos innebär ett överskott på 89,8 mnkr. Det handlar framför allt om 
tidsförskjutningar av projekt jämfört med budget inom fastighet där 79,6 mnkr av 
investeringsbudgeten inte beräknas användas i år. Exempel på tidsförskjutningar som påverkar årets 
utgifter är Wallenstam arena, Fagerhultsskolan, ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök samt 
utveckling av Råda säteri. Nybyggnad av gymnastik- och trampolinhall har lagts ned till följd av KS 
beslut. En sådan hall kommer istället att köpas av Wallenstam nästa år. 

Överskottet inom ledning beror främst på att de projekt som lagts på is enligt KS beslut, t.ex. Härryda 
idrottshall, budgeterats där. För service förklaras överskottet av att anslaget för inventarier i 
Wallenstam arena inte kommer att användas i år. När det gäller IT-funktionen är den positiva 
budgetavvikelsen en följd av tidsförskjutningar, fördelaktiga upphandlingar och mer kostnadseffektiv 
lagringslösning. 
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Kommunledning och stödfunktioner 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 36 724 35 531 -1 193 37 512 

Ekonomi- och upphandling 15 915 17 915 2 000 16 783 

Personal 25 432 30 547 5 115 23 631 

Utveckling 32 349 32 911 562 28 799 

Nettokostnad 110 420 116 904 6 484 106 725 

Kommunledning och stödfunktionerna prognostiserar ett överskott på 6,5 mnkr. Orsaken är framför 
allt att det centrala anslaget för kompetensutveckling inte används fullt ut på grund av covid 19. 
Överskottet förklaras också av tillfälligt vakanta tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. Lägre 
kostnader för utbildning och köpta tjänster, som är en konsekvens av covid 19, genererar också en 
positiv budgetavvikelse. 

För kommunledning prognostiseras ett underskott på 1,2 mnkr som främst beror på tillkommande 
kostnader för bolagisering av VA-verksamheten samt högre avgifter än budgeterat till Sveriges 
Kommuner och Regioner, Räddningstjänsten och Göteborgsregionens kommunalförbund. 
Avvikelserna bedöms vara av engångskaraktär. Budgeten justeras för de högre förbundsavgifterna från 
och med 2021. 

Ekonomi och upphandling prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr. Orsaken är framför allt lägre 
personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser, tjänstledigheter och VAB samt lägre kostnader för 
köpta tjänster. 

För personalfunktionen beräknas en positiv budgetavvikelse med 5,1 mnkr vilket främst förklaras av 
att det centrala anslaget för kompetensutveckling inte kommer användas fullt ut på grund av covid 19. 
Det blir också lägre personalkostnader än budgeterat till följd av föräldraledigheter och tillfälligt 
vakanta tjänster. Kostnaderna för facklig verksamhet beräknas dock överskrida budget med ca 0,4 
mnkr vilket beror på ökat uttag av facklig tid. 

Utvecklingsfunktionen beräknas redovisa ett överskott på 0,9 mnkr. Flera aktiviteter och utbildningar 
har ställts in på grund av covid 19 och viss personal inom funktionen har tillfälligt arbetat för 
socialtjänsten och bemanningsenheten. Tillfälligt vakanta tjänster, tjänstledigheter på deltid samt 
sjukfrånvaro förklarar också det prognostiserade överskottet. Enheten för digital utveckling kommer 
att göra en större satsning på digitalisering, "Digitala klivet", vilket innebär digitala tjänster och 
verktyg för effektivisering av verksamhet och service till medborgare. Den beräknade kostnaden för 
detta är 2,2 mnkr. 

Åtgärder 
Inga åtgärder har planerats eller vidtagits då verksamheterna sammantaget prognostiserar ett överskott. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 1 500 4 300 2 800 0 

Utveckling 21 100 79 0 

Nettoutgift 1 521 4 400 2 879 0 

Investeringsprognosen innebär ett överskott på 2,9 mnkr vilket förklaras av tidsförskjutningar gällande 
konstnärlig utsmyckning. Anslaget för e-arkiv väntas inte heller användas fullt ut i år. 
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§ 23        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per oktober 2020  

  
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober 2020. 
 
Den 16 december 2020 § 301 fastställde välfärdsnämnden prognosen och uppdrog inte åt 
förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr 
och prognosen för 2020 är 1 970,0 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36,5 
mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 13 mnkr. Båda 
sektorerna, utbildning, kultur och fritid samt socialtjänsten, förbättrar sin prognos. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 301        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk uppföljning 2020 - välfärdsnämnden  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 970,0 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36,5 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med drygt 13 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sin prognos. 
 
Utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 16 mnkr vilket är en förbättring 
jämfört med delåret om 7,5 mnkr. Förbättringarna återfinns främst inom förskolan och 
gymnasieverksamheten. Grundskolan visar däremot fortfarande ett underskott trots färre 
elever än budgeterat och det beror på ökade kostnader för särskoleverksamheten och 
tillhörande skolskjuts. 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. 
 
I prognosen räknar socialtjänsten med att den pågående pandemin kommer att generera 
merkostnader med cirka 17,2 mnkr totalt. Merkostnaderna avser främst personlig 
skyddsutrustning, bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn 
bedömer att staten kommer att ersätta kommunens merkostnader för verksamheter inom 
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd v covid-19. På sikt bedömer sektorn att 
kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt relationsvåld kan komma 
att öka. Utbildning, kultur och fritid har merkostnader för vikarier inom grundskolan om 2,5 
mnkr som är en konsekvens av pandemin. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola, kultur och fritid samt hälsa och bistånd. 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. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 augusti 2020. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 

---------------------- 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-03 2020VFN28  042 
  
 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 970,0 
mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36,5 mnkr. Detta innebär en 
förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 13 mnkr. Båda sektorerna förbättrar 
sin prognos. 
 
Utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 16 mnkr vilket är en 
förbättring jämfört med delåret om 7,5 mnkr. Förbättringarna återfinns främst inom 
förskolan och gymnasieverksamheten. Grundskolan visar däremot fortfarande ett 
underskott trots färre elever än budgeterat och det beror på ökade kostnader för 
särskoleverksamheten och tillhörande skolskjuts. 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. 
 
I prognosen räknar socialtjänsten med att den pågående pandemin kommer att generera 
merkostnader med cirka 17,2 mnkr totalt. Merkostnaderna avser främst personlig 
skyddsutrustning, bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn 
bedömer att staten kommer att ersätta kommunens merkostnader för verksamheter inom 
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd v covid-19. På sikt bedömer sektorn 
att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt relationsvåld kan 
komma att öka. Utbildning, kultur och fritid har merkostnader för vikarier inom 
grundskolan om 2,5 mnkr som är en konsekvens av pandemin.  
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, kultur och fritid samt hälsa och bistånd. 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 bilagan ”Månadsprognos per oktober 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka 
åtgärder sektorerna arbetar med.  
 

Page 152 of 356



 

 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

Bilaga 

Månadsprognos per oktober 2020 
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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning kultur och fritid 1 236 756 1 252 756 16 000 1 253 592 

Socialtjänst 696 223 716 780 20 557 687 950 

Nettokostnad 1 932 979 1 969 536 36 557 1 941 542 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 970 mnkr och prognosen för 2020 är 1 933 mnkr vilket innebär 
en positiv budgetavvikelse om 37 mnkr. Det är en förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 
13 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sina prognoser. 

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. 

Utbildning och kultur visar ett överskott om 16 mnkr vilket är en förbättring jämfört med förra 
prognosen om 7,5. Största förbättringarna återfinns inom förskola och gymnasieverksamheten. 
Grundskoleverksamhetens underskott kvarstår dock, trots att verksamheten totalt sett har färre elever 
än budgeterat. Underskottet återfinns främst inom särskoleverksamheten. 

I prognosen räknar socialtjänsten med att den pågående pandemin kommer att generera merkostnader 
med cirka 17,2 mnkr totalt. Merkostnaderna avser främst personlig skyddsutrustning, bemanning inom 
äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn bedömer att staten kommer att ersätta kommunens 
merkostnader för verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19. 
På sikt bedömer sektorn att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt 
relationsvåld kan komma att öka. Utbildning och kultur har merkostnader för vikarier inom 
grundskolan om 2,5 mnkr som är en konsekvens av pandemin. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning, kultur och fritid 13 142 16 342 3 200 9 975 

Socialtjänst 3 987 5 487 1 500 2 473 

Nettoutgift 17 129 21 829 4 700 12 448 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr, framförallt till följd av tidsförskjutningar 
avseende byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås, men även till följd av att socialtjänst 
prognostiserar ett överskott av inköp av datainvesteringar 

  

Page 156 of 356



4(8) 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 12 379 13 079 700 12 333 

Förskola 283 856 293 856 10 000 300 012 

Grundskola 644 864 640 364 -4 500 627 929 

Gymnasium 167 797 177 797 10 000 163 207 

Kultur och fritid 95 397 94 297 -1 100 94 092 

Utveckling, flerspråkighet 32 463 33 363 900 34 462 

Nettokostnad 1 236 756 1 252 756 16 000 1 232 035 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett sammanlagt överskott om 16 mnkr. Inom 
grundskoleverksamheten samt kultur- och fritidsverksamheten väntas underskott medan övriga 
verksamheter inom sektorn visar överskott. 

Sektorledning och administration prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr, framförallt till följd av 
vakanser och tjänstledigheter inom planering och tillsyn. 

Förskolan prognostiserar överskott om 10 mnkr mot budget, vilket är en förbättring jämfört med 
tidigare prognos med 3 mnkr. Samtidigt är antalet barn inom verksamheten ca 50 st. färre än 
budgeterat vilket är den främsta orsaken till det positiva resultatet. Köpta platser prognostiserar ett 
överskott om 2,9 mnkr för köpta/sålda platser, den främsta orsaken är färre köpta platser än 
budgeterat. Dagbarnvårdarna prognostiserar i likhet med tidigare år ett överskott om 1,0 mnkr, vilket 
beror på vakanser dels till följd av färre placerade barn inom verksamhetsformen samt dels att yrket är 
svårrekryterat. 

Förskoleenheterna prognostiserar totalt ett överskott om 6,3 mnkr, vilket främst är orsakat av lägre 
personalkostnader på grund av färre barn i verksamheten. Resultatet är en förbättring jämfört med 
tidigare prognoser, vilket beror på att enheterna lyckats bättre med anpassning till budget och 
barnantal främst under våren. De kommunala förskolorna har haft barn motsvarande 112 avdelningar 
under våren och under hösten har förskolorna haft barn motsvarande 100 avdelningar. Skillnaden i 
antalet avdelningar mellan våren och hösten uppstår när barn går över till grundskolans regi. Antalet 
möjliga kommunala avdelningar är totalt 124. 

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 4,5 mnkr. Särskoleenheterna 
inklusive skolskjuts prognostiserar ett underskott om 3,8 mnkr. Inom särskolan tillhör fler elever än 
tidigare träningssärskolan och har stora behov. I nuvarande prognos visar grundskoleenheterna totalt 
ett underskott om 3,6 mnkr där fem skolor har negativa prognoser mellan -0,6 och -1 mnkr: Landvetter 
tidigare, Backa, Skinnefjäll, Hällingsjö och Eskilsby. Andra enheter har mindre avvikelser mot budget, 
både positiva och negativa. Arbete pågår för att så långt det är möjligt minimera underskotten och nå 
budget i balans. På grund av lågt elevantal är det inte möjligt att minska Eskilsbys underskott. För att 
öka stabiliteten på skolorna under pandemin har varje rektor givits möjlighet att anställa en fast vikarie 
utöver ordinarie personalstyrka under hösten. Kostnader för detta beräknas uppgå till 2,5 mnkr. 

Kostnaden för enhetsledning beräknas överstiga budget med 0,8 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 0,8 mnkr jämfört med budget. Samtidigt är det färre elever 
inom grundskoleverksamheten inklusive fritidshemmen än budgeterat, vilket innebär ett centralt 
överskott om 4,4 mnkr. Detta tillsammans med lägre kostnader för kapitaltjänst och elevhälsa täcker 
delar av verksamhetens underskott. 

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 10 mnkr. Det 
prognostiserade elevantalet är lägre än väntat, om än marginellt, och märks genom något färre köpta 

Page 157 of 356



5(8) 

platser. Överskottet förklaras till största del av att kostnaden per köpt plats är lägre än budgeterat 
snittpris. Dessutom har fler elever antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket innebär att verksamheten 
säljer fler platser. Som exempel kan nämnas den extra ekonomiklassen som startade hösten 2019. En 
översyn av organisationen har också medfört ökad undervisningstid och minskade administrativa 
kostnader. Hulebäcksgymnasiet är en kostnadseffektiv skola och har en budget i balans. 

Vårens distansundervisning medförde inköp av vissa digitala verktyg medan andra större 
läromedelsinköp görs först under årets andra hälft. Som en följd av undervisningen på distans är 
vårens måltidskostnader lägre. Samtliga gymnasieelever folkbokförda i kommunen blev erbjudna 
lunch på närmaste grundskola men endast en bråkdel nyttjade detta. Hösten innebär en logistisk 
utmaning i fråga om att kunna hålla avstånd under lunchen, vilket bland annat hanterats genom att 
lokalen för före detta Tellus tagits i anspråk som matsal. Ytterligare effekter av pandemin för 
gymnasiet är att kostnader för studentfirande, fortbildning av pedagoger samt uppstartskonferens för 
all personal är lägre än ett vanligt år. 

Kultur och fritid visar ett underskott om 1,1 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på lägre intäkter i 
form av uthyrning av både idrottshallar och kulturhus som en följd av utbrottet av covid-19. Under 
pandemin har även krav- och förseningsavgifter pausats, vilket innebär ytterligare lägre intäkter för 
biblioteken. Inställd programverksamhet, bio och andra arrangemang har också medfört lägre intäkter 
för kulturhusen i form av inträden. En pågående utredning av taxenivåer för uthyrning av idrottshallar 
till föreningar gör dessutom att de budgeterade intäkterna är högre än de förväntade. Samtidigt som 
intäkterna för uthyrning är lägre behåller kommunens föreningar samma ekonomiska stöd som år 
2019, enligt beslut i kommunfullmäktige. 

I samband med en tragisk händelse i Landvetter tidigt i våras, har en personalförstärkning inom fritid 
ungdom gjorts. Verksamheten har också bekostat nödvändiga anpassningar i en av verksamhetens 
lokaler, bland annat en branddörr. Utöver detta har föreningsservice under våren förstärkts med en 
tillfällig ledningsresurs. Samtidigt medförde de begränsade öppettiderna av biblioteken i Hindås och 
Rävlanda under perioden mars-maj ett lägre behov av vikarier än ett vanligt år. Pandemin har ställt 
kreativiteten på prov och verksamheten har hittat nya arbetssätt och vägar för att nå ut till sina olika 
målgrupper, bland annat bok-, pyssel- och upptäckarpåsar samt digitala mötesplatser, vilket i sin tur 
har inneburit uppgradering och/eller inköp av viss teknisk utrustning. 

Utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse mot budget om 0,8 mnkr. Avvikelsen 
förklaras till stor del av ett minskat behov av studiehandledning, vilket i sin tur delvis är en effekt av 
den begränsade rörelsefriheten i och med utbrottet av covid-19. Det har också gjorts en 
omorganisation med resultatet att lärarna undervisar såväl större grupper som fler timmar än tidigare. 
Verksamheten har dessutom erhållit ett statsbidrag för språkutveckling i förskola, vilket även det 
bidrar till överskottet. 

Inom folkhälsoområdet har en vakant utvecklingsledartjänst funnits under stor del av året. Överskottet 
från denna vakans väger upp omställningskostnader inom övriga verksamheten i form av hyra, 
personal och flyttkostnader. Omställningskostnaderna är en följd av verkställda beslut avseende 
nedläggning av Tellus, flytt av ÅterC och centrum för flerspråkigt lärande från Mölnlycke till 
Landvetter samt minskning av bland annat antalet skolpsykologer inom utvecklings- och stödenheten. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Förskolorna har genom en optimering av antalet öppna avdelningar samt optimering av 
antalet personal per barn nått en ekonomi i balans. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, 
vilket dock är svårare då behoven är stora. Skolskjuts till särskola visar ett underskott under år 2020, 
men till nästa år föreslås en budgetförstärkning. 

Skolenheterna arbetar kontinuerligt med att komma i balans och fler enheter ser ut att nå detta under 
2020 än under föregående år. Alla rektorer lägger nu sin organisation i Stratsys 
resursplaneringsverktyg vilket gör att man lättare kan föra dialog kring ekonomi och organisation både 
utifrån rektors, medarbetares och elevers perspektiv. Ett exempel är att många skolor försökt minska 
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kostnaderna för timvikarier. 

Till följd av utbrottet av covid-19 prognostiserar verksamheten kultur och fritid lägre intäkter. 
Underskott som beror på coronavirusets framfart åtgärdas inte. Eftersom tillvaron under rådande 
pandemi är fortsatt oviss, finns en risk att även nästa år kommer att innebära lägre intäkter. 

Ovan nämnda verksamhet visar högre personalkostnader, på grund av nödvändiga 
personalförstärkningar inom fritid ungdom samt en obudgeterad tjänst inom föreningsservice. Den 
senare vägs dock delvis upp av tjänstledigheter och vakanser. Under år 2021 planeras en översyn av 
administrationen. 

Föreningsservice påbörjade en översyn av taxor och bidrag år 2018, då verksamheten tillhörde sektorn 
för teknik och förvaltningsstöd. I samband med detta budgeterades för ökade intäkter om 0,4 mnkr. 
Översynen pågår även under år 2020 och eventuella effekter väntas synas först år 2021. Dessutom 
väntas två nya idrottshallar stå klara i Mölnlycke under år 2021, vilket kan innebära ökade intäkter. 
Inga åtgärder görs under innevarande år. 

För att möta det ökade antalet elever i gymnasieålder har Hulebäcksgymnasiet tagit in en extra 
ekonomiklass från och med hösten 2019. Dessutom har man i större utsträckning arbetat med att fylla 
klasserna genom bland annat överintag. Detta sammantaget gör att verksamheten säljer fler platser och 
köper färre platser. Dessutom har verksamheten minskat både skolledningen och resurstiden i 
lärartjänsterna. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 0 200 200 0 

Förskola 2 535 2 535 0 1 464 

Grundskola 6 520 8 320 1 800 6 090 

Gymnasium 2 050 2 550 500 1 520 

Kultur och fritid 1 537 1 937 400 873 

Utveckling, flerspråkighet 500 800 300 28 

Nettoutgift 13 142 16 342 3 200 9 975 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 3,2 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 
kommer genomföras. Mindre överskott väntas även inom gymnasium, kultur och fritid samt 
utveckling och flerspråkighet. Utbrottet av covid-19 har medfört att verksamheternas fokus i än större 
utsträckning har riktats mot den dagliga driften, vilket i sin tur har lämnat litet utrymme för 
investeringsinköp. För utveckling och flerspråkighet gäller dessutom att flytten till Stommens förskola 
skedde efter sommaren, det vill säga investeringar har endast varit möjliga att genomföra under årets 
senare del. 
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Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 63 537 80 634 17 097 40 504 

Vård och omsorg 194 907 196 289 1 382 194 074 

Hälsa och bistånd 164 541 163 459 -1 082 168 634 

Funktionsstöd 137 893 137 893 0 160 881 

Härryda framtid 58 872 62 322 3 450 39 213 

Barn och familj 76 473 76 183 -290 84 644 

Nettokostnad 696 223 716 780 20 557 687 950 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 20,6 mnkr som helhet. Överskottet består till stor 
del av den budget för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. 

I dagsläget prognostiserar sektorn att den pågående pandemin kommer att generera merkostnader med 
cirka 17,2 mnkr totalt för sektorn. Merkostnaderna avser främst personlig skyddsutrustning, 
bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn bedömer att staten kommer att 
ersätta kommunens merkostnader för verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst 
till följd av covid-19. På sikt bedömer sektorn att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn 
och unga samt relationsvåld kan komma att öka, men kostnaderna är svåra att prognostisera. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 17,1 mnkr främst med anledning av den 
budget för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett 
överskott på 3,2 mnkr vilket främst kan härledas till kostnader för covid-19 som täcks av intäkter från 
staten samt en lägre beläggningsgrad på boendena. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på 2,9 
mnkr. Det beror främst på att brukare har avsagt/pausat sina insatser under rådande pandemin 
samtidigt som verksamheten har haft svårigheter att anpassa sin bemanning till lägre nivåer av beviljad 
tid. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr. Inom verksamhetsområdet prognostiserar 
sjuksköterskeenheten samt hälsofrämjande och förebyggande tillsammans ett överskott på 2,2 mnkr. 
Placeringar av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet prognostiseras överstiga budget med 4,1 
mnkr. 

Funktionsstöd prognostiserar en budget i balans. Boende i egen regi, daglig verksamhet och personlig 
assistans prognostiserar tillsammans ett underskott på 0,5 mnkr. Köpta platser inom 
verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 1,5 mnkr. Samtidigt som ledsagar- och 
avlösarservice samt boendestöd tillsammans prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 3,4 mnkr. Enheten för nyanlända prognostiserar ett 
överskott på 1,3 mnkr med anledning av nyanlända som återigen anvisas till kommunen efter att 
Migrationsverket pausat detta tidigare under året på grund av pandemin. Gällande enheten för 
försörjningsstöd är utbetalningar av försörjningsstöd något lägre än föregående år. Budgetavvikelsen 
som finns täcks av den återställningsbudget som sektorn fick inför året. Yrkeshögskolan och 
vuxenutbildningen prognostiserar tillsammans ett överskott på 2,1 mnkr, vilket primärt beror på färre 
köpta komvuxplatser samt intäktsbortfall på grund av färre elever på YH. 

Barn och familj prognostiserar underskott på 0,3 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. Den avvikelsen som finns täcks av den återställningsbudget som sektorn fick inför 
året. 
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Åtgärder 
Sektorn har under året arbetat med följande åtgärder. En genomlysning av brukare med 
funktionsnedsättning för att sänka placeringskostnader och utföra mer vård i egen regi. Sektorn 
beräknar att vidtagna åtgärder har gett en kostnadsminskning på 3,8 mnkr. 

För året har sektorn ett budgettillskott på 15 mnkr, som syftar till att täcka de underskott som tidigare 
år funnits inom försörjningsstöd och placeringskostnader för barn och unga. Återställningsbudgeten 
trappas ner under de kommande tre åren, varför sektorn arbetar med följande åtgärder: 

Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet enligt modellen Härryda framtid. 

Omförhandling av dygnspris samt rekrytering och placera/omplacera i egna familjehem inom barn och 
familj. 

Sektorn beräknar att vidtagna åtgärder har gett en kostnadsminskning på 11,3 mnkr.

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 265 1 765 1 500 969 

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 3 987 5 487 1 500 2 473 

Sektorn prognostiserar ett överskott på investeringar på 1,5 mnkr, överskottet återfinns inom 
verksamhetsområdet ledning och avser anslaget för datainvesteringar som inte kommer att nyttjas 
under året. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse mot budgeterade anslag. 
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Statistiska uppgifter per 2020-09-30

Omvärldsanalys
Befolkningsförändringar t.o.m. 3:e kvartalet 2020 och
folkmängd 30 september 2020

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 38 120        143        270         195     1 819      1 754            3

Riket 10 373 225       45 636       87 661       72 312      62 227      35 128         3188
Länet 1 733 574        7 693       15 060       11 970      32 579      28 429          453

Kommentar:  Folkmängden i kommunen var 38 120 personer den 30 september i år. Det är en ökning med 143 perso-

ner sedan årsskiftet. Under årets första nio månader flyttade 1 819 personer till kommunen, 1 754 flyttade ut, 270
barn föddes och 195 personer avled.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 45 636 respektive 7 693 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under januari - september 2020

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 532 16 516
Landvetter 11 11
Härryda 7 7
Björketorp 9 9

Kommunen totalt 559 43 516

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under perioden januari - september 2020 uppgår 

till 559, därav 43 lägenheter i småhus och 516 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 532 lägenheter har påbörjats i 
Råda distrikt, 11 lägenheter i Landvetter distrikt och nio respektive sju lägenheter i distrikt Björketorp och Härryda.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +0,4 September 2020 jämfört med september 2019
Producentpriser (%) -4,2 September 2020 jämfört med september 2019
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +3,9 September 2020 jämfört med september 2019
Industrins produktionsvolym (%) -3,7 September 2020 jämfört med september 2019
Industrins orderingång (%) -0,3 September 2020 jämfört med september 2019

Kommentar:  Producentpriser har minskat jämfört med september 2019 medan konsumentpriser är något högre jämfört

med samma period förra året. Detaljhandelns försäljningvolym visar på en ökning med 3,9 procent jämfört med
september månad förra året medan industrins produktionsvolym och industrins orderingång sjönk med 3,7 respektive 
0,3 procent under september 2020 jämfört med september 2019.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 202009 202009 202009 201909 201909 201909

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 749 3,8 45919 5,2 273496 5,3 392 2,1 30508 3,6 192822 3,8
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 1033 5,2 74881 8,5 464405 9 631 3,4 54593 6,4 393499 7

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 116 6,4 6233 6,5 36303 6,7 53 2,9 4490 4,7 27009 5
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 161 8,9 11316 11,8 68782 12,7 83 4,6 7468 7,8 49265 9,1
Därav långtidsarbetslösa 5 554 4014 3 456 3635

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har ökat jämfört

med samma period förra året. Det är 1,8 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 2,1 respektive 2 procentenhe-
ter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också ökat jämfört med samma 
period förra året. Det är 4,3 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 4 respektive 3,6 procentenheter i 
länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2020-11-16 Zeljko Skakic
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 8        Dnr 2020KS665 

Revidering av taxa för brandskyddskontroll  

  
Räddningstjänsten Storgöteborg svarar för fullgöra kommunens uppgifter som följer av lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, för sotning, rengöring och brandskyddskontroll. 
Kommunen får föreskriva att avgift ska tas ut för sådan sotning och brandskyddskontroll, 
vilket görs genom sotningstaxa respektive taxa för brandskyddskontroll. 
 
Den 15 oktober 2020 § 187 antog kommunfullmäktige taxa för brandskyddskontroll med stöd 
av 3 kap. 7 § LSO. 
 
Den 8 oktober 2020 behandlade förbundsstyrelsen ett ärende om ny sotningstaxa. Ärendet har 
skickats till förbundets medlemmar för beslut. Vid framtagandet av sotningstaxan 
uppmärksammades att avgiften för ombokning inte regleras på samma vis i taxan för 
brandskyddskontroll. Enligt gällande taxa för brandskyddskontroll ska en ombokningsavgift 
alltid tas ut vid ombokning till en annan dag medan förslaget till ny sotningstaxa innebär att 
avgift ska tas ut endast då ombokningen skett senare än 48 helgfria timmar för aviserat besök. 
 
Förbundsstyrelsen bedömer att det är rimligt att avgiften för ombokning regleras på samma 
sätt i de två nämnda taxorna och överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta att taxan för brandskyddskontroll revideras enligt följande. 
 
Föreslagen lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 timmar före aviserat 
besök, uttas en grundavgift. 
 
Nuvarande lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavararen ombokat till en annan dag än den aviserade. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxan för brandskyddskontroll på så sätt att 
p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande formulering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
”Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar före 
aviserat besök, uttas en grundavgift” 
 
Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg beslutat därom, dock tidigast den 1 januari 2021. 
 

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

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-03 2020KS665  170 
  
 

Revidering av taxa för brandskyddskontroll 

Sammanfattning  
Räddningstjänsten Storgöteborg svarar för fullgöra kommunens uppgifter som följer av 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, för sotning, rengöring och 
brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift ska tas ut för sådan sotning och 
brandskyddskontroll, vilket görs genom sotningstaxa respektive taxa för 
brandskyddskontroll.  
 
Den 15 oktober 2020 § 187 antog kommunfullmäktige taxa för brandskyddskontroll med 
stöd av 3 kap. 7 § LSO. 
 
Den 8 oktober 2020 behandlade förbundsstyrelsen ett ärende om ny sotningstaxa. 
Ärendet har skickats till förbundets medlemmar för beslut. Vid framtagandet av 
sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning inte regleras på samma vis i 
taxan för brandskyddskontroll. Enligt gällande taxa för brandskyddskontroll ska en 
ombokningsavgift alltid tas ut vid ombokning till en annan dag medan förslaget till ny 
sotningstaxa innebär att avgift ska tas ut endast då ombokningen skett senare än 48 
helgfria timmar för aviserat besök. 
 
Förbundsstyrelsen bedömer att det är rimligt att avgiften för ombokning regleras på 
samma sätt i de två nämnda taxorna och överlämnar till medlemskommunernas 
kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta att taxan för brandskyddskontroll 
revideras enligt följande.  
 
Föreslagen lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 timmar före 
aviserat besök, uttas en grundavgift. 
 
Nuvarande lydelse   
1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavararen ombokat till en annan dag än den aviserade. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxan för brandskyddskontroll på så sätt att  
p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande formulering.  
 
”Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 
före aviserat besök, uttas en grundavgift” 
 
Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg beslutat därom, dock tidigast den 1 januari 2021.  
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

Bilagor 
1. Taxa för brandskyddskontroll i gällande lydelse 

2. Förbundsstyrelsens beslut, protokollsutdrag  

3. Tjänsteutlåtande 
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Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
Telefax: 
031-335 27 71 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Juridiska enheten 
Marie Caldenby, 031 335 27 02 
Utfärdat datum: 2020-09-23 
Presidiet: 2020-09-24 
Styrelsen: 2020-10-08 
Diarienr: 0210/20 
 

Revidering av del av taxa för brandskyddskontroll 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta 

Taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande formulering: 

”Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 
före aviserat besök, uttas en grundavgift.” 

Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast 
den 1 januari 2021. 

 

Ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till kommunalförbund. 
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) 
måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt sätt kunna 
ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för 
sig fattar likalydande beslut.  

RSG ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, rengöring 
och brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna sotning 
och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotningstaxa respektive en taxa för 
brandskyddskontroll.  

I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som behandlar fem taxor för 
förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll, dnr 0210/20. Detta ärende har 
behandlats av RSG:s förbundsstyrelse, nedan även kallad FS, den 7 maj 2020 och 
därefter skickats till förbundets sex medlemskommuner för beslut av 
kommunfullmäktige under hösten 2020. Taxorna ska träda i kraft den 1 januari 2021. 

En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen kommer 
behandla ärende om en ny sotningstaxa den 8 oktober 2020, dnr 0318/20. Detta 
ärende kommer därefter skickas till förbundets medlemskommuner för beslut. Vid 
framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning skiljer 

Page 175 of 356



 
2(2) 

 

 

 

 

sig åt på så sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag vid 
brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa innebär att avgift ska 
tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat besök. 

Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda taxorna varför 
ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna bestämmelse 
nu har tagits fram enligt nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt 
ordinarie avisering och fastighetsägaren 
eller nyttjanderättshavaren ombokat till 
annan dag än den aviserade. 
 

1.4 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren ombokat senare än 
48 helgfria timmar före aviserat besök, 
uttas en grundavgift. 
 

 

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker 
tidigare än 48 timmar före aviserat besök. 

 

 

 

 

Lars Klevensparr Marie Caldenby 
Förbundsdirektör Förbundsjurist/Enhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 9        Dnr 2020KS667 

Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring  

  
Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 8 oktober 2020 § 
64 att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att 
besluta om taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring m.m. enligt 
bilaga 1–2, att gälla från den 1 januari 2022. Aktuellt ärende har föranletts av att 
räddningstjänstförbundet ska genomföra en ny upphandling av sotningstjänster. 
Upphandlingen kommer kunna baseras på kvalitetskriterier i stället för pris, om taxan för 
sotning och rengöring är fastställd på förhand inför nästkommande avtalsperiod. Befintliga 
avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021. 
 
De förändringarna som föreslås i taxan är mindre justeringar och tillägg avseende följande 
delar. 
 
• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg 
• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid behov 
mellan ordinarie sotningstillfällen 
• Avgift för ej tillträde 
• Avgift för ombokning 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
 
1. att anta Taxa sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, med stöd 
av 3 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor, 
 
2. att anta Frister sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 2 till tjänsteskrivelsen, med 
stöd av 3 kap. 1 § förordningen om skydd mot olyckor, 
 
3. att taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den justering 
som sker enligt beslutspunkt 6, 
 
4. att fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022, 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

5. att taxans basår är 2019 samt 
 
6. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxan i 
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet med 
aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares 
Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
ska från och med ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet med det nationella 
Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 
 

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

Page 2 of 2Page 179 of 356



Utvecklingsfunktionen   
Rebecka Isaksson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-03 2020KS667  174 
  
 

Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring 

Sammanfattning  
Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 8 oktober 
2020 § 64 att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta om taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning 
och rengöring m.m. enligt bilaga 1–2, att gälla från den 1 januari 2022. Aktuellt ärende 
har föranletts av att räddningstjänstförbundet ska genomföra en ny upphandling av 
sotningstjänster. Upphandlingen kommer kunna baseras på kvalitetskriterier i stället för 
pris, om taxan för sotning och rengöring är fastställd på förhand inför nästkommande 
avtalsperiod. Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 
december 2021. 
 
De förändringarna som föreslås i taxan är mindre justeringar och tillägg avseende 
följande delar. 
 
• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg 
• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid behov 
mellan ordinarie sotningstillfällen  
• Avgift för ej tillträde 
• Avgift för ombokning 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande.  
 
1. att anta Taxa sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1, med stöd av 3 kap. 
6 § lagen om skydd mot olyckor,  
2. att anta Frister sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 2, med stöd av 3 kap. 1 § 
förordningen om skydd mot olyckor,  
3. att taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den 
justering som sker enligt beslutspunkt 6, 
4. att fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022, 
5. att taxans basår är 2019 samt 
6. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxan i 
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet 
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med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares 
Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet 
med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges 
Kommuner och Regioner.  

Ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade 2014 via medlemskommunerna om en 
ny taxa för sotning och rengöring som trädde i kraft den 1 januari 2016. Därefter har 
kommunfullmäktige fattat beslut om justerad taxa för sotning och rengöring den 30 
januari 2017 § 3.  
 
Förbundsstyrelsen för räddningstjänstförbundet beslutade den 8 oktober 2020 § 64 att 
överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att 
besluta om taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring m.m. 
enligt bilaga 1–2, att gälla från den 1 januari 2022.  
 
Räddningstjänstförbundet har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de 
skyldigheter som åvilar medlemskommunerna i enlighet med lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Detta innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för 
sotning och rengöring. Räddningstjänstförbundet har överlämnat sotning och rengöring 
till fyra privata utförare, s.k. sotningsleverantörer. 
 
Nuvarande avtal om sotningstjänster trädde i kraft den 1 januari 2016. I samband med 
den förra upphandlingen av sotningstjänster gjordes en genomgripande revidering av 
taxan för sotning och rengöring samt av taxans konstruktion. Inför arbetet med nu 
gällande taxa var målsättningarna i huvudsak att få fram en taxa som var lättförståelig 
och transparent för allmänheten, som var lätt att tillämpa för sotningsleverantörerna samt 
att få fram en taxa som bidrog till viss bärighet för sotningsleverantörernas totala 
näringsverksamhet. 
 
Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021 och 
en upphandling behöver genomföras innan nya kontrakt kan tilldelas. För att kunna 
genomföra en upphandling som inte baseras på lägsta pris måste en taxa för sotning och 
rengöring, vilken omfattar samtliga medlemskommuner, vara fastställd för 
nästkommande avtalsperiod. Detta innebär att upphandlingen kommer att baseras på 
kvalitetskriterier i stället för pris eftersom taxan för sotning och rengöring kommer att 
vara fastställd på förhand.  
 
De förändringar som nu föreslås är resultatet av en översyn som gjorts av den befintliga 
taxan. Det har därvid i huvudsak framkommit att nuvarande taxa i stort sett upplevs enkel 
och tydlig i sin konstruktion. Taxans konstruktion föreslås därför lämnas oförändrad. Det 
finns dock vissa behov av att göra mindre justeringar och tillägg i taxan. 
Sammanfattningsvis föreslås justeringar och tillägg avseende följande delar. 
 
• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg 
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• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid behov 
mellan ordinarie sotningstillfällen  
• Avgift för ej tillträde 
• Avgift för ombokning  
 
Kommunen ska vidare meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. För 
att underlätta kommunernas ställningstagande har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) utarbetat allmänna råd. I MSB:s allmänna råd finns rekommendationer 
om hur ofta sotning bör ske. Vid revideringen av frister för sotning och rengöring har inte 
Räddningstjänstförbundet funnit anledning att avvika från MSB:s allmänna råd. Den enda 
justering som föreslås avseende fristerna för sotning och rengöring är att ändra intervallet 
beträffande sotning av lokaleldstäder från en gång vart fjärde år till en gång vart tredje år. 
Därutöver föreslås en revidering av de särskilda bestämmelserna avseende fristerna. 
 
  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

Bilagor 
1. Föreslagen Taxa sotning och rengöring 

2. Föreslagna Frister sotning och rengöring 

3. Taxa för sotning och rengöring i gällande lydelse 

4. Förbundsstyrelsens beslut, protokollsutdrag 

5. Tjänsteutlåtande, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
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                                     Upprättad 2020–10–09   Dnr A0318/20 

1(2)

Taxa sotning och rengöring 
Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från 2022-01-01. 

 Tillämpningsområde: 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och 
Lerum) 
För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning 
enligt denna taxa. 

 Avgift för sotning och rengöring 
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift för aktuellt objekt enligt pris angivet i avsnitt 1. Avgiften debiteras 
fastighetsägaren. Sotning ska utföras helgfria vardagar mellan kl. 06:00 – 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan 
debiteras, dock kan ett eller flera tilläggsobjekt tillkomma. 

För inställelse inom fastighet för rengöring av imkanal utgår avgift enligt pris angivet i avsnitt 2. Avgiften debiteras 
fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som rengöringen kräver samt för allt 
förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, täckplast etc. 

1. Sotning Kronor 
exklusive moms 

Kronor 
inklusive moms 

1.1 Grundobjekt 1 inklusive inställelse 
Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus med en 
skorsten och en eller flera rökkanaler. 

330 412,50 

1.2 Grundobjekt 2 inklusive inställelse 
Avser objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus med flera 
skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla värmepannor upp till 60 kWh oavsett 
flytande eller fast bränsle. 

366 457,50 

1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2 
Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller värmepanna inom respektive bostad oavsett 
utförande av ovanstående grundobjekt. 

103 128,75 

1.4 Objekt i flerbostadshus, värmepannor över 60 kWh samt övrigt  
Avgiften avser sotning av flerbostadshus, värmepannor överstigande 60 kWh samt övrigt 
som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång per 
person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts. 

Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

414/ 
timme 

517,50/ 
timme 

1.5 Inställelseavgift – flerbostadshus, värmepannor över 60 kWh samt övrigt 
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och 1.6 samt uttas per person och 
tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. 

137 171,25 

1.6 Beställt arbete 
För annat av kunden beställt arbete inom ramen för den föreskrivna sotningen enligt 
LSO, uttas en inställelseavgift enligt 1.5 samt ersättning för faktisk tidsåtgång per person 
och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts. 

414/ 
timme 

517,50/ 
timme 

1.7 Avgift för ej tillträde 
Då sotningen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten enligt 
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, uttas en inställelseavgift för det 
aviserade besöket per person. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. 

137 171,25 

 

1.8 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 
före aviserat besök, uttas en grundavgift. 

137 171,25 
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2. Rengöring Kronor 
exklusive moms 

Kronor 
inklusive moms 

2.1 Inställelseavgift  
För rengöring uttas en inställelseavgift per person och tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Avgiften kompenserar även för förbrukningsmateriel. 

207 258,75 

2.2 Timersättning – ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och timme. 
Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar mellan kl. 06:00 och 17:00. Tidsåtgången räknas 
från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. 

Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

414/ 
timme 

517,50/ 
timme 

2.3 Timersättning – utom ordinarie arbetstid 
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

  

A Timersättning – kl. 17:01 – 22:00 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl. 17:01 – 22:00), 
uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet 
slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  

455/ 
timme 

568,75/ 
timme 

B Timersättning – kl. 22:01 – 06:00 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl. 22:01 – 06:00), 
uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet 
slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  

500/ 
timme 

625/ 
timme 

C Timersättning – lördagar och helgdagar 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (lördagar och helgdagar oavsett 
klockslag), uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills 
arbetet slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  

611/ 
timme 

763,75/ 
timme 

2.4 Avgift för ej tillträde 
Då rengöringen inte kunnat utföras pga att det inte getts tillträde till fastigheten enligt 
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, uttas en inställelseavgift per person 
och tillfälle för det aviserade besöket. 

207 258,75 

2.5 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 
före aviserat besök, uttas en grundavgift. 

 
207 

 
258,75 

3 Basår och årlig justering av taxan 
Taxans basår är 2019. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet med aktuellt 
sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med 
ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex 
(Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 
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1 (2)
Diarienummer: A0319/20
Upprättad: 2020-07-02

FRISTER sotning och rengöring inom räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

 
  

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
 

Fasta bränslen   
Frist för sotning Beskrivning 

1 ggr/3 år 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig 
övervakning av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag 
som används. 

3 ggr/år Avser konventionella pannor. 

2 ggr/år 
Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 
motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där 
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

1 ggr/år 
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten 
är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

 
 

Flytande bränslen  
Frist för sotning Beskrivning 

3 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 ggr/år 
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
överstiger 60 kW. 

1 ggr/2 år 
 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
uppgår till högst 60 kW. 

  
 
 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 
 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov 
Frist för sotning Beskrivning 

6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja 
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder 
tillämpas. 
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Diarienummer: A0319/20
Upprättad: 2020-07-02

 
 
 Lokaleldstäder till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn 
 

Frist för sotning Beskrivning 
1 ggr/år Huvudregeln är att lokaleldstäder ska sotas varje år.   

1 ggr/3 år 
 

Avser eldstäder som inte används i någon nämnvärd omfattning, dvs 
trivseleldning. Med trivseleldning avses eldning någon gång (en) per 
vecka eller en maximal ungefärlig årlig förbrukning på ca en kubikmeter 
ved. Vid bedömningen av om denna längre frist ska tillämpas kan även 
hänsyn behöva tas till omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis 
risksituationen. 

1 ggr/3 år Eldstaden finns i ett fritidshus. 
 
 
        RENGÖRING 
 Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
 

Frist för sotning Beskrivning 
3 ggr/år Vid matlagning 

1 ggr/år Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller 
liknande verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar. 

 
       Särskilda bestämmelser 
 

 Undantag gäller för värmepannor, köksspisar, andra jämförbara förbränningsanordningar, eldstäder och 
imkanaler. Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning eller eldning inte skett 
efter senaste rengöring(sotning) behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmande av nästa 
rengöringstillfälle ska rengöring anses gjord enligt gällande frister. 

 
 Ägare/brukare av anläggning ska till Räddningstjänsten Storgöteborg anmäla: 

- byte av förbränningsanordning 
- byte av bränsleslag 
- ändrad eldningsfrekvens  
 

 Tätare sotningsfrist kan tillämpas i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. 
Beslut fattas av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
 

 I enskilda fall kan sotning utföras på kunds begäran mellan ordinarie sotningstillfällen om behov uppstår 
och är betingat av brandskyddsmässiga skäl eller om kund har fått ett föreläggande av RSG om 
borttagning av brandfarlig beläggning. En förutsättning är att det är fråga om en sotning inom ramen för 
föreskriven sotningstjänst. Vid upprepat behov av sotning ska istället bestämmelsen om förtätning av 
sotningsfrist tillämpas, se föregående punkt. 
 

 När en anläggning tagits i drift kan den första sotningen, av planeringsmässiga skäl, behöva göras tidigare 
än den dag då fristen löper ut. 
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Taxa sotning och rengöring 
Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från 2016-01-01. 
Justerad med sotningsindex 2019 att gälla från 2019-05-01. 

Tillämpningsområde: 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum) 

För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot 
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. 

Kronor 
exklusive 

moms 

Kronor 
inklusive 
moms 

1. Sotningsavgifter 
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift enligt nedan angivet pris för aktuellt objekt. 
Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från 
konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid sotningen*. Sotning ska utföras helgfria 
vardagar mellan kl. 07:00 – 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan debiteras dock kan ett 
eller flera tilläggsobjekt tillkomma. 
*Gäller enbart sot som sotaren suger upp.

1.1 Grundobjekt 1 inklusive inställelse 
Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med 
en skorsten och en eller flera rökkanaler. 

330 412,50 

1.2 Grundobjekt 2 inklusive inställelse 
Avser objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med flera 
skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla pannor upp till 60 kwh oavsett 
flytande eller fast bränsle. 

366 457,50 

1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2 
Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller panna inom respektive bostad oavsett 
utförande av ovanstående grundobjekt. 

103 128,75 

1.4 Objekt i flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt 
Avgiften avser sotning av flerbostadshus, pannor överstigande 60kwh samt övrigt 
som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång 
per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts. 

Ersättning för flera utförare får endast uttas, om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

414 517,50 

1.4.1  .Inställelseavgift – flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt 
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och uttas per person och tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver 
detta. 

137 171,25 

1.5 Tilläggsavgift 
Tilläggsavgift gäller för fastighet utan fast landförbindelse oavsett objekt. 

103 128,75 

1.6 Extra inställelse 
I det fall aviserad sotning/rengöring inte kan utföras på grund av att av- och/eller 
ombokning inte skett innan inställelse, utgår avgift enligt aktuellt grundobjekt samt 
eventuella tilläggsobjekt enligt ovan, som om sotningen utförts.  

Nuvarande taxa, bifogas som underlag
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2 (2) 

 

 

2. Rengöring 
För inställelse inom fastighet för rengöring i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen utgår avgift enligt nedan angivet pris. Avgiften debiteras 
fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som 
rengöringen kräver samt för allt förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, 
täckplast etc. 
 

 
Kronor 

exklusive 
moms 

 
Kronor 

inklusive 
moms 

2.1 Timersättning – ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och 
tillfälle. Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl 07:00 och 17:00. Tidsåtgången 
räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. 
 
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 
 

414 517,50 

2.2 Inställelseavgift – ordinarie arbetstid 
För rengöring under ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl 07:00-17:00) uttas en 
inställelseavgift per person och tillfälle. 
 
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver 
detta. 
 

207 258,75 

2.3 Timersättning – utom ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar 
oavsett klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 – 06:59), uttas ersättning per 
person och tillfälle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i 
lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  
 
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 
 

414 517,50 

2.4 Inställelseavgift – utom ordinarie arbetstid 
För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar oavsett 
klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 – 06:59), uttas en inställelseavgift per 
person och tillfälle.  
 
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna för objektet kräver detta. 
 

414 517,50 

3 Basår och årlig justering av taxan 
Taxans basår är 2016. Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, 
som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Sveriges Kommuner och Landsting. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från 
och med år 2017 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex 
(Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting. 
 

  

Page 188 of 356



Page 189 of 356



Page 190 of 356



Page 191 of 356



Page 192 of 356



Page 193 of 356



Page 194 of 356



Page 195 of 356



Page 196 of 356



Page 197 of 356



 

 

 

 

 

Förslag till lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom 

förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas 

vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola i Härryda 

kommu 

19 

2020KS686 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-01-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 7        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Den 19 november 2020 § 439 redovisade förvaltningen ett förslag till modell som 
kommunstyrelsen beslutade att remittera till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden yttrade 
sig över förslaget till modell genom beslut den 16 december § 304. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Kersti Lagergren (M), 
Håkan Eriksson (KD), Mikael Johannison (M), Ronny Sjöberg (C), Grim Pedersen (M) och 
Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med politiska majoritetens 
förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-05, vilket innebär att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 

folkbokförda i kommunen. 
 Tomma platser ersätts inte. 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 

lokalkostnader.  
 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 

huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 

nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln. 
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Vidare lyder Per Vorbergs yrkande att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas enligt samma 
principer.  
  
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Roland Jonsson (MP) i första hand att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande och 
i andra hand att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsnämndens tillägg i beslut 
den 16 december § 304: att modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som kriterium, samt 
att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar i första hand ”I och med komplexiteten i ärendet och det 
inkommit sent inför mötet måste det remitteras till förvaltningen för att utreda laglighet; 
ekonomiska konsekvenser; möjligheter för friskolor att etablera sig. Rimligen måste ärendet 
därefter remitteras till VFN i konsekvens med som gjorde med tidigare förslag.” I andra hand 
yrkar Peter Arvidsson i enlighet med Patrik Lindes yrkande om att kommunstyrelsen avslår 
Per Vorbergs yrkande. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:20-19:30. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons 
yrkande om remiss och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden. Om 
kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs yrkande kommer ordföranden därefter ställa 
proposition på Patrik Lindes tilläggsyrkande tillika andrahandsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Peter Arvidssons yrkande om remiss 
Efter ställd proposition på remiss 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 remiss röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Patrik Lindes tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.  
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår tilläggsyrkandet 
röstar Ja. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista.  
 
Kommunstyrelsen har således beslutat avslå Patrik Lindes tilläggsyrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 
  

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 
  

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
  

 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. 
  

 Tomma platser ersätts inte. 
  

 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 
lokalkostnader.  
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 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 
huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
  

 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 
nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln.  
  

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer.  
 
Reservationer 
Följande reserverar sig mot beslutet skriftligt: Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-
Karin Johansson (S) bilaga 5, Roland Jonsson (MP) bilaga 6, samt Peter Arvidsson (SD) 
bilaga 7. 
 

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

Page 4 of 9Page 202 of 356



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-01-07  

 

Voteringslista: § 7 
Ärende: Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet,  2020KS686 
 
Bilaga 2. 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  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Bilaga 3. 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  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 

Bilaga 4. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
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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  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 
 

 

 

Skriftlig reservation från Socialdemokraterna 

§7 Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 

 

Vi Socialdemokrater anser att den av kommunstyrelsen föreslagna modellen är en onödig 
ökning av kostnaderna inom utbildning. Vi anser att pengarna kunde använts bättre, man 
skulle till exempel kunna tänka sig att satsa dessa pengar på att uppnå Sveriges bästa skola. 
Nu kommer skattepengarna istället att öka vinsten hos ett privat företag. Våra medborgares 
skattepengar skall gå till välfärd och inte till övervinster hos riskkapitalister.  

Vidare finns det ingen konsekvensanalys eller idé om hur finansiering skall ske. 

Den modell som finns idag har inte hindrat seriösa friskolor från att etablera sig i 
kommunen. Däremot så har, enligt uppgift från majoriteten, Internationella Engelska Skolan 
(IES) krävt att få en högre lokalersättning för att etablera sig i kommunen. Att göra en 
anpassning för att få en viss etablering på en fri marknad anser vi vara skadligt för 
konkurrensen.  

Vidare anser vi att det är mycket tveksamt om denna modell håller rent juridiskt. Detta då 
alla är medvetna om att undantag bara kan göras om det finns ett behov. I Härryda 
kommun, Mölnlycke i synnerhet så finns det vid tillfället då Internationella Engelska Skolan 
(IES) förväntas öppnas redan mer platser än behov.  
Vi har svårt att se att kommunen skulle vinna en juridisk tvist om någon väljer att överklaga 
beslutet.  

Vi väljer att reservera oss mot beslutet med hänvisning både till de ekonomiska kostnaderna 
som beskrivs ovan och den juridiska risk som föreligger i och med detta beslut.  

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 7: Lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna den nya lokalersättningsmodellen. 
Miljöpartiet anser att det är mycket olämpligt att hasta fram ett beslut i frågan om 
ändrad modell för Lokalersättning. Att skynda fram ett beslut angående 
lokalersättningen kan inte motiveras av att det finns ett stort behov av att 
etablera en ny grundskola och därmed vara i behov av att ha denna fråga 
skyndsamt klarlagd. Citat ur Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet: ”Enligt lokalresursplanen bedöms inte 
finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem åren. Befolkningsprognosen för 
Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett tioårsperspektiv.” 
 
Misstanken om att behovet av ett snabbt beslut har att göra med att skapa goda 
incitament och bana vägen för en ansökan om etablering från Internationella 
Engelska skolan bekräftades under mötet och visar på ännu ett exempel på en 
olämplig hantering av denna infekterade fråga. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 

 
Reservation ärende 7 ”Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet” 
 
Majoriteten presenterade blott timmar innan kommunstyrelsemötet en ny 
komplex modell för lokalersättning och kunde under sittande möte inte ge 
svar på vilka konsekvenser förslaget kommer att ge. Förvaltningen har inte 
fått möjlighet att göra legal eller ekonomisk konsekvensbedömning av 
förslaget Mot bakgrund att då ärendet var på remiss i välfärdsnämnden 
avgjordes med ordförandens skiljeröst; ett beslut som nu är överklagat; 
förefaller hela förfarandet rättsosäkert, framstressat och undermåligt 
hanterat. Sammantaget riskerar kommunen onödiga kostnader och 
rättsprocesser i och med beslutet.   
  
Peter Arvidsson (SD) 
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Ekonomi och upphandling  
Bo Ekström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-12 2020KS686  048 
  
 

1 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. 
Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska 
svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.  

Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om 
det finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet 
med undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  

En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ersättningsmodell för extra lokalersättning till fristående 
verksamhet inom förskola, grundskola och fritidshem enligt följande:  

Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, dock 
högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-
/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. Beloppet 
för den extra lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår.  

Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. Tomma platser ersätts inte. Den totala lokalersättningen får 
inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
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Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 
huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev.  

Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 
nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas fortsatt 
huvudregeln.  

Beslutet om modellen gäller tillsvidare, dock längst till och med år 2026.  

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska 
beräknas enligt samma principer.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi.   

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beslut om 
bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef med stöd av den politiskt antagna budgeten 
enligt välfärdsnämndens delegationsordning. Bidragsbeloppet bestäms inför kommande 
budgetår och för varje enskild huvudman.  

Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket huvudsakligen beror 
på att lokalerna är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid 
nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per elev, eftersom kostnaderna för 
nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. En nybyggd skollokal kan 
vara ca 2-3 gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. Kommunens låga 
lokalkostnader kan därför innebära svårigheter för andra utförare att etablera sig med 
nybyggda skollokaler i kommunen.  

Samtidigt kan en väletablerad huvudman, till exempel en skolkoncern, ha en omsättning 
som är större än omsättningen hos en medelstor kommun. En sådan huvudman kan 
bedriva verksamhet i andra kommuner i skollokaler av varierande ålder och standard. 
Som exempel kan nämnas att omsättningen under senaste räkenskapsåret för Academedia 
AB uppgick till 11,7 mdkr, att jämföra med Härryda kommuns omsättning för år 2019 
som uppgick till 2,9 mdkr. Svårigheten att bygga en ny skollokal torde därför bero på 
huvudmannens storlek.  

 

Lagrum 

Från och med kalenderåret 2010 gäller regler i skollagen (2010:800) för beräkning av 
kommunernas bidrag till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
Kompletterande föreskrifter finns i skolförordningen (2011:185). 

I 8 kap. 22 §, 10 kap. 38 § samt 14 kap. 16 § skollagen anges vilka kostnadsslag som ska 
ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild huvudman för förskola, 
grundskola samt fritidshem, där lokalkostnader är ett av dessa kostnadsslag.  

Page 209 of 356



3 

Av 14 kap. 4 § 7 skolförordningen framgår att ersättning för lokalkostnader ska avse 
kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel samt 
kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering.  

Huvudregel 

Enligt 8 kap. 22 § och 10 kap. 38 § skollagen ska grundbeloppet bestämmas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska 
ersättning för lokalkostnader motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per 
barn eller elev i motsvarande verksamhet.  

Huvudregeln avseende ersättning för lokalkostnader motiveras i regeringens proposition 
2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor enligt följande:  

• Det är administrativt betungande att ta in faktiska lokalkostnader från fristående 
verksamheter.  

• Om huvudmännen för enskild verksamhet utan begränsning skulle få rätt till 
ersättning för sina faktiska lokalkostnader, kan man inte bortse från risken att 
detta kan bli kostnadsdrivande.  

• Användandet av faktiska lokalkostnader skulle dessutom innebära ett väsentligt 
avsteg från likabehandlingsprincipen samt minska konkurrensneutraliteten.  

Undantagsregel 

Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska ersättningen för lokalkostnader, om det finns 
särskilda skäl, i stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om 
dessa är skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om 
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde 
huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av kommunens investering i nya 
lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan omständighet. Vid prövningen 
får hänsyn även tas till intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras.  

I prop. 2008/09:171 anges att undantagsregeln ska tillämpas i de fall då en jämförelse 
med hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig eller inte är 
rättvisande, till exempel:  

• Om en liten kommun med ett fåtal skolor som nyligen renoverats till en hög 
kostnad har ovanligt höga kostnader.  

• Om en kommun har en onormalt låg kostnadsnivå till följd av låg standard och 
eftersatt underhåll.  

• Om en till ytan stor kommun med stora geografiska skillnader i lokalkostnader 
mellan skolor i glesbygd respektive tätort, där ett genomsnittsbelopp för 
kommunens lokalkostnader inte är representativt för lokalkostnaderna på den ort 
där den fristående skolan är belägen.  

I regeringens proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter anges 
att ytterligare ett särskilt skäl till ersättning för faktisk lokalkostnad kan vara intresset av 
att nya förskolor, skolor och andra verksamheter överhuvudtaget ska kunna komma till 
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stånd, trots att kostnaderna vid nyproduktion är högre än kommunens genomsnittliga 
lokalkostnad. Enligt propositionen bör kommunen därmed kunna ha möjlighet att betala 
ut ersättning för lokalkostnader med ett belopp som avviker från kommunens genom-
snittliga kostnad. Detta belopp bör dock inte kunna överstiga de faktiska kostnaderna. 
Skolförordningens 14 kap. 6 § är sedan 2018 kompletterad med propositionens innehåll.   

 

Befintlig bidragsmodell och bidragsbelopp 

Härryda kommun tillämpar huvudregeln, och följer därmed likabehandlingsprincipen. 
Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten. Fristående verksamhet ges genom detta samma 
ekonomiska förutsättningar som kommunal verksamhet.  

Som en effekt av att barnantalet inom förskoleverksamheten har minskat under senare år 
och att gamla förskolelokaler successivt har ersatts av nya, har lokalkostnaderna per barn 
ökat stegvis. Vid en jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och riket har 
Härryda kommun lokalkostnader per barn nära genomsnittet.  

I jämförelser med övriga kommuner i Göteborgsregionen är bidraget för förskola till 
fristående verksamhet något högre än snittet, både för lokaler och övriga bidragsposter.  

Inom grundskoleverksamheten är lokalkostnaderna per elev låga, vilket huvudsakligen 
beror på att lokalerna generellt sett är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett 
på senare år. De låga lokalkostnaderna märks i jämförelser med både Göteborgsregionen, 
liknande kommuner och riket som helhet. Efter att Fagerhultsskolan står klar beräknas 
lokalkostnaden per elev att stiga.  

 

Förslag till ny ersättningsmodell för lokalkostnader till fristående verksamhet inom 
förskola, grundskola och fritidshem 

Föreslagen modell grundar sig på möjligheten att frångå huvudregeln för hur lokalbidrag 
till fristående verksamhet ska beräknas vid nyetablering och istället tillämpa 
undantagsregeln, vilket innebär ersättning för faktisk lokalkostnad. Skälet som 
kommunen då åberopar är intresset av att förskolor, grundskolor och fritidshem med 
enskild huvudman ska kunna etablera sig i kommunen med nybyggda lokaler, vilket är en 
politiskt beslutad viljeriktning.  

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 8 § får individuellt inriktat stöd till 
enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Modellen 
måste alltså gälla samtliga fristående huvudmän som vill etablera sig i kommunen i 
nybyggda lokaler.  

Föreslagen modell innebär att den enskilda huvudmannen ersätts med mellanskillnaden 
mellan kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev upp till faktisk 
lokalkostnad, med begränsning utifrån nedanstående principer.  
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Nybyggda lokaler 

Undantagsregeln med faktisk lokalersättning avser enbart enskilda huvudmän som 
etablerar sig i kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln med genomsnittlig lokalkostnad.  

Ersättning per barn/elev 

Ersättningen baseras per barn eller elev, i likhet med grundbidraget. Ersättningen gäller 
endast barn och elever som är folkbokförda i Härryda kommun. Om en fristående 
förskola, grundskola eller fritidshem har barn eller elever från andra kommuner i sin 
verksamhet, ersätts inte huvudmannen med den extra lokalkompensationen för dessa 
barn/elever. Tomma platser ersätts inte.  

Nedanstående tabell redovisar årligt lokalbidrag enligt huvudregel jämfört med beräknat 
maximalt lokalbidrag enligt föreslagen ersättningsmodell enligt undantagsregeln. I 
tabellen ingår administrationspåslag om 3 procent och momsersättning om 6 procent.  

 
Verksamhet 

Lokalbidrag 2020 
enligt huvudregel 

Lokalbidrag enligt 
ersättningsmodell 

Skillnad per 
barn/elev och år 

Förskola 23 503 kr 25 415 kr 1 912 kr 
Förskoleklass 8 773 kr 12 108 kr 3 335 kr 
Grundskola åk 1-9 14 353 kr 19 516 kr 5 163 kr 
Fritidshem 5 087 kr 7 127 kr 2 040 kr 
Fritidsklubb 826 kr 1 066 kr 240 kr 

 

Total lokalersättning 

Eftersom den totala lokalersättningen inte ska överstiga den enskilde huvudmannens 
faktiska lokalkostnader, krävs underlag från den fristående verksamheten avseende såväl 
lokalkostnader som elevantal (oavsett vilken kommun eleven är folkbokförd i) för att den 
extra ersättningen ska kunna utbetalas.  

Skälighetsprövning 

För att säkerställa att de faktiska lokalkostnader som kommunen ska ge ersättning för inte 
är oskäliga, har kommunen rätt att göra en skälighetsprövning i varje enskilt fall.  

Det maximala bidragsbeloppet som lokalersättning kan utgå med begränsas i modellen 
till de genomsnittliga kostnaderna för kommunens två senast byggda förskole- respektive 
grundskolelokaler. Beräkningen görs med utgångspunkt att lokalernas barn- respektive 
elevkapacitet är fullt nyttjad. Kommunens lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje 
nytt budgetår, varför bidragsbeloppen för lokalkostnader kommer att variera mellan åren.  

Tidsbegränsning av tillämpningen 

För att främja likställigheten mellan enskilda huvudmän som bedriver verksamhet i 
befintliga lokaler och huvudmän som etablerar sig i nya lokaler föreslår förvaltningen att 
tillämpningen av undantagsregeln tidsbegränsas. Den högre lokalersättningen föreslås 
utgå de fem första läsåren från och med etableringsåret. Från och med det sjätte läsåret 
ska ersättningen beräknas enligt huvudregeln, det vill säga utifrån kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.  
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Tidsbegränsning av modellen 

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att ompröva den föreslagna modellen i sin 
helhet efter fem år. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Föreslagen modell kan underlätta för fristående verksamhet att etablera sig i kommunen.  
Samtidigt finns juridiska och ekonomiska risker förknippade med att frångå huvudregeln, 
både för den kommunala verksamheten och för den fristående huvudmannen som önskar 
etablera sig i kommunen.  

Barn- och elevantal i Härryda kommun 

Antalet barn i förskoleålder ökade kraftigt fram till och med år 2011, varefter barnantalet 
planade ut och var stabilt runt 2 850 barn fram till år 2015. Därefter har barnantalet 
minskat. År 2019 var antalet barn i förskoleålder 2 495 barn och beräknas sjunka 
ytterligare till år 2020. Från år 2019 till år 2025 förväntas antalet barn i åldersgruppen 1-5 
år i kommunen som helhet öka med ca 165 barn. Ökningen märks framförallt i de östra 
delarna, där det dock sedan tidigare finns ett överskott av förskolelokaler.  

I februari 2015 öppnade Tallgårdens förskola i Mölnlycke. Västergärdets förskola i 
Landvetter invigdes i augusti 2017 och i samband med detta stängdes två förskolor i 
samma kommundel. Inför hösten 2020 övergick förskolorna Högadal i Mölnlycke och 
Stommen i Landvetter till annan verksamhet inom sektorn.  

Antalet elever i grundskoleålder har ökat stadigt under en lång period men elevantalet ser 
nu ut att plana ut. Hösten 2017 invigdes Backaskolan (åk F-3) i Landvetter och inför 
hösten 2021 väntas Fagerhultsskolan (åk 4-9) i Hindås stå klar. Utökning av skolplatser i 
övriga orter har ordnats genom paviljonger samt övertagande av förskolelokaler.  

Elevantalet för åldersgruppen 6-15 år i kommunen som helhet förväntas sjunka med ca 70 
elever från år 2019 till år 2025. I Mölnlycke väntas elevantalet sjunka med ca 100 elever 
under samma period samtidigt som elevantalet i Landvetter och Björketorp väntas öka 
med ca 80 respektive 90 elever. Utifrån antalet elever finns således inget behov av en ny 
grundskola i kommunen.  

Barn- och elevantal samt lokalbehov beskrivs mer utförligt i lokalresursplanen (bilaga 1).  

Juridiska aspekter 

Rättsfall tyder på att kommunen kan utge ersättning för faktisk lokalkostnad om 
kommunen har behov av nyetablering. Förvaltningens bedömning är dock att antalet barn 
och elever i kommunen inte motiverar ett behov av en ny skola inom överskådlig tid.  

Den politiska inriktningen är däremot tydlig i fråga om intresset av alternativa utförare. 
Förvaltningen har inte sett någon rättslig prövning av huruvida detta intresse kan 
motivera en tillämpning av undantagsregeln, när elevantalet inte utgör något behov.  
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Ekonomiska konsekvenser 

En övergång från användandet av huvudregeln till att tillämpa undantagsregeln genom 
ovan beskrivna modell kommer att medföra ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Nedanstående beräkningar baseras på 2020 års nivå. Eftersom kommunens budgeterade 
lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje nytt budgetår, kommer även bidragens 
grundbelopp och en extra lokalersättning att ändras inför respektive budgetår. Beloppen 
nedan ska därför ses som en ögonblicksbild för en nyetablering under år 2020.  

Vid etablering av en ny förskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda förskolelokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp kunna 
få upp till ytterligare ca 1 900 kronor per barn och år.   

Vid etablering av en ny grundskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda skollokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp årligen 
kunna få upp till ytterligare ca 3 300 kronor per elev i förskoleklass och ca 5 200 kronor 
per elev i grundskola åk 1-9. För fritidshem skulle motsvarande ersättning vara ca 2 000 
kronor per elev.   

Som exempel skulle detta innebära en maximal extra lokalersättning om ca 0,2 mnkr per 
år för en förskola med sex avdelningar. För en grundskola med 600 elever skulle detta 
innebära en maximal extra lokalersättning om ca 4 mnkr per år. Kommunens merkostnad 
beräknas till ca 3,3 mnkr per år.  

Fristående verksamhet har möjlighet att använda kötid istället för närhetsprincip vid 
antagning till skolan, vilket innebär att eleverna på en nybyggd skola med annan utförare 
inte behöver komma från något specifikt upptagningsområde.  

Vid nyetablering finns därför en risk att det uppstår tomma platser i befintliga förskolor 
och skolor i kommunal regi. När barn- eller elevantal minskar, minskar även enhetens 
budget. Rektors uppdrag blir att anpassa storleken på grupper, klasser och organisation; i 
den mån det är möjligt. Om detta leder till att förskolan eller skolan visar ett underskott 
jämfört med budget, innebär det i praktiken att kommunens genomsnittliga kostnad per 
barn/elev ökar. Enligt likabehandlingsprincipen ska då fristående verksamhet ersättas 
med motsvarande belopp per barn/elev, vilket även sker retroaktivt för innevarande år.  

Eftersom det i dagsläget bedöms finnas tillräckligt med förskole- och grundskolelokaler 
inom överskådlig tid, skulle en nyetablering i kommunen oavsett huvudman innebära ett 
lokalöverskott. Det ekonomiskt mest rationella skulle då vara att lägga ned en eller flera 
kommunala skolenheter, vilket samtidigt medför att äldre och billigare lokaler har ersatts 
med nyare och dyrare lokaler. En nedläggning av en kommunal förskola eller skola skulle 
alltså inte ge full ekonomisk effekt, eftersom lokalkostnaderna för kommunens egna 
lokaler är lägre än för en nybyggd förskola eller grundskola med extra lokalersättning.  

Det kan också finnas svårigheter med att lägga ned en viss förskola eller skola, eftersom 
de tomma platserna kan vara utspridda på flera olika enheter i ett större geografiskt 
område. I kommunens ansvar ingår också att kunna ta emot alla barn/elever som vill ha 
en plats i en kommunal förskola/grundskola. För att kunna erbjuda plats till barn/elever 
som flyttar in till kommunen och anpassa efter växlande barn- och elevkullar behöver 
kommunen ha en rimlig beredskap.  
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Sammantaget skulle tomma platser och därmed en mindre optimal lokalanvändning av 
kommunala förskolor/grundskolor, tillsammans med ett skifte från äldre och billigare 
lokaler till nyare och dyrare, medföra att kommunens lokalkostnad per barn/elev såväl 
som totala lokalkostnad skulle öka. Dessutom skulle grundbeloppet för lokalbidrag till 
fristående verksamhet öka. Med kommunens beslutade riktlinjer för skolskjuts, skulle 
även skolskjutskostnader för grundskoleelever öka till följd av en etablering.  

En ersättningsmodell i enlighet med den ovan beskrivna riskerar att öka de kommunala 
kostnaderna.  

 

 

 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 1 – 

1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN 
 
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för 
den kommunala verksamheten. Planen revideras årligen i samband med att förvalt-
ningen upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan komma att flyttas 
mellan åren om förutsättningarna ändras. Lokalresursplanen redovisar: 

• Redovisning av verksamheter under respektive sektor 
• Behovet av lokaler inom respektive sektor under planperioden 2021-2025 samt 

med utblick för åren 2026-2030. 
Utifrån att antalet tillkommande lokaler varierar mellan sektorerna har förvaltningen 
valt att redovisa behovet av lokaler i nedanstående dokument. 

Sektor Lokalresursplan Investeringsbudget 
 

Utbildning och kultur Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Socialtjänst Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Samhällsbyggnad  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Teknik och förvaltningsstöd  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Kommunledning  Lokaler och övriga inve-
steringar 

 

1.1. LOKALER 
 
Politiska inriktningar 

Den politiska majoriteten har som inriktning att all nytillkommande verksamhet ska 
prövas om den kan utföras av annan utförare för att komplettera befintlig verksamhet. 
Detta innebär att planering av lokaler och mark för lokaler måste ha en framförhållning 
så att försäljning kan ske till annan utförare eller entreprenör som ska bygga åt annan 
utförare.  
En annan inriktning som den politiska majoriteten har är att förvaltningen, i de fall 
kommunen lämnar/flyttar verksamhet från lokaler, ska undersöka om det finns annan 
utförare som vill bedriva motsvarande verksamhet i lokalen och om intresse finns att i 
så fall köpa lokalen av kommunen.  
 
Kommunens ansvar för särskilt boende 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra 
bostäder. Ansvaret gällande boendeformer för kommunens äldre medborgare samt 
personer med funktionsnedsättning har förtydligats i socialtjänstlagen (SoL) och i 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 

Samhällets ansvar för bostäder till flyktingar 

Enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) har Migrationsverket 
huvudansvaret för mottagande av flyktingar och ett av uppdragen är att erbjuda boende 
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för alla som söker asyl i Sverige. Kommunernas ansvar för boendefrågor i detta 
sammanhang tydliggörs i sin tur genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning. Syftet är att förbättra nyanländas möjligheter att 
komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Kommunernas ansvar för mottagandet 
av ensamkommande barn och ungdomar gäller både under tiden som Migrationsverket 
prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.  
I lokalresursplanen redogörs endast för planeringen av kommunens egna boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar. Lägenheter till nyanlända vuxna och familjer 
hanteras löpande inom förvaltningen i samband med markanvisning av nya områden.  
 
Befintliga lokaler år 2019 

Kommunens kostnad för lokaler uppgick 2019 till 291 mkr och det motsvarar 11 % av 
bruttokostnaderna i kommunen. I summan ingår då alla lokaler oavsett om kommunen 
äger dem 89 %) eller om de är förhyrda (11 %). Andelen lokalkostnader varierar inom 
sektorerna. För Utbildning och kultur är 8 % lokalkostnader och motsvarande andel för 
Socialtjänst är 6 %.  

För den kommunala verksamheten finns 215 113 m2. I nedanstående diagram redovisas 
hur stor andel av lokalerna som används av respektive kategori. Siffrorna avser 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns en länk till karta över olika verksamheters placeringar i kommunen. Tryck 
på ctrl knappen och klicka på länken för att komma till kartan. 

KARTOR HÄRRYDA 

Kommunens grundskolor och förskolor visas som förvalt, för att ändra verksamhet 
tryck på kartbilden till vänster i skärmen och bocka sedan i de verksamhetsområden 
som ska visas. 
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1.2.  PLANERINGSUNDERLAG 
 
Lokalresursplanen bygger på underlag från befolkningsprognosen. Prognosen bygger 
på statistik från SCB samt bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

1.3.  SEKTORERNAS LOKALPLANER 
 
De samlade lokalplanerna för sektorerna beskriver behovet av tillkommande lokaler 
under planperioden 2021-2025 med utblick för 2026-2030. Planen revideras årligen i 
samband med att sektorn upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan 
komma att omprövas alternativt flyttas mellan åren om förutsättningarna ändras. 
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2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS 
 
Antalet barn i åldersgruppen 0–5 år är färre än i tidigare prognoser. I början av 
planperioden sjunker antalet barn, för att sedan öka i slutet av perioden. För barn i 
skolåldern 6–15 år visar prognosen på en ökning särskilt i de högre åldrarna. Antalet 
elever i gymnasieåldern förväntas öka under planperioden.  
 
2.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD 

2.2.1.  Förskola 

Allmän beskrivning 
Förskolan är reglerad i skollag och läroplan. Utöver förskola bedrivs i kommunen 
barnomsorg i form av pedagogisk omsorg, det vill säga familjedaghem och öppen 
förskola. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola till barn vars 
föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Barnets 
vårdnadshavare får betala en avgift för platsen på förskola eller familjedaghem. 
Avgiften baseras på hushållets inkomst upp till ett maxbelopp. Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år har ett barn rätt till allmän förskola. Det betyder att 
barnet har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året oavsett vad barnets föräldrar 
har för sysselsättning.  
Familjedaghem är en verksamhet som bedrivs i respektive dagbarnvårdares hem. 
Antalet barn per familjedaghem varierar beroende på barnens ålder och vistelsetid. Det 
vanligaste är att en dagbarnvårdare har 4–6 barn från 1–5 år.   
Den öppna förskolan är en kompletterande form av förskola som riktar sig till barn som 
inte är inskrivna i förskola eller familjedaghem. Det finns öppna förskolor i Mölnlycke, 
Landvetter, Hindås och Rävlanda. 
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Befolkningsutveckling 
Prognosen för antal barn i kommunen i åldersgruppen 0–5 år är lägre än förra årets 
prognos. Under planperioden förväntas antalet barn i åldersgruppen 0–5 år att öka med 
cirka 270 barn. Ökningen sker framförallt från och med år 2022.  
 

 
 
Beräkningsgrunder för förskola 
Behov av lokaler baseras på en genomsnittlig gruppstorlek på 18 inskrivna barn per 
avdelning samt efterfrågan på plats i förskola (så kallad efterfrågansgrad). Efterfrågan 
baseras på utfallet av efterfrågansgraden föregående år. I beräkningsgrunderna är 
hänsyn tagen till allmän förskola från 3 års ålder. Efterfrågansgraden skiljer sig något 
åt mellan kommunens olika delar. För hela kommunen uppskattas den till 55 % för 1-
åringar, 95 % för 2-åringar och 100 % för åldersgruppen 3–5 år.  
 
I tabellerna under avsnittet Behov av lokaler redovisas kapacitet och behov av 
förskoleavdelningar i respektive område i kommunen. Behovet av förskoleavdelningar 
speglar hur behovet ser ut under hösten. En viss överkapacitet behövs under hösten för 
att under våren ha plats för de 6-åringar som börjar i förskoleklass till kommande höst 
samtidigt som nya barn ansöker och erbjuds plats under våren.  
 
Behov av lokaler 

MÖLNLYCKE 
I Mölnlycke minskar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år med cirka 25 barn fram till 
och med 2021 för att sedan öka med cirka 100 barn till planperiodens slut. Den största 
ökningen av barn förväntas ske mellan 2022 och 2023. I plan finns inlagt ett behov av 
tillfälliga lokaler motsvarande två avdelningar inför våren 2024 samt en ny förskola 
2025. 
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Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 59 59 59 59 59 61 

 – kommunal verksamhet 50 50 50 50 50 52 

 – fristående verksamhet 9 9 9 9 9 9 

Behov (antal avdelningar)  57 55 54 57 58 59 

Över-/underskott av avdelningar 2 4 5 2 1 2 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Tillfälliga lokaler (paviljonger)         2   

Kvarstående över-/underskott 2 4 5 2 3 2 
 
LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Under planperioden ökar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år i Landvetter med cirka 65 
barn och i Härryda med cirka 25 barn. I Eskilsby sker en marginell ökning av antal 
barn i åldersgruppen 1–5 år till och med 2024 för att sedan sjunka till nuvarande nivå. 
Boende i Härryda och i Eskilsby väljer i viss utsträckning förskola i Landvetter och där 
har utbyggnad tidigare skett för att möta detta behov.  
 
Under planperioden finns ett överskott av förskoleavdelningar i Landvetter, vilket 
kommer att öka ytterligare i och med en planerad etablering av en fristående förskola i 
området. Överskottet av förskoleavdelningar är störst under hösten medan behovet ökar 
under våren eftersom 6-åringar då är kvar i förskoleverksamheten innan de börjar i 
förskoleklass till kommande höst.  
 

Kapacitet/behov Landvetter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal avdelningar) 42 42 42 42 47 47 
 – kommunal verksamhet 40 40 40 40 40 40 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 7 7 
Behov (antal avdelningar)  34 35 35 35 37 37 
Över-/underskott av avdelningar 8 7 7 7 10 10 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Jensen Education       5     

Kvarstående över-/underskott 8 7 7 12 10 10 
 
 

Kapacitet/behov Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 7 7 7 7 7 7 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  8 9 8 9 9 9 
Över-/underskott av avdelningar -1 -2 -1 -2 -2 -2 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott -1 -2 -1 -2 -2 -2 
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Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 2 2 2 2 2 2 

 – kommunal verksamhet 2 2 2 2 2 2 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  2 2 2 2 2 3 

Över-/underskott av avdelningar 0 0 0 0 0 -1 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 0 0 0 0 0 -1 
 
 
HINDÅS  
Barnantalet i Hindås ökar med cirka 25 barn i åldern 1–5 år under planperioden. För att 
klara behovet av förskoleavdelningar våren 2026 kan det komma att behövas en ny 
förskoleavdelning hösten 2025.  
 

 
RÄVLANDA 
Antal barn i åldern 1–5 år ökar marginellt i Rävlanda med cirka 10 barn under 
planperioden, denna ökning bedöms rymmas inom befintliga lokaler.  
 

Kapacitet/behov Rävlanda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 8 8 8 8 8 8 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 1 1 1 1 1 1 

Behov (antal avdelningar)  6 6 6 6 7 7 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 2 2 1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 2 2 2 2 1 1 
 

HÄLLINGSJÖ  
Barnantalet i Hällingsjö ökar under planperioden med cirka 20 barn i åldern 1–5 år. 
Boende i Hällingsjö väljer i viss utsträckning förskola i andra delar av kommunen 

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 14 14 14 14 14 14 

 – kommunal verksamhet 12 12 12 12 12 12 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 2 2 

Behov (antal avdelningar)  12 12 11 12 12 13 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 3 2 2 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning           1 

Kvarstående över-/underskott 2 2 3 2 2 2 
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varför det faktiska behovet ofta blir något mindre. Det kan dock komma att behövas en 
ny förskoleavdelning hösten 2024.  
 

Kapacitet/behov Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 6 6 6 6 6 7 

 – kommunal verksamhet 6 6 6 6 6 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  5 5 6 6 7 6 

Över-/underskott av avdelningar 1 1 0 0 -1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning         1   

Kvarstående över-/underskott 1 1 0 0 0 1 
 

2.2.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Allmän beskrivning 

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. 
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. När 
elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser görs åldersblandade med till 
exempel årskurs 1–2 i samma klass. Åldersblandade klasser kan även skapas av 
pedagogiska skäl.  

Förskoleklass är en egen obligatorisk skolform som omfattar 525 timmar per år. 
Förskoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri.  

Fritidshem eller fritidsklubb ska erbjudas alla barn i förskoleklass och skolelever till 
och med vårterminen det år de fyller 13 år. I fritidshemsverksamheten är eleverna 
inskrivna och vårdnadshavare betalar en avgift till och med årskurs 3. Fritidshemmen 
finns i skolornas lokaler. Från årskurs 4 erbjuds en öppen verksamhet, så kallad 
fritidsklubb. Vårdnadshavare betalar en terminsavgift för denna verksamhet.   
 
Befolkningsutveckling 

Under planperioden är antalet barn i åldern 6–15 år i hela kommunen oförändrat. 
Antalet barn i åldersgruppen 6–11 år minkar med drygt 200 barn medan antalet barn i 
åldersgruppen 12–15 år ökar med drygt 200 barn. I Mölnlycke ökar antalet barn i 
skolåldern marginellt fram till 2022 för att sedan minska med cirka 140 barn till 
planperiodens slut. I Landvetter ökar antalet skolbarn med cirka 25 barn och i 
kommunens östra delar med cirka 60 barn under denna period.  
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Beräkningsgrunder 

En grundskolas kapacitet (antal skolplatser) baseras på den skolorganisation som 
skolan byggdes för eller som den i och med ombyggnation eller med tillfälliga 
paviljonger över tid har ändrat till. Vid beräkning av behovet av antal skolplatser utgör 
antal befintliga elever vid varje skolenhet grunden för dessa beräkningar. Till detta 
läggs sedan den förändring av elevantalet som befolkningsprognosen visar på. 
Klasstorlek samt skolorganisation är sedan två viktiga parametrar vid beräkning av 
lokalbehov. Vid planering av skolor tas även hänsyn till att lokalerna måste utformas 
utifrån åldersgrupper samt att fritidshemsverksamhet ska inrymmas i byggnaderna. 
 
Fristående skolor 
Under läsåret 2019/20 har 12 % av kommunens elever valt att gå i fristående grund-
skola eller i grundskola i annan kommun, vilket är i linje med föregående år.  
 
Behov av lokaler  

MÖLNLYCKE  
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att minska med cirka 90 elever 
under planperioden. I åldersgruppen 6–11 år minskar antalet elever med cirka 180 
elever, medan åldersgruppen 12–15 år istället ökar med cirka 90 elever. 
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Under planperioden planerar Internationella Engelska Skolan att starta en ny 
grundskola för drygt 600 elever i årskurs F-9. Kommunen arbetar med att ta fram en ny 
detaljplan som möjliggör en ny grundskola i området mellan Djupedalsskolan och 
Furuhällskolan.  

I Mölnlycke kommer det under planperioden att finnas ett överskott av skolplatser som 
ökar ytterligare i och med den planerade etableringen av en ny grundskola.  

Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 3060 3060 3060 3060 3060 3660 

– kommunal verksamhet 2480 2480 2480 2480 2480 2480 

– fristående verksamhet 580 580 580 580 580 1180 

Behov (antal skolplatser) 3030 3015 3030 2965 2930 2890 

Över-/underskott av skolplatser 30 45 30 95 130 770 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Internationella Engelska Skolan 600 

Kvarstående över-/underskott  30  45  30  95 730 770 

LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att öka i Landvetter med cirka 25 
elever under planperioden. Åldersgruppen 6–11 år minskar med cirka 30 barn, medan 
åldersgruppen 12–15 år ökar med cirka 55 elever. Ökningen bedöms rymmas i 
befintliga skolor. I Härryda förväntas elevantalet öka under planperioden och även 
denna ökning bedöms rymmas i befintliga skolor i Landvetterområdet. Under 
planperioden ökar antalet elever i åldersgruppen 6–8 år i Eskilsby med 15 elever, en 
ökning som bedöms rymmas på Eskilsbyskolan.  
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Under planperioden kommer det att finnas ett visst överskott av skolplatser i 
Landvetterområdet och främst i årskurserna från förskoleklass till och med årskurs 3.  
 

Kapacitet/behov Landvetter/Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – kommunal verksamhet 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 2000 2030 2060 2070 2070 2070 
Över-/underskott av skolplatser 120 90 60 50 50 50 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 120 90 60 50 50 50 
 

Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 25 25 25 25 25 25 

 – kommunal verksamhet 25 25 25 25 25 25 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 16 17 18 24 19 31 

Över-/underskott av skolplatser 9 8 7 1 6 -6 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 9 8 7 1 6 -6 
 
 
ÖSTRA DELARNA 
Antalet elever ökar i kommunens östra delar med cirka 60 elever under planperioden 
utifrån befolkningsprognosen. Ökningen sker i åldersgruppen 12–15 år, medan det 
istället sker en liten minskning av antalet elever i åldersgruppen 6–11 år under 
planperioden.  
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Hindås 

I Hindås kommer en ny skola, Fagerhultsskolan, stå klar inför höstterminen 2021 och 
den kommer då ersätta tillfälliga lokaler i Hindås och i Rävlanda. Fagerhultsskolan 
kommer att ha en kapacitet för 450 elever i årskurserna 4–9. Nuvarande Hindåsskolan 
kommer därmed att rymma elever från förskoleklass till årskurs 3.  

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 375 375 750 750 750 750 

– kommunal verksamhet 375 375 750 750 750 750 

– fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 355 460 520 575 570 585 

Över-/underskott av skolplatser 20 -85 230 175 180 165 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Fagerhultsskolan 450 

Avveckling tillfälliga lokaler -75

Kvarstående över-/underskott 20 290 230 175 180 165 

Rävlanda/Hällingsjö 

Tills den nya skolan i Hindås, Fagerhultsskola, står klar hösten 2021 går majoriteten av 
elever från Hindås på Rävlandaskolan i årskurserna 6–9. I och med att 
Fagerhultsskolan är klar kommer tillfälliga lokaler att avvecklas på Rävlandaskolan. 
Hällingsjöskolan har elever från förskoleklass till årskurs 5 och de flesta av dessa 
elever fortsätter sin skolgång i årskurs 6–9 på Rävlandaskolan.  
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Kapacitet/ behov 
Rävlanda och Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal skolplatser) 650 650 600 600 600 600 

 – kommunal verksamhet 650 650 600 600 600 600 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 630 560 550 510 500 530 
Över-/underskott av skolplatser 20 90 50 90 100 70 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             
Avveckling tillfälliga lokaler   -50         

Kvarstående över-/underskott 20 40 50 90 100 70 

 

Grundsärskola  

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som möjligt 
motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer 
grundsärskolans kursplan. De elever som inte uppfyller kunskapskraven följer särskilda 
kursplaner för ämnesområden.  

Mottagande i grundsärskolan görs på vårdnadshavarnas begäran i samverkan mellan 
förskola/skola, barnhälsovård/skolhälsovård samt barnhabilitering i Västra 
Götalandsregionen. Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för ett 
mottagande. Grundsärskolans verksamhet ska så långt som möjligt inkluderas i 
kommunens övriga skolverksamhet. Grundsärskola med tillhörande fritidshem/LSS-
verksamhet finns i Landvetter och i Mölnlycke. 

Elevutveckling för grundsärskolan 

Vårterminen 2020 är det 39 elever inom grundsärskolan i Härryda kommun. Antalet 
elever antas öka under planperioden. Beräkning av antal tillkommande elever inom 
särskolan är alltid osäker eftersom det finns barn som före skolåldern inte har någon 
kontakt med barnhabilitering, LSS-handläggare eller barn- och ungdomsmedicin.  

Behov av lokaler  

Särskola i kommunen finns nu på Lunnaskolan, Önnerödsskolan samt Djupedalsskolan. 
Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.3. Gymnasieskola 

Allmän beskrivning 

En gymnasieskola är en avgiftsfri och frivillig utbildning för ungdomar som har gått ut 
grundskolan. Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre 
studier, med det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar.  

I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, som erbjuder sex 
nationella program, fyra yrkesprogram, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. 
Hösten 2020 startar en fristående gymnasieskola i Mölnlycke, Fridagymnasiet, med en 
kapacitet för drygt 300 elever. 
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Utveckling av elevantal 

Antalet elever i gymnasieålder i Härryda kommun beräknas 2021 till cirka 1630. Över 
hela planperioden ökar antalet elever med drygt 430 elever.  

Beräkningsgrunder 

Läsåret 2020/2021 beräknas drygt 1820 elever studera på Hulebäcksgymnasiet, 
inklusive introduktionsprogrammen och gymnasiesärprogrammet. Av dessa beräknas 
cirka 60 procent komma från andra kommuner och 40 procent från Härryda kommun.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.4. Utveckling och flerspråkighet 

Allmän beskrivning 

Verksamheten består av enheterna:  

Utvecklings- och stödenheten erbjuder specialkompetens till personal som tar hand om 
barn inom förskola och grundskola. Enheten har även personal som arbetar direkt med 
barn och elever som har behov av olika typer av stöd.  

Centrum för flerspråkigt lärande tillhandahåller specialkompetens inom flerspråkighet 
och nyanländas lärande. Mottagningsenheten Välkomsten är vägen in för samtliga 
nyanlända barn och ungdomar mellan 1-16 år i kommunen med uppdrag att i 
samverkan med mottagande skola ge nyanlända elever bästa möjliga introduktion. 
Modersmålslärare och studiehandledare arbetar stödjande och utvecklande med elevens 
språk- och ämneskunskaper.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.5. Kultur och fritid 

Allmän beskrivning 

Kulturverksamheten består av tre enheter; Mölnlycke kulturhus, Landvetter kulturhus 
med de två biblioteken i Hindås och Rävlanda samt Kulturskolan.  

Kulturverksamheten arbetar med program som konserter, bio, föreläsningar och teater, 
med utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor. Merparten 
av evenemangen äger rum i Mölnlycke och Landvetter kulturhus. Även lokaler i övriga 
kommundelar används eftersom målet är att erbjuda kultur för alla medborgare. 
Kulturverksamhet drivs också i föreningsregi i Hindås station samt i fler andra orter i 
kommunen. 

Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Mölnlycke bibliotek har ett 
uppdrag att vara gymnasiebibliotek för Hulebäcksgymnasiet. I Rävlanda och 
Landvetter är biblioteket ett kombinerat folk- och skolbibliotek. 

Kulturskolan ska erbjuda alla elever som önskar, tillgång till en plats i Kulturskolan. 
Flest elever finns inom instrumentalundervisning. Skolan har egna lokaler i 
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Ekdalaskolan i Mölnlycke och i Landvetters kulturhus, men en stor del av 
undervisningen äger rum i skolor och lokaler över hela kommunen.  

Fritidsverksamheten består av två avdelningar; Föreningsservice och Fritid ungdom.  

Föreningsservice utvecklar och främjar ett aktivt föreningsliv i kommunen.  
Avdelningen ansvarar för utbetalning av stöd och uthyrning av kommunens 
idrottsanläggningar. 

Fritid ungdom ansvar för den kommunalt drivna fritidsverksamheten för ungdomar. 
Fritidsledare möter ungdomar på deras fria tid i skolan och på olika mötesplatser 
kvällstid. Avdelningen ansvarar för att stödja ungdomsinitiativ och metodutveckling av 
ungdomsinflytande i kommunen.  

Idrottsanläggningar 

I takt med att kommunen växer och befolkningen ökar så ökar också antalet 
föreningsaktiva och idrottsutövare. Flera föreningar har idag kö till sin verksamhet och 
har svårt att ta emot alla de barn och unga som vill bli medlemmar. Förutom redan 
etablerade inomhusidrotter tillkommer dessutom nya idrotter som bland annat frisbee 
och futsal. I plan 2021 finns inlagt en arena och en träningshall i Mölnlycke fabriker 
samt en gymnastik- och trampolinhall. 

En förstudie har inletts som ska undersöka möjligheten att placera en ny ishall med 
tillhörande träningsrink i Härryda samhälle. Den befintliga ishallen i Landvetter 
centrum är uttjänt, den kan dock användas av föreningslivet till dess att en ny står klar 
tidigast under hösten 2024. 
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3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 
 

3.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE 
 
Av tabellerna ovan framgår att åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med ca 10 
% fram till år 2025 och att den största ökningen sker i Råda. Under samma period 
förväntas kommunens totala befolkning öka med ca 11 %. 

 

Ålder 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

65-74 3 353 3 276 - 77 

75-79 1 294 1 466 172 

80-84 811 1 174 363 

85-89 487 612 125 

90- 241 304 63 

65- 6 186 6 832 646 

 

Kommundel 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

Råda 3 139 3 716 577 

Landvetter 1 496 1 609 113 

Härryda 383 354 -29 

Björketorp 1 168 1 150 -18 

Härryda kommun 6 186 6 832 646 
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3.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE 

3.2.1.  Särskilt boende för äldre 

Allmän beskrivning 

Särskilt boende för äldre erbjuds personer med stora vård- och omsorgsbehov, och 
omfattar både permanentboende och korttidsboende. Alla särskilda boenden i 
kommunen ska flexibelt kunna vara tillgängliga och i första hand användas av de 
personer som har störst omsorgs- och omvårdnadsbehov. Detta innebär att boendena 
kan växla mellan inriktning mot somatik eller demens samt permanent- eller 
korttidsboende utifrån aktuellt behov.  

Till ett permanentboende flyttar man för ett stadigvarande boende. Den boende har ett 
eget hyreskontrakt och hyreslagstiftningen gäller. Korttidsboende tar emot personer 
som har stort omvårdnadsbehov och som är i behov av rehabilitering och 
funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i särskilt 
boende. Behovet av särskilt boende för äldre fortsätter att öka i takt med 
befolkningsökningen. Under planperioden planeras för ytterligare ett särskilt boende i 
Mölnlycke, vilket kommer att ägas och drivas i extern regi. Kommunen kommer att 
köpa platser i boendet. 

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Prognosen för hur många lägenheter i särskilt boende som behövs framöver bygger på 
ett genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år bakåt i tiden. Behovet räknas 
därefter ut utifrån kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. Det framtida 
behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas genom bland annat 
bostadsåtgärder som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet och genom 
att det i samhället finns olika typer av bostäder med god tillgänglighet.  

Härryda kommun planerar att införa valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) för särskilt boende under 2021, vilket innebär fri etableringsrätt för 
alla leverantörer som uppfyller fastställda krav. Kommunen kan alltså inom ramen för 
ett valfrihetssystem enligt LOV inte säga nej till en leverantör som önskar etablera sig i 
kommunen så länge denna uppfyller ställda krav. Kommunen har fortsatt möjlighet att 
bygga och driva egna boenden, alternativt upphandla boenden enligt Lagen om 
offentlig upphandling. Sektorn kommer även fortsättningsvis att följa både behov och 
utbud löpande i lokalresursplaneringen. 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 322 335 353 363 374 386
Befintliga platser (januari): 296 296 288 348 348 373
Varav :   - särskilt boende 269 269 261 321 321 346
               - korttidsboende 27 27 27 27 27 27
Planerad utbyggnad: 0 0 60 0 25 25
Mölnlycke, Attendo Säteriet 60
Nytt SÄBO Mölnlycke/Landvetter 25 25
Kvarstående över-/underskott -26 -39 -5 -15 -1 12
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3.2.1. Trygghetsboende för äldre – med och utan bistånd 

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte kräver biståndsbeslut enligt 
särlagstiftning. Trygghetsboenden kan byggas av såväl kommuner som övriga aktörer, 
och den enskilde som uppfyller fastighetsägarens kriterier på exempelvis ålder kan 
ställa sig i kö alternativt köpa en bostad i en sådan byggnad. Biståndsbeslut krävs inte. 

En del äldre bor i ett bostadsbestånd där den fysiska miljön är dåligt lämpad för 
kvarboende när man blir beroende av hjälp och vård. Ett annat bekymmer är kontakt- 
och tillsynsbehovet som många ensamboende har men som inte som enskild faktor 
innebär ett behov av särskilt boende. Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på 
grund av normalt åldrande samt övriga med fysisk funktionsnedsättning har vissa 
gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande 
hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med hissar, ordentliga 
dörrbredder, låga trösklar, stadiga handtag osv. Närhet till affärer, kommunal service 
och kulturutbud är betydelsefullt.  

Trygghetsboende innebär bostäder för äldre personer, vanligtvis med tillgång till 
gemensamhetslokal och där möjlighet till gemensamma måltider, trygghetsskapande 
teknik och personal som stöd för trygghet och aktiviteter kan förekomma. Det är 
aktören som driver trygghetsboendet som styr över vilket utbud av tjänster som finns, 
vilket kan variera stort enligt den praxis och det regelverk som finns idag för begreppet 
trygghetsboende. De som bor i en trygghetsbostad får vid behov av vård och omsorg 
detta genom hemtjänst och hemsjukvård, det vill säga på samma villkor som den som 
bor i en vanlig privatbostad. 

Efter en lagändring, 2018/19 SOU:4, tydliggörs kommunernas möjlighet att inrätta en 
särskild boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende. Målgruppen är äldre personer 
som kan ha behov av visst stöd i hemmet och/eller upplever otrygghet i hemmet, fast 
utan behov av särskilt boende med heldygnsomsorg. Den nya boendeformen bedöms 
kunna öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. I boendet ska 
finnas ”lättåtkomlig service”; ”i regel är det fråga om behov av sådan omsorg som 
kan ges inom ramen för hemtjänst” (Ds 2017:12).  

Härryda kommun kan redan erbjuda denna boendeform under beteckningen bostäder 
med god tillgänglighet (BGT). Då denna boendeform nu införts som ny bestämmelse i 
Socialtjänstlagen finns en möjlighet för kommunen att ändra beteckningen till 
biståndsbedömt trygghetsboende. 

 

  

TRYGGHETSBOENDE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Biståndsbedömt trygghetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende Landvetter 31 31 31 31 31 31
Biståndsbedömt trygghetsboende Mölnlycke 35 35 35 35 35 35
Biståndsbedömt trygghetsboende Hindås 5 5 5 5 5 5
Trygghetsboende 
Trygghetsboende Hindås 15 15 15 15 15 15
Trygghetsboende Mölnlycke 85 85 85 85
TOTALT 86 86 171 171 171 171
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3.2.2. Träffpunkter och dagverksamheter 

Träffpunkter och dagverksamheter bedrivs i kommunens regi men kan även 
förekomma på trygghets- och seniorboende. Syftet med verksamheterna är att erbjuda 
social samvaro, träning, kulturella aktiviteter etcetera. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov. I 
kommunen finns fem träffpunkter belägna i Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke 
och Rävlanda som är öppna för alla äldre som önskar delta. Dagverksamhet är en 
biståndsbedömd aktivitet och finns med inriktningarna funktionsbevarande aktiviteter 
(somatik) och för personer med minnessvikt (demens). Kommunens två 
dagverksamheter ligger i Mölnlycke.  
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3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

3.3.1. Boende för personer med funktionsnedsättning 

Allmän beskrivning 

Kommunen ska tillhandahålla boende för personer med funktionsnedsättning i enlighet 
med LSS. Målsättningen i lagstiftningen är att främja goda levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och den enskilde ska 
ges möjlighet att leva som andra. Den fysiska utformningen av bostaden är av stor 
betydelse för att främja självständighet och oberoende för personer med funktions-
nedsättning. Det finns idag tre former av bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad.  

Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Bostaden består av en enskild fullvärdig lägenhet på vanligtvis ett rum och kök. 
Därutöver finns tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Antalet lägenheter i 
gruppbostaden anpassas efter målgruppens behov. Det finns 8 gruppbostäder i 
kommunen med sammanlagt 46 lägenheter.  

Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till 
personal men som i varierad utsträckning klarar ett enskilt boende. Personerna har 
vanligen inget behov av tillsyn nattetid. Servicebostaden består av lägenheter som ofta 
ligger i ett vanligt hyreshus. Gemensamma utrymmen saknas eller finns i annan form 
än i gruppbostaden t ex som en kontaktlägenhet varifrån personalen utgår. I nuläget 
finns det sammanlagt 55 lägenheter i servicebostad i kommunen. Till en servicebostad 
knyts ibland servicebostadsliknande lägenheter som kommunen förfogar över, så 
kallade satellitlägenheter. De boende kan vid behov få hjälp av personal från 
servicebostaden. I kommunen finns 6 satellitlägenheter knutna till Lindbackens 
servicebostad i Mölnlycke.  

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) är en bostad med viss grundanpassning till 
funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behovet av stöd och 
service i anslutning till boendet kan ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå 
enligt LSS, t.ex. personlig assistans. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte 
heller fritidsverksamhet, gemensamhetslokal eller kulturella aktiviteter. Idag används 
14 lägenheter i kommunen som annan särskild anpassad bostad. 

Då målgruppen vidgats och behovet av stöd från socialtjänstens olika enheter 
förändrats över tid, finns ett behov av fler lägenheter med mer flexibla 
boendelösningar. Därav kommer i vissa fall endast tillgänglighetsanpassade 
lägenheter för målgruppen att reserveras i tillkommande nybyggnationer, utan mer 
specificerad inriktning. I dagsläget används 6 lägenheter som tillgänglighetsanpassade 
lägenheter där personer från målgruppen bor med kommunalt kontrakt.  

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är prognostiserat dels utifrån idag 
kända behov, beräknade nytillkommande behov samt med hänsyn tagen till övriga 
förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet av bostad. 
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Kommunen är skyldig att skyndsamt tillhandahålla boende enligt LSS när den enskilde 
har fått beslut om insatsen, och en svårighet i planeringen av bostäder är att uppskatta 
när den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den enskilde 
har bedömda behov av. Verksamheten följer på olika vis behovet löpande för att kunna 
verkställa beslut om boende inom lagstadgad tidsram. De senaste åren har det 
tydliggjorts en obalans i utbud och efterfrågan mellan olika typer av boendeformer och 
arbete pågår med att hitta flexibla lösningar för att kunna tillgodose varierade behov 
inom befintligt boendebestånd. För vissa individer räknar verksamheten med att fortsatt 
behöva köpa boende externt, främst beroende på krav på specialkompetens. 

 

3.3.1. Korttidsboende/korttidshem 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt LSS för personer med 
funktionsnedsättning i syfte att erbjuda miljöombyte och rekreation, samt att anhöriga 
kan få avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem 
eller i en stödfamilj. I kommunen finns ett korttidshem, Björkhaga, med 6 platser som 
vänder sig till barn, ungdomar och yngre vuxna. 

3.3.2. Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning, stimulans och utveckling 
för personer som är i arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier. Daglig 
verksamhet erbjuds inom Härryda kommun både som en rättighet för de personer som 
tillhör målgrupperna inom LSS och för dem som beviljats insatsen som bistånd enligt 
SoL. Sektorn följer kontinuerligt behovet för att på bästa sätt kunna planera för 
framtida objekt. Idag finns sju olika dagliga verksamheter i kommunen.  

 
 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 140 150 159 167 170 174
Befintliga platser (januari) 127 127 151 159 165 165
Gruppbostäder 46 46 46 46 46 46
Servicebostäder 61 61 73 73 73 73
ASAB 14 14 14 14 14 14
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 6 6 18 26 32 32
Planerad om-/utbyggnad: 0 24 8 6 6 0
Landvetter centrum sb 12
Anpassad inriktning befintligt bestånd 7
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 5 8 6 6
Komplettering köpta platser 4 4 4 2 2 2
Kvarstående över-/underskott -9 5 4 0 3 -7

Page 238 of 356



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 22 – 

3.4. BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER   

3.4.1. HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar 

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ung-
domar efter anvisning från Migrationsverket. Andelen barn per kommun som anvisas 
är beslutade av Migrationsverket efter samråd med Länsstyrelserna. Anvisade barn och 
ungdomar placeras i första hand i interna eller upphandlade familjehem. För barn och 
ungdomar med andra behov finns alternativet stödboende eller upphandlade HVB-
boende. 

3.4.1. Stödboende 

Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat 
stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en 
placering i HVB, ska kunna erbjudas stödboende. Barn och unga kan placeras i 
stödboende av flera olika skäl. En del kan på grund av föräldrarnas situation inte bo 
kvar hemma, andra kanske har bott i familjehem utan möjlighet att flytta tillbaka hem, 
medan några kan komma från ett boende för ensamkommande barn och ungdomar. 

Stödboende utgörs av små lägenheter om ett rum och kök med egen ingång och utan 
gemensamhetsutrymmen. Lägenheterna kan antingen ligga i en gemensam fastighet 
eller utspridda i ett ordinarie hyreshus. Stöd av och tillgång till personal anpassas till de 
boendes individuella behov. I kommunen finns ett stödboende med upp till 10 
lägenheter i Mölnlycke. Då behovet av stödboende minskat jämfört med tidigare 
prognos, planeras i dagsläget inga ytterligare. 

3.4.2. Träningsbostäder 

Vuxenenheten är lokaliserad i Mölnlycke. I anslutning till verksamhetslokalerna finns 
åtta lägenheter för träningsboende för vuxna missbrukare vilka har svårt att få boende 
på den reguljära bostadsmarknaden.  

3.4.1. Kommunala kontrakt 

De personer som enligt socialtjänstlagen bedöms ha särskilda svårigheter att på egen 
hand ordna sitt boende kan få biståndshjälp till ett kommunalt kontrakt. Detta innebär 
att Härryda kommun antingen äger lägenheten eller står som förstahandshyresgäst på 
hyresavtal med annan hyresvärd och därefter hyr ut lägenheten i andra hand till en 
enskild person eller familj. 

Nyanlända personer eller familjer som genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning skall beredas boende, kan också komma att få 
detta via ett kommunalt kontrakt.  

  

 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lägenheter till socialtjänstens 
målgrupper

10 % per år i nybyggnadsområden, 
hyresrätter
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3.5. VUXENUTBILDNING 
Allmän beskrivning 
Inom den kommunala vuxenutbildningen i Härryda kommun finns följande utbild-
ningar. Vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå syftar till att ge vuxna 
sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv 
samt möjliggöra fortsatta studier. Svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna 
nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Särvux, syftar till att 
ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som 
ungdomar kan få i särskolan. I samverkan med Göteborgsregionen, GR, erbjuds ett 
stort antal yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen bedriver också yrkeshögskoleutbild-
ningar (Yh). Dessa utbildningar är eftergymnasiala och finansieras i sin helhet av 
statsbidrag. Uppdragsutbildningen skräddarsyr kurser för personal inom privat och of-
fentlig tjänst och finansieras genom kursavgifter.  

Utveckling av elevantal  

Elevantalet inom vuxenutbildningen har varierat under senare år. I april 2020 studerade 
totalt 900 individer vid vuxenutbildningen. Detta är en ökning från föregående år. 
Antal elever på gymnasial nivå samt Yh har ökat, medan antalet elever på 
grundläggande nivå och SFI minskat. Från hösten ökar Yh-utbildningarna och 
elevantalet väntas stiga från 120 till 200 för att gå ned något under våren 2021. På sikt 
kommer SFI att minska i omfattning och grundläggande- och gymnasial nivå kommer 
att öka i omfattningen. Ökningen beräknas vara större än minskningen. 

Beräkningsgrunder 

Varje år ansöker vuxenutbildningen om att få tillstånd att bedriva Yh-utbildningar. 
Antalet beviljade utbildningar har varierat kraftigt mellan åren vilket försvårar elevpro-
gnoserna. Platserna på Yh kommer vara detsamma 2021 som 2020. Hösten 2021 beräk-
nas cirka 200 elever delta i Yh. Under våren 2021 bedöms sfi att minska något och 
omfatta drygt 200 elever.  Antalet elev inom SFI och grundläggande- och gymnasial 
nivå är svåra att förutspå på sikt. Konjunkturläget i Sverige påverkar antalet studerande 
vid grundläggande- och gymnasial nivå samt att SFI:s elevtillströmning styrs av 
händelser i vår omvärld. 

Behov av lokaler 

Vuxenutbildningen har permanenta lokaler på 2 adresser centralt i Mölnlycke. Lokaler 
räcker inte fullt ut under hösten utan 3 klassrum hyrs av Hulebäcksgymnasiet eftersom  
Yh utökar från 3 helfartsutbildningar till 5. Om elevantalet ökar på grundläggande- 
samt gymnasialvuxenutbildning inom de närmsta åren kommer ytterligare lokaler 
behövas. 

Sektorn utreder behov av ytterligare lokaler inför nästa års revidering av LRP. 
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4. PROJEKTPORTFÖLJ 2021-2025 (2026-2030) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Senast reviderad:2020-09-01

Verksamhet Ort Mark Volym vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht Kommentar
Förskola Avd Förstudie

Utbyggnad Detaljplan

Tillfälliga paviljonger Mölnlycke 2
Projektering/upphandling av 
byggentreprenör

Enebacken II Mölnlycke K 6 Byggnation/etablering

Tillbyggnad/paviljong Hindås K 1 Verksamhetsstart

Tillbyggnad Hällingsjö förskola Hällingsjö K 1 A Avveckling

Jensen Education Landvetter P 5 <<</>>>
Tidigareläggning/senarel. 
möjlig

Wendelstrand Mölnlycke P 6 Next Step Group är exploatör/markägare. K Kommunal mark

Björröd Landvetter P 6 BoKlok är exploatör/markägare. P Privat mark

Säteriet Mölnlycke P 4 Förbo är exploatör/markägare.

Ekhagsvägen/Fagerhultsvägen Hindås K 6

Privat aktör har sökt planbesked för bostäder. I 
anslutning till ansökan undersöks plats för 
framtida förskola.

Grundskola Elever
Utbyggnad
Fagerhultskolan Hindås K 450

Internationella Engelska Skolan Mölnlycke K 650
Kommunen äger marken, avsiktsförklaring finns 
mellan KS och Skanska.

Avveckling
Paviljonger Hindås -75 A
Paviljonger Rävlanda -50 A
Gymnasieskola Elever
Utbyggnad

Frida Mölnlycke P 300

Gymnasie går att starta mha tillfälligt bygglov. 
Detaljplan, start vt-20, medger permanent 
gymnasieskola.

Idrottsanläggningar
Utbyggnad
Wallenstam arena Mölnlycke P
Gymnastik och trampolinhall Mölnlycke P
Kansli, omkl rum Mölnlycke K
Omklädningsbyggn, klubblokal Mölnlycke K
Ishall Härryda K
Idrottshall Härryda K
Simhall

Fridaskolan Idrottshall Mölnlycke P
Fridaskolan behöver en idrottshall för att kunna 
bedriva gymnasium.

Avveckling
Tälthall Mölnlycke A
Tillf omklädningsb, klubblokal Mölnlycke A
Trygghetsboende lägenh
Utbyggnad
Idrottsvägen Bo Aktiv Mölnlycke P 80
Landvetter Landvetter
Särskilt boende lägenh
Utbyggnad

Planbesked Grönhultsvägen Landvetter P 60
Altura har sökt planbesked för att möjliggöra 
äldreboende.

Säteriet, Attendo Mölnlycke P 60 Avtal tecknat om 54 platser

Valborgs kulle Mölnlycke K 50
Äldreboende planeras på kommunal mark som 
senare markanvisas till privat aktör.

Casparssons Rävlanda P
Casparssons genomför förstudie för att bygga ut 
bef boende. 

lägenh
Utbyggnad
Tillgänglighetsanp lgh (Wallenst) Mölnlycke P 13
Servicebostad (12+1) Landvetter P 12+(1)
Tillgänglighetsanp lägenh 
(nybyggnadsområden) 10-20

Bostad med särskild service 
funktionsnedsättning 

2020 2026-
2030

2021 2022 2023 2024 2025
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5. BILAGA (beläggning och kapacitet per enhet) 
 

Kommunala och fristående förskolor 

        

Kommunala förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn* per 200915 

Barrskogens förskola 5 90 92 

Djupedals förskola  6 108 85 

Finnsjöns förskola 3 54 47 

Furubackens förskola 4 72 72 

Hulelyckans förskola  2 36 37 

Krokens förskola  6 108 92 

Ljungna förskola  3 54 54 

Mossens förskola  2 36 37 

Nysäters förskola  4 72 68 

Pixbo förskola  3 54 53 

Rullstenens förskola  6 108 78 

Tallgårdens förskola 6 108 106 

Fristående förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Frida förskola 4 - 72 

Föräldrakooperativet Bamsebo 1 - 19 

Råda Montessoriförskola 2 - 27 

Skogsbärets kooperativa förskola 2 - 26 

        

Kommunala förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Agnebäckens förskola 5 90 81 

Eskilsby förskola  2 36 24 

Hagens förskola 6 108 51 

Högåsens förskola  3 54 38 

Mystens förskola  6 108 92 

Salmereds förskola  6 108 50 

Sjöholmens förskola  2 36 36 

Skårtorps förskola  7 126 85 

Smedjebackens förskola 6 108 107 

Västergärdets förskola  6 108 79 
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Fristående förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Solbackens förskola 2 - 30 

        

Kommunala förskolor Östra 
delarna 

Kapacitet Kapacitet 
Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Björkängens förskola  6 108 70 

Fagerhults förskola  6 108 83 

Gärdets förskola 4 72 34 

Hedens förskola  3 54 51 

Hindås förskola  3 54 54 

Älmhults förskola 3 54 35 

Fristående förskolor Östra delarna 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Förskolan Fisken 1 - 18 

Hindås Montessoriförskola 2 - 29 

* Kapacitet antal barn = antal avdelningar x 18 barn vilket motsvarar en 
genomsnittlig kapacitet på en kommunal förskoleavdelning i Härryda kommun. 
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Kommunala och fristående grundskolor 

        

Kommunala grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Skinnefjällsskolan F-3 300 266 

Furuhällsskolan F-5 325 319 

Högadalsskolan F-5 300 295 

Säteriskolan F-5 300 275 

Vällsjöskolan F-5 168 168 

Djupedalsskolan 4-9 450 452 

Ekdalaskolan 6-9 400 438 

Båtsmansskolan 6-9 240 240 

Fristående grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Fridaskolan F-9 580 571 

        
Kommunala grundskolor 
Landvetter Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Eskilsbyskolan F-2 25 16 

Backaskolan F-3 320 215 

Lunnaskolan F-3 400 400 

Härrydaskolan F-5 150 139 

Önnerödsskolan 4-9 450 446 

Landvetterskolan F-9 800 812 

        
Kommunala grundskolor Östra 
delarna Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Hindåsskolan F-5 375 351 

Hällingsjöskolan F-5 150 127 

Rävlandaskolan F-9 500 508 
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Funktionsstöd 
  
  

        

Gruppbostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Båtsmanstorpet 6 5   
Hjorten 5 5   
Orrekullen 6 6   
Solsten 5 4   
Landvetter       
Önneröd Sand 6 6   
Östra Backa 6 6   
Hindås       
Älmhult 6 5   
Rävlanda       
Hedgården 6 5   
Totalt 46 42   

Servicebostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Biblioteksgatan 9 9   
Lindbacken 12 12   
Lindska 5 5   
Enebacken 12 12   
Stenbrottet 8 8   
Landvetter       
Landvetter 7 7   
Guldsmedsgården 6 5   
Totalt 59 58   
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Vård- och omsorg 
  
  

        

Särskilt boende permanent Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Rådahemmet 46 40   
Säterigården 32 31   
Ekdalagården 73 71   
Hönekulla gård  20 20   
Landvetter       
Bygården 31 24   
Östra Bygården 22 22   
Rävlanda       
Björkelid 45 41   
Totalt 269 249   

Korttidsboende Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Ekdalagården 7 7   
Hönekulla gård * 20 10   
Totalt 27 17   
        
* Inkluderar inrättad Covid-enhet, 10/10 platser lediga.   
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Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Ekonomi och styrning 

Mona Fridell 

Senaste uppdatering: maj 2020 

 

 

Bidrag till fristående skolor – intressanta domar 

Från och med kalenderåret 2010 gäller regler i skollagen (2010:800) för beräkning av 

kommunernas bidrag till fristående skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklasser. 

Kompletterande föreskrifter finns i Skolförordningen (SFS 2011:185) och 

Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039). 

En av de viktigaste förändringarna i regelverket är att de fristående huvudmännen får 

överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. SKR har därför 

följt rättsläget sedan 2010 och kan konstatera att domarna i förvaltningsrätterna i 

många fall är motstridiga. Numera har dock de flesta överklagansgrunder prövats även 

i någon av kammarrätterna. Vi samlar därför inte längre in samtliga domar utan 

koncentrerar oss på domar från kammarrätterna. Vi försöker dock fånga in domar från 

förvaltningsrätterna som rör överklagansgrunder som inte tidigare behandlats.  

Förvaltningsrättens domar är inte några prejudikat och det finns endast ett fåtal 

avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen än så länge. Det går därför inte att säga 

att det finns någon klar praxis än men det finns ändå domar som kan ge viss 

vägledning. Nedan har vi sammanställt några av de domar som vi tror kan vara bra att 

känna till. Eftersom domarna från kammarrätterna väger tyngre har vi markerat dem 

och domar från Högsta förvaltningsdomstolen genom att använda röd färg. Vi har valt 

att sortera domarna utifrån de vanligaste överklagansgrunderna enligt nedan. OBS! De 

senaste uppdateringarna är markerade med streck i vänstermarginalen. 

  

1 Otydliga beslutsunderlag 2 

2 Gränsdragning administration 3 

3 Beräkning moms och administration 4 

4 Samverkansavtal gymnasieskolan – hur ska ersättningen beräknas? 5 

5 Ersättning per program eller inriktning 6 

6 Kommunala underskott  6 

7 Lokaler 9 

8 Villkorade bidrag 10 

9 Avläsningstillfällen 12 

10 Socioekonomisk viktning/strukturbidrag/små skolor 12 

11 Tilläggsbelopp för särskilt stöd 12 
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1 Otydliga beslutsunderlag  

För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom 

förvaltningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (22 § 

förvaltningslagen SFS 1986:223). Sedan nuvarande regelverk började tillämpas 2010, 

har dock domstolarna tillåtit prövningar även av generella beslut, utan en specifik 

mottagare.  Domstolarna verkar har fokuserat på intentionen med lagstiftningen och 

accepterat generella beslut eftersom kommunernas val av rutiner annars skulle avgöra 

de enskilda huvudmännens möjligheter att överklaga bidragsbesluten. Men den 19 

juni 2017 slog Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i mål nr 5998-16 fast att ett 

generellt utformat bidragsbeslut inte kan prövas genom förvaltningsbesvär och 

därmed kan beslutet inte få en fullständig prövning. 

SKR:s kommentar: I cirkulär 18:46 (tidigare 09:75) ger vi råd om hur 

beslutshanteringen ska gå till.  

En av de vanligaste orsakerna till överklagande är att de fristående skolorna inte kan 

göra en bedömning av om lika villkor har tillämpats.  

Förvaltningsrätterna har haft olika åsikter om hur beslutsunderlagen ska se ut. 

Nedanstående domar visar hur olika domstolarna kan tolka liknande grunder för 

överklagan. 

FKA 7943-10 Det är tillräckligt att skicka beräkningar och motivering vid förfrågan. 

FVA 354-10 Beslutet innehåller ingen motivering. Redan på denna grund ska beslutet 

upphävas och visas åter till BUN för nya beslut.  

FKA 4756-10 Det går inte att kräva att en samverkanskommun, som använder 

genomsnittlig kostnad, ska kunna redovisa övriga kommuners beräkningar.  

FLI 4488-10 Att kommunen erbjuder programmet via samverkansavtal innebär inte att 

kravet på redovisning kan efterges. 

När det gäller detaljeringsnivå har domstolarna ofta utgått från förordningstexterna. 1 

Om kommunens beslutsunderlag uppfyllt minimikraven enligt förordningarna har 

redovisningen oftast ansetts uppfylla kraven. Se t.ex. KGO 2187-11  

Det finns en dom, FMA 886-11, där rätten konstaterar att en redogörelse av vad som 

inte ingår i beräkning av övriga kostnadsposter (och därmed ska täckas av 

administrationsschablonen, SKR:s anmärkning) kan vara avgörande för frågan om 

bidraget beräknats på samma grunder. Förvaltningsrätten anser därför att 

redovisningskravet ska kunna omfatta en skyldighet att lämna en sådan redogörelse. 

SKR:s kommentar: Det grundläggande kravet måste vara att de enskilda huvudmännen 

ska kunna avgöra om bidragen innebär lika villkor. I vårt cirkulär 18:46 (tidigare 

09:75) ger vi nedanstående råd om vilken information som besluten ska innehålla: 

”Varje beslut ska ha ett eget diarienummer. Besluten ska vara skriftliga, ange  

                                                 
1 Skolförordningen (2011:185) och Gymnasieförordningen (2010:2039)  
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tillämplig lagbestämmelse och ska vara försedda med en motivering (t.ex. under 

rubriken ”Beslutsskäl”).  

Motiveringen kan utgöras av ett beräkningsunderlag, gärna kompletterat med en 

förklarande text, som på ett sammanfattande sätt klart beskriver hur bidraget per barn 

eller elev har beräknats. Utgångspunkten bör vara att den enskilde huvud-mannen 

utifrån beräkningsunderlaget ska kunna bedöma om kommunen använt samma 

grunder som vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna. Enligt vår 

bedömning kan det göras genom en jämförelse av bidragsbeloppen till egen och 

fristående verksamhet. Eventuella skillnader bör förklaras, t.ex. om kommunens 

enheter gratis kan nyttja kommungemensamma resurser såsom städning eller måltider 

medan motsvarande kostnader ingår i bidragen till en-skilda huvudmän. En annan 

skillnad som kan behöva förklaras är att det i kommunens bidrag kanske ingår 

kostnader som finansieras via riktade statsbidrag som även enskilda huvudmän kan 

söka från ansvarig myndighet. I så fall ska kostnader motsvarande kommunens 

intäkter inte ingå i bidraget till enskilda huvudmän, eftersom de då blir 

dubbelkompenserade.  

Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att 

tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. 

kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande 

kostnader.” 

2 Gränsdragning administration 

När det gäller administrationsschablonen är den ett avsteg från likabehandlings–

principen. Tanken med en schablon var att underlätta beräkningarna. 

Vare sig proposition, skollag eller förordningar innehåller någon exakt definition av 

vilka kostnader som ska täckas av administrationsschablonen. Eftersom regelverket 

om vad som ska ingå i administration är oklart, har flera överklaganden gjorts. Vissa 

klargörande finns: 

FFA 2810-10 De nämnda tjänsterna (förvaltningsledning, ekonom- och 

personaladministratörer och skolassistenter m.fl.) är administrativa. 

FMA 11814-10 Rektor och förskolechef ska ingå i underlaget innan 

schablonberäkningarna görs. 

Kostnader för vaktmästare har bedömts lite olika, oftast tas hänsyn till vilka 

arbetsuppgifter vaktmästaren utför. 

FHA 630-10 Vaktmästare kan i kostnadshänseende betraktas som administration. 

FLI 2827-10 Huvudmannen har fått för lågt belopp p.g.a. vaktmästare, städ och ränta. 

I vart fall vissa av dessa kostnader utgör enligt förvaltningsrätten ersättningsgilla 

driftkostnader. 

Studie- och yrkesvägledning (SYV) har också bedömts olika i förvaltningsrätterna. 

Enligt FGO 5013-10 och FMA 4090-10 kan SYV ingå i administration. Enligt FUM 
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1100-10 ska SYV ingå in undervisning. Det finns en dom från kammarrätten KGO 

2598-11 som säger att arbetsuppgifterna har så nära samband med undervisning att de 

inte går att betrakta som administration. 

3 Beräkning moms och administration 

När det gäller beräkning av schabloner för administration och mervärdesskatt har 

vissa kommuner ifrågasatt om lokalkostnader ska ingå och i vilken ordning 

schablonerna ska läggas på. Enligt bl.a. förvaltningsrätten i Linköping, FLI 4255-10, 

5209-10, ska lokalkostnader ingå när schablonerna beräknas. ”Ersättning för 

administration och ersättning för mervärdesskatt ska beräknas på ersättning för 

lokalkostnader eftersom ersättning för lokalkostnader omfattas av grundbeloppet” …  

Det finns två olika tolkningar av hur schablonerna för administration och 

mervärdesskatt ska beräknas. De flesta kommuner har använt sig av den traditionella 

”påslagsmetoden” vilket inneburit att man räknat ihop alla övriga kostnadsposter i 

grundbeloppet (undervisning, lokaler, läromedel, måltider, elevhälsa, lokaler) och 

sedan gjort ett påslag med 1,03 (tre procent) för administration och därefter 1,06 (sex 

procent) för mervärdesskatt.  

Exempel ”påslagsmetoden” 

Belopp före schabloner 91 000 

Administration påslag med 3 % 2 730 

Moms påslag med 6% (91000+2730)*0,06 5 624 

Totalt belopp 99 354 

Det finns dock några kommuner som utgått från lagtextens formulering och låtit 

moms och administration vara tre respektive sex procent av grundbeloppet. Denna 

metod har också förvaltningsrätten i Falun förordat i flera domar, FFA 2367-10 m.fl. 

genom att ange följande mall: 

Mervärdesskatt och administration bör beräknas på följande sätt: 

X=grundbelopp 

X=undervisning+lokaler+läromedel+måltider+elevhälsa+(administration (0,03X) ) 

+(moms (0,06X)) 

Exempel 3 respektive 6 procent av grundbeloppet  

Belopp före schabloner 91 000 

Totalt belopp = 91 000/0,91% 100 000 

Administration 3% av totalt belopp 3 000 

Moms 6 % av totalt belopp 6 000 
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Det senare sättet att beräkna schablonerna har i flera fall överklagats och såväl 

Kammarrätten i Jönköping, KJO 743-744-11, som Kammarrätten i Sundsvall KSU 

335-12 har kommit fram till att ”påslagsmetoden” ska användas genom att sätt upp 

nedanstående förtydligande: 

Ersättning för administration ska beräknas på 9 kap. 6 § p. 1–4 och 7 

Ersättning för mervärdesskatt ska beräknas på 9 kap 6 § p 1–5 och 7 

(Infogat av SKR: laghänvisningen ovan är gammal, numera återfinns regleringen i 

skolförordningen 14 kap 4§. Punkterna 1–7 = 1. undervisning, 2. läromedel och 

utrustning, 3. elevvård och hälsovård, 4. måltider, 5. administration, 6. 

mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader.) 

4 Samverkansavtal gymnasieskolan – hur ska ersättningen 

beräknas? 

Det enda som domstolarna är helt överens om när det gäller ersättningar som bygger 

på samverkansavtal, är att det inte finns något regelverk för prissättning i ett 

samverkansområde. En rad modeller har accepterats av domstolarna och det finns 

även domar mot vissa modeller, såsom lägsta pris nedan. 

Genomsnittligt pris  

FST 20508-10 Ett genomsnittspris (beräknat utifrån de anordnande kommunernas 

olika bidrag, SKR:s anmärkning), får anses vara befogat att använda sig av.  

Lägeskommunens pris 

FLI 23-10 m.fl. En blandning av olika modeller bl.a. lägesprincipen kan användas. 

Riksprislistan 

FLI_944-11 m.fl. Riksprislistan är inte tillämplig när kommunen erbjuder 

utbildningen. 

Lägsta pris 

Det finns några tidiga domar som accepterat att det lägsta interkommunala priset 

används för beräkning av bidrag till fristående skolor. Men senare domar pekar i 

motsatt riktning. Av FKA 1560-11 m.fl. framgår att lägsta pris inte förefaller vara i 

överensstämmelse med likabehandlingsprincipen. Vid en överklagan av lägsta pris 

kom kammarrätten KGO 8947-11 m.fl fram till att när kommunen inte anordnar 

utbildningen är ett medelvärde av de samverkande kommunernas budgeterade 

kostnader en rimlig metod för beräkning av bidrag.  

Gemensam prislista 

SKR:s kommentar: Vi har inte sett någon dom som rör en beslutad gemensam prislista 

i samverkansområdena, vilket förmodligen beror på att det anses vara ett rimligt sätt 

att bestämma bidragen och därför inte överklagats. Med gemensam prislista avser vi 
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en modell där ersättningarna för såväl samverkanskommunernas egna skolor, 

ersättningar till kommuner utanför samverkansområdet och ersättningar till fristående 

skolor bygger på samma beräkningar. 

5 Ersättning per program eller inriktning 

När det nya regelverket infördes pekades två inriktningar ut som extra dyra; musik 

inom det estetiska programmet och transport och logistik inom fordonsprogrammet. 

Sedan har det tillkommit ytterligare inriktningar inom Naturbruksprogramet och 

Bygg- och anläggning som särbehandlas. Det finns dock olika tolkningar av om 

bidragen ska fastställas per program eller per inriktningsnivå även i övriga fall och 

domstolarna är inte eniga i sina bedömningar: 

FLI 4186-11 Bolaget anordnar en utbildning som motsvarar energiprogrammet 

inriktning sjöfartsteknik. Enligt Skolverkets beslut är utbildningen i bidragshänseende 

att hänföra till energiprogrammet. Såvitt framgår av utredningen i målet har 

kommunen bestämt bolagets bidrag efter samma grunder som kommunen tillämpar 

vid fördelning av resurser till kommunens egna energiprogram 

FST 21921-10 m.fl. Kommunen erbjuder inte inriktningen Sjöfartsteknik. Bidraget 

ska beräknas enligt riksprislistan. 

Kammarrätten i Jönköping har i KJO 686-12 prövat FLI 4186-11 och kommit fram till 

att Sjömansskolan ska erhålla bidrag enligt riksprislistan. Kommunen erbjuder 

energiprogrammet men inte den aktuella inriktningen sjöfartsteknik.  

6 Kommunala underskott (uppdaterad maj 2020) 

En av de vanligaste frågorna är hur man ska hantera kommunala underskott i 

boksluten. I såväl lagstiftning som förarbetena i propositionerna 2008/09:171 

Offentliga bidrag på lika villkor och 2009/10:157, Bidragsvillkor för fristående 

verksamheter behandlas bara tillskott eller minskningar under löpande budgetår. 

Eftersom det i normalfallet inte fattas något beslut som kan överklagas med 

förvaltningsbesvär i samband med kommunernas bokslut, har det tagit lång tid innan 

några domar rörande bokslutsunderskott tagits av domstolarna. Numera finns det dock 

domar som berör kommunala underskott som inte balanseras till nästa år utan ”skrivits 

av” i kommunens bokslut.  

I februari 2015 kom också ett mål KJO 1230-1233-14 som behandlar överföring av 

underskott i tidigare bokslut, som inte reglerats. 

FGO 7382-12 ”Underskottet anses sannolikt uppkommit delvis på grund av att bidrag 

utgått till fristående verksamheter för barn som valt att gå till dessa och att de 

kommunala enheterna samtidigt erhållit bidrag för oförändrat antal barn, trots att deras 

faktiska antal barn minskat. En sådan fördelning innebär att de kommunala enheterna 

under verksamhetsåret erhållit mer i bidrag per barn än vad som fastställdes i 

kommunens budget. Kommunen har i målet inte anfört eller genom ingivna 

handlingar visat att någon del av underskottet skulle ha balanserats till följande 
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budgetår och att kommunen därmed, genom att inte tillåta avskrivning av underskottet 

skulle ha förhindrat att resurstillskottet gynnat de kommunala verksamheterna i 

förhållande till den fördelning som bestämts i budgeten för året.” 

KSU 1335-12 Ett underskott har uppkommit och av utredningen framgår att 

kommunen skrivet av underskottet. Kammarrätten anser att kommunen tilldelat den 

egna gymnasieverksamheten ett resurstillskott. Eftersom tillskottet inte har kommit de 

fristående skolorna till del, har likabehandlingsprincipen åsidosatts.  

I samma mål men under rubriken Volymförändringar (elevantal) finner kammarrätten 

att kommunen tillfört den egna verksamheten ytterligare resurser genom att antalet 

elever minskat och kostnaden därmed ökat per elev. Motsvarande resurser ska ges till 

de fristående skolorna.  

KJO -1230-1233-14 Parterna är ense om att de kommunala gymnasieskolorna gick 

med underskott 2010. De klagande hävdar att underskotten ska ses som resurstillskott 

för kommunens gymnasieskolor eftersom dessa inte behövt reglera sina underskott. 

Nämnden har invänt att det väsentliga är att underskotten regleras över tid samt att 

underskott i verksamheterna ska återbördas. Frågan blir hur lång tid ett underskott ska 

kunna bestå oreglerat innan det kan betraktas som ett tillskott även om det formellt 

inte är avskrivet. I yttrande till förvaltningsrätten har nämnden föreslagit att underskott 

i analogi med balanskravet i kommunallagen (1991:900), KL, bör regleras under de 

följande tre åren, jfr 8 kap. 5 a § KL. Den föreslagna tiden kan, enligt kammarrättens 

mening vara utgångspunkt för bedömning av vad som är en rimlig tid. Det bör dock 

inte vara uteslutet att efter omständigheter i det enskilda fallet göra annan bedömning. 

Det har numera förflutit mer än tre år sedan underskotten uppstod och de kommunala 

verksamheterna har gått med underskott under en följd av år. Med hänsyn till detta 

och till att nämnden inte har redovisat när underskotten planeras bli reglerade tycks de 

i praktiken ha fungerat som tillskott till de kommunala verksamheterna. De fristående 

skolorna ska därför kompenseras. 

KST 8846-15 Det framgår inte av utredningen att underskotten har överförts i 

resultaträkningen och ackumulerats. Nämnden har således inte visat att den kommunala 

grundskoleverksamheten har fått bära konsekvenserna av underskotten för de aktuella 

åren. Underskotten för åren 2011-2013 i grundskoleverksamheten har således inneburit 

resurstillskott till de kommunala verksamheterna. Dessa resurstillskott har enskilt 

bedriven verksamhet inte fått del av under aktuella år. En sådan senareläggning av 

utbetalningen av resurstillskott medför att villkoren för kommunalt och enskilt bedriven 

verksamhet inte år lika. Likabehandlingsprincipen har därmed blivit åsidosatt. 

KST-6144-19 En kommun redovisade resultatet för sin egen skolverksamhet utifrån 

integrerade resultatenheter som kunde bestå av både förskola och grundskola. När 

verksamheten gick med underskott uppstod frågan om fristående skolor hade rätt till 

extra grundbelopp. Kammarrätten bedömer att kommunen måste redovisa resultatet 

för respektive skolform separat och att det krävs ytterligare utredning kring 

underskotten innan frågan kan avgöras. 
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I samma mål påpekar Kammarrätten att även underskott som senare balanseras utgör 

en likviditetsmässig fördel för den kommunala skolverksamheten. Någon sådan fördel 

uppstår dock inte om den kommunala verksamheten kan använda överskott från 

tidigare år eftersom ytterligare pengar i så fall inte måste tillföras. Sammantaget anser 

kammarrätten att det finns sådana oklarheter i målet att det inte utan ytterligare 

utredning går att avgöra frågan om bolagens rätt till ytterligare bidrag.  

 

I båda domarna ovan hänvisas till HFD2015 ref53 (mål 3876-14), som rör 

laglighetsprövning av tillskott till kommunens verksamheter under ett år, som 

fördelades till fristående huvudmän året därpå när de faktiska kostnaderna i de 

kommunala verksamheterna verifierats genom bokslut. ”I det nu aktuella fallet har 

kommunstyrelsen beslutat att under löpande budgetår tillföra den egna verksamheten 

ytterligare resurser inom ramen för grundbeloppet. För de enskilt bedrivna 

verksamheterna innebar beslutet att de skulle få del av motsvarande tillskott först 

under påföljande år. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening medför denna 

senareläggning av utbetalningen att villkoren för kommunalt och enskilt bedriven 

verksamhet inte är lika. Beslutet strider därmed mot bestämmelserna i skollagen om 

att bidrag till enskilt bedrivna verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen verksamhet.” 

 

SKR:s kommentar:  

Domarna ovan visar att med dagens bidragsregler har det blivit extra viktigt för 

kommunerna att i redovisningen skilja på kostnader som hör till kommunens 

finansierings- och myndighetsansvar (t.ex. att beräkna och betala bidrag/ersättning till 

samtliga huvudmän där det går barn/elever hemmahörande i kommunen, att svara för 

skolskjutsar och andra myndighetskostnader som varken kommer kommunala eller 

fristående verksamheter direkt till godo) och kostnader som hör till de kommunala 

verksamheterna. Kommunerna måste kunna visa om ett underskott beror på fler barn 

och elever totalt sett eller ett underskott uppstått i de kommunala verksamheterna.  

Sker ingen resultatöverföring och det inte finns speciella skäl till att kommunens 

verksamheter redovisar underskott, innebär ett underskott att kommunens 

verksamheter använt mer pengar än beslutat och på det sättet ”själva tilldelat sig ett 

resurstillskott”. Då kan det verka rimligt att de fristående huvudmännen får 

motsvarande resurser.  

Om kommunen har regler för överföring av enheternas resultat och visar att det 

verkligen sker på skolenhetsnivå har det godkänts i flera fall, i flera fall med 

hänvisning till domen från Jönköping (KJO -1230-1233-14) ovan. Enligt domen måste 

det dock finnas en plan för när underskotten ska regleras. 

Om kommunen däremot inte kunnat visa att underskotten överförts i resultaträkningen 

och ackumulerats, har domstolarna ansett att kommunens skolor fått resurstillskott, 

som också bör komma de fristående skolorna till del. 
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Dock har Kammarrätten i Stockholm i två fall, med hänvisning till HFD 2015 ref53, 

ansett att även underskott som balanseras utgör en likviditetsmässig fördel för den 

kommunala skolverksamheten. Om den kommunala verksamheten kan använda 

överskott från tidigare år uppstår dock ingen fördel. Rättsläget för balansering av 

underskott (när det inte finns ett upparbetat överskott) är därmed osäkert. 

Det finns inga krav att kommunerna måste ha barn/elevpeng till de egna skolorna men 

samtidigt blir det svårt att jämföra om resursfördelningen sker på lika villkor, om en 

fristående skola får betalt per barn/elev medan den kommunala skolan får ett fast 

anslag. Har den kommunala skolan haft färre barn/elever än beräknat utan att få 

minskat anslag, har de kommunala verksamheterna faktiskt fått högre bidrag per 

barn/elev och på det sättet sluppit att anpassa organisationen. Har den kommunens 

skola haft fler barn/elever än beräknat utan att få en ökning av anslaget har 

kommunens skola fått lägre bidrag per barn/elev. I det fallet leder det kanske till att 

skolan redovisar underskott. Då är det viktigt att kunna visa att underskottet beror på 

ökat barn- och elevantal och inte på att kommunens verksamheter använt mer pengar 

än budgeterat per barn/elev.  

7 Lokaler (uppdaterad maj 2020) 

Många överklaganden har rört lokaler. De flesta överklagande har gällt om huvudregel 

med genomsnittlig lokalkostnad eller undantagsregeln med faktisk lokalersättning ska 

användas. Diverse varianter däremellan har också prövats, liksom kommunernas 

underlag för beräkning av genomsnittlig lokalkostnad. Nedan har vi samlat några 

kammarrättsdomar angående lokalkostnader: 

KSU 2319-10, KSU 2245 Kommunen har undantagit två kommunala skolor vid 

beräkningen, därför blir det inget genomsnittligt belopp. Kommunen måste göra en ny 

beräkning enligt huvudregeln där alla skolor ingå eller ge ersättning för faktisk 

lokalkostnad. 

KSU 2964-10 och 1439-10 Kommunen har tillämpat undantagsregeln och samtidigt 

begränsat maxkostnaden till kommunens genomsnitt. Förordningen ger ej utrymme 

för att kombinera huvud- och undantagsregel. 

KJO 1893-11 Det är rimligt att den fristående skolan visar vilka alternativt som 

övervägts vid etableringen och att valt alternativ är rimligt. Huvudmannen har inte 

anfört tillräckligt för att kommunen ska behöva frångå huvudregeln. 

KSU 2234-10 Den fristående skolans lokaler är större än vad skolan för närvarande 

har elevunderlag till. Ersättning med faktisk lokalkostnad skulle vara 

kostnadsdrivande. 

Page 255 of 356



 

 2020-05-25   
 

10 (15) 
 

    

   
 

 

 

KST 7509-11 Det har i målet inte visats att kommunens skolor har en onormalt låg 

kostnadsnivå eller att genomsnittsbeloppet för kommunens lokalkostnader för alla 

skolor är icke-representativt på orten. Det har inte heller visats att en jämförelse med 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig av något annat skäl. 

KJO 3258-16 Enligt kammarrättens mening ger utredningen i målet inte stöd för att 

kommunens lokalkostnader är orimligt låga eller för att de beräknats på ett sätt som 

står i strid med likabehandlingsprincipen. Skillnaden mellan kommunens och 

friskolornas kostnader förefaller istället till stor del bero på att friskolorna valt 

etablering i nyproducerade lokaler och har en lägre elevtäthet. Under sådana 

förhållanden kan särskilda skäl att frångå huvudregeln om ersättning motsvarande 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad inte anses föreligga. Inte heller i övrigt finns 

skäl att ändra nämndens beslut. 

FST 13120-19 Målet rör laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut att 

kommunen genom ett partöverlåtelseavtal automatiskt ska inträda som part i hyresavtalet 

för det fall att hyresgästen (en fristående skola) väljer att frånträda hyresavtalet i förtid. 

Beslutet överklagades av en oppositionspolitiker. 

Förvaltningsrätten finner att det överklagade beslutet medför en ekonomisk garanti för 

hyresvärden och att detta utgör ett individuellt inriktat stöd till enskild. Beslutet har 

därmed inte kommit till på lagligt sätt. Kommunstyrelsen har inte heller haft rätt att fatta 

det beslutet eftersom det varit fråga om ett ärende av principiell beskaffenhet. Mot 

bakgrund av att det överklagade beslutet numera har upphävts och därmed förlorat sin 

betydelse finns det emellertid inte skäl för förvaltningsrätten att också upphäva det 

överklagade beslutet. Målet avskrivs därför. 

FMA 7278-15 Laglighetsprövning av kommunens beslut att godkänna 

markanvisningsavtal, mark för idrottshall, och godkänna köpeavtal, mark för skola med 

ett bolag och att utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng, ersätta skolan med 

mellanskillnaden upp till deras faktiska hyreskostnader. Förvaltningsrätten konstaterar att 

LOU inte är tillämplig vid försäljning av mark. Enligt kommunen utgör den aktuella 

marken för skolan, enligt detaljplan, s.k. verksamhetsmark. Gängse pris för 

verksamhetsmark är enligt kommunen 200 kr per kvadratmeter. Mot denna bakgrund 

finner förvaltningsrätten att köpeskillingen för marken inte innefattar ett stöd till bolaget. 

Kommunen har anfört en rad omständigheter till stöd för sitt beslut att ersätta skolan för 

dess faktiska hyreskostnader. Flera av dessa omständigheter som kommunen nämnt ges 

också som exempel i förarbetena till skollagstiftningen där det kan bli aktuellt att ersätta 

en skola för sådana kostnader. Enligt förvaltningsrättens bedömning har den klagande inte 

förmått visa att kommunens åtagande är oförsvarligt enligt ovannämnda bestämmelser i 

skollagstiftningen eller annan lag. 
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SKR:s kommentar: Ersättning för lokalkostnader ska enligt huvudregeln utgå från 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad per verksamhet. Enligt regelverket är det 

dock möjligt att ta hänsyn till behov av nyetableringar och ge en anordnare extra 

ersättning, dock ej mer än faktisk kostnad. Därmed torde det inte finnas anledning att 

ge andra garantier från kommunen. Lokalbidraget utgår för inskrivna elever medan 

andra garantier/”hyresrabatter”, förutom att de kan vara olagliga, kan bli 

oproportionerligt stora om den fristående skolan inte bara har elever från 

lägeskommunen, utan även från andra kommuner.  

8 Villkorade bidrag 

KGO 2136-11, KGO 2489-11 Grundbeloppet har villkorats, att den enskilda förskolan 

måste ha samma sammansättning av personal som kommunen innebär en begränsning 

som inte är förenligt med lagstiftningen. 

KGO 2181-11 Kostnader för ”Var sin dator” ska ingå i grundbeloppet utan att vara 

riktat, kommunens bidragssystem får inte vara detaljstyrande. Annars begränsas 

handlingsfriheten för huvudmannen. 

KST 2284-12 Nämnden beslutade att inrätta en gemensam studie- och 

yrkesvägledning för samtliga folkbokförda elever. Kammarrätten konstaterar dock att 

studie- och yrkesvägledning ska ingå i posten undervisning och därmed saknas stöd 

för att underlåta att betala ut ersättning för studie- och yrkesvägledning. Att 

likabehandlingsprincipen (kommunens skolor hänvisas också till den gemensamma 

studievägledningen) eller att studie- och yrkesvägledningen inte fungerade 

tillfredsställande ändrar inte den bedömningen.  

SKR:s kommentar: Domarna ovan pekar på att kommunen inte kan villkora bidragen 

eller olika delar av bidragen med att de ska användas på ett visst sätt eller till ett visst 

ändamål. Detta är också innebörden av propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag 

på lika villkor. Där framgår följande av sid 33: ”Avsikten är inte heller att kommunen 

ska besluta hur mycket varje enskild skola ska avsätta för var och en av de olika 

beståndsdelarna. Den bidragsgivande kommunens bidragssystem ska vidare inte vara 

bli detaljstyrande för hur den fristående skolan disponerar sina resurser. Detta skulle 

strida mot grunderna för mål- och resultatstyrningen av skolan och innebära en 

återgång till en förlegad regelstyrning. Det måste finnas frihet för den enskilda 

skolan/verksamheten att utifrån lokala behov och omständigheter göra sina egna 

prioriteringar av hur stora resurser man vill avsätta för ett visst ändamål. Om en 

enskild huvudman vill lägga större resurser på undervisning och pedagogisk 

verksamhet men mindre på utrustning och läromedel än vad fördelningen vid 

beräkningen av bidraget visade, ska huvudmannen vara fri att göra detta.” 
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9 Avläsningstillfällen 

KJO 3088-11 Av förordningstext framgår endast att utbetalningar ska göras en gång 

per månad om man inte kommit överens om annat. Det saknas reglering när det gäller 

avstämningstillfäller av antalet barn och elever, vilket talar för att kommunen själva 

får avgöra hur ofta antalet barn och elever ska mätas.  

SKR:s bedömning: När det gäller avläsningstillfällen bör kommunen fastställa tydliga 

riktlinjer så att det inte behöver uppstå diskussioner. Många kommuner har t.ex. 

fastställt ett visst datum varje månad då man gör avläsning. Den skola där 

barnet/eleven är inskrivet i (och verkligen deltar i verksamheten) får ersättningen. 

Därmed ska kommunen inte hamna i en situation där två anordnare kräver betalat för 

samma barn/elev samma månad (med undantag för när ett barn faktiskt deltar i två 

olika verksamheter under dagen t.ex. allmän förskola och pedagogisk omsorg).  

10 Socioekonomisk viktning/strukturbidrag/små skolor 

Under förutsättning att kommunerna behandlar alla huvudmän likadant har 

socioekonomiska viktningar, strukturbidrag, bidrag för små skolor och andra extra 

tillägg accepterats i domstolarna. Har kommunen inte behandlat huvudmännen lika 

har det blivit bifall för huvudmännen. Det som domstolarna beaktat är om bidragen 

uppfyller likabehandlingsprincipen, inte kommunens rättighet att bestämma över 

detaljerna i resursfördelningssystemet.  

FLI 4255-10, 5209-10 Extra tillskott för små skolor fördelas på lika sätt till alla 

huvudmän, men bolaget har inga små skolor.  

FUM 838-10, 839-10 ska betala strukturbidrag även till enskild regi. Att endast ge det 

till kommunala förskolor är ett avsteg från likabehandlingsprincipen. Detta mål 

prövades även i kammarrätten, KSU 55-11 men där framkom inget som föranledde 

någon ändring av förvaltningsrättens avgörande. 

KGO 3666-11 Socioekonomiskt index har inte beräknats efter samma grunder till 

huvudmannen som för kommunens motsvarande verksamheter, därför fick 

huvudmannen bifall. 

11 Tilläggsbelopp för särskilt stöd (uppdaterad maj 2020) 

Enligt förarbetena i proposition (2008/09:171) Offentliga bidrag på lika villkor, är 

tilläggsbeloppet endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda 

elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära 

stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska 

hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Kostnaderna för stödet ska 

vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda 
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behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Med utgångspunkt i den 

grundläggande principen om likabehandling bör vid utbildning i en fristående skola 

extra resurser tilldelas för en elev vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva 

extra resurser om eleven hade gått i hemkommunens skola. Kostnader för stöd i form 

av extra undervisning eller undervisning i en särskild grupp som syftar till att hjälpa 

elever med svårigheter att nå målen bör ingå i undervisningskostnaderna.  

I maj 2016 fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagens (2010:800) 

bestämmelser om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m. för barn och elever i behov 

av särskilt stöd, i enlighet med regeringens proposition 2015/16:134. 

Ändringarna i skollagen innebär att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt 

utifrån barnets eller elevens behov. Det gäller såväl när det gäller frågan om 

tilläggsbelopp ska lämnas eller inte som när det gäller tilläggsbeloppets storlek.  

Av skolförordningen (2011:85) respektive gymnasieförordningen (2010:2039), 

framgår att med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av 

lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn 

eller elever med stora inlärningssvårigheter. Extraordinära stödåtgärder för barn och 

elever med stora inlärningssvårigheter kan enligt propositionen handla om en extra 

lärar- eller specialpedagogresurs för elever som har behov av sådana insatser 

kontinuerligt under skoldagen.   

Eftersom tilläggsbeloppet ska prövas individuellt är det oftast svårt att jämföra domar 

med varandra. Det finns dock några domar från Högsta förvaltningsdomstolen som 

ger vägledning.  

HFD 4314-11 Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att upphäva kammarrättens och 

förvaltningsrättens dom och fastställa kommunens beslut att avslå ansökan om 

tilläggsbelopp. Av Högsta förvaltningsdomstolens bedömning framgår bl.a. att 

eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste en utredning klart 

visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd. De svårigheter som beskrivs i 

läkarintygen är enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening av det slag som kan 

kopplas samman med undervisningssituationen och som ska kunna hanteras inom 

ramen för grundbeloppet. I det medicinska underlaget finns inte något som visar att 

eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd i den mening som ger rätt till 

tilläggsbelopp. 

 

HFD 5544-18 Storleken på tilläggsbelopp till fristående verksamhet ska bestämmas 

individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram. Det är 

Högsta förvaltningsdomstolens slutsats efter att ha prövat frågan om hur 

tilläggsbelopps storlek ska bestämmas. En fristående förskola ansökte om 

tilläggsbelopp motsvarande kostnaden för en assistent i 30 timmar per vecka för ett 

visst barn. Kommunen beviljade halva det sökta beloppet och hänvisade till ett 

tidigare fattat generellt beslut om att tilläggsbelopp för barn med psykiska 
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funktionshinder skulle halveras. Skälet till det generella beslutet var att kommunen 

annars riskerade att inte hålla årets budget. Kommunen ansåg att den hade stöd för att 

bara bevilja halva beloppet eftersom motsvarande nedsättning gällde även i kommunal 

verksamhet, det vill säga i enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslutet var också 

grundat på att kommunen hade betydande ekonomiska svårigheter. Enligt HFD 

framgår det av både skollagen, förarbeten och praxis att tilläggsbelopp för barn i 

behov av särskilt stöd ska baseras på en individuell bedömning avseende varje barns 

unika behov. Den individuella bedömningen ska inte bara omfatta frågan om 

tilläggsbelopp över huvud taget ska lämnas utan också tilläggsbeloppets storlek. 

Domstolen anser att det också står klart att likabehandlingsprincipen inte gäller direkt 

i fråga om tilläggsbelopp. HFD anser att om kommunen vill åberopa betydande 

organisatoriska eller ekonomiska förhållanden ska det ske vid den individuella 

bedömningen av tilläggsbeloppets storlek. Eftersom kommunen i motiveringen till 

beslutet bara hänvisat till det generella beslutet om nedsättning bedömer HFD att 

kommunen inte gjort detta. 

 

HFD 1320-19 Kommunen halverade ersättningen per timme för elevassistenter jämfört  

med året före. Enligt HFD framgår det av skollagen och dess förarbeten samt av 

praxis, att det beträffande tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av 

särskilt stöd ska göras en individuell bedömning avseende varje elevs unika behov. 

Bedömningen ska, förutom frågan om ett tilläggsbelopp över huvud taget ska lämnas, 

också avse tilläggsbeloppets storlek. Det står vidare klart att likabehandlingsprincipen 

inte kan tillämpas direkt i fråga om tilläggsbelopp. HFD konstaterar att 

bestämmelserna i skolförordningen visserligen ger intryck av att även 

tilläggsbeloppets storlek ska bestämmas med utgångspunkt i de ekonomiska 

förhållandena i hemkommunens egen verksamhet eller utifrån en förutbestämd 

budgetram. Mot bakgrund av reglerna i skollagen och hur de har tolkats saknas det 

dock lagstöd för en sådan ordning. Utgångspunkten vid bestämmandet av storleken på 

ett tilläggsbelopp ska vara att elevens behov av stöd kan tillgodoses i praktiken. 

Beloppet ska vara skäligt och bör, även om tilläggsbelopp enligt skollagen endast 

gäller i förhållande till fristående verksamheter, kunna fastställas genom en jämförelse 

med vad ett motsvarande stöd inom hemkommunen i allmänhet hade kostat. I de nu 

aktuella fallen står det klart att de belopp som kommunen har beviljat är alltför låga 

för att de tre eleverna ska kunna ges det assistentstöd som de bedömts ha behov av. 

 

 

 

Frågor kan ställas till: 

Mona Fridell, tfn 08-452 7910, mona.fridell@skr.se 

Eva-Lena Arefäll, tfn 08-452 7945, eva-lena.arefall@skr.se 
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Bilaga 1 Beteckning domar 

Beteckningarna på domarna utgår från nedanstående förkortningar följt av målets 

nummer. 

FFA – Förvaltningsrätten i Falun  

FGO – Förvaltningsrätten i Göteborg  

FHA – Förvaltningsrätten i Härnösand  

FJO – Förvaltningsrätten i Jönköping  

FKA – Förvaltningsrätten i Karlstad  

FLI – Förvaltningsrätten i Linköping  

FLU – Förvaltningsrätten i Luleå  

FMA – Förvaltningsrätten i Malmö  

FST – Förvaltningsrätten i Stockholm  

FUM – Förvaltningsrätten i Umeå  

FUP – Förvaltningsrätten i Uppsala  

FVA – Förvaltningsrätten i Växjö  

 

KGO – Kammarrätten i Göteborg  

KJO – Kammarrätten i Jönköping  

KST – Kammarrätten i Stockholm 

KSU – Kammarrätten i Sundsvall 

 

HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen  
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§ 304        Dnr 2020VFN535 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till välfärdsnämnden för 
att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen (2011:185). Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, där 
intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant skäl. I 
remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar förutsättningar 
för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För välfärdsnämnden, i egenskap av 
huvudman för den kommunala skolverksamheten, innebär etablering av friskolor även krav på 
anpassningar och omställning i den egna verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och 
ibland negativa konsekvenser för enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om 
långsiktig utveckling i kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata 
utförare kan uppfattas som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med 
vidtagna åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden kompenseras 
för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
Från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger skrivelse daterad den 2 december 
2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
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Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M) att 
välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 20:25-20:31. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) i första hand återremiss till 
förvaltningen för att utreda juridiska konsekvenser av att införa ett nytt lokalersättnings 
system. Att man utreder var det faktiska beslutet om lokalbidrag borde tas. I andra hand yrkar 
Siw Hallbert med instämmande av Peter Arvidsson avslag. 
 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar i första hand återremiss till förvaltningen för att avvakta 
resultatet av den statliga utredningen SOU 2020:28, En mer likvärdig skola minskad 
segregation och förbättrad resurstilldelning. Inga-Lena Persson instämmer i andra hand i Siw 
Hallberts yrkande om avslag. 
 
Ing-Marie Rydén Höök (L) yrkar på tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som 
kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda 
undantagsregeln tydliggörs. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:29-21:33. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa proposition på om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag. Om välfärdsnämnden beslutar att återremittera ärendet 
kommer ordförande ställa proposition på Siw Hallberts förslag om återremissyrkande mot 
avslag och Inga-Lena Perssons återremissyrkande mot avslag. Om välfärdsnämnden beslutar 
att avgöra ärendet idag kommer ordförande ställa Maria Kornevik Jakobssons yrkande mot 
avslag. Därefter kommer ordförande ställa proposition på Ing-Marie Rydéns tilläggsyrkande 
mot avslag. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner  
 
Återremiss mot avgöra idag 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordförande att 
välfärdsnämnden beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
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avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 5 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Siw Hallberts avslagsyrkande 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons och Siw Hallberts yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
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 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 6 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att bifalla Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:36-21:40. 
 
Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Ing-Marie Rydén Hööks yrkande mot avslag finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat avslå yrkandet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att Ing-Marie 
Ryden Hööks yrkande avslås röstar Ja. Den som bifaller Ing-Marie Rydén Hööks yrkande 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 7 röstar Nej. Bilaga 
7 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet med tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som kriterium, samt 
att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD),Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), 
Jonas Andersson (S), Inga-Lena Persson (MP), Bilaga 8 skriftlig reservation. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-16  

 

Voteringslista: § 304 
Ärende: Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet,  2020VFN535 
 
Bilaga 5 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  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

Bilaga 6 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  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

Bilaga 7 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
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Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot  X  
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 7 0 
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Bilaga 8 till protokollet 2020-12-16 § 304 

 

Motivering till reservation från Miljöpartiet de gröna Härryda gällande förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Miljöpartiet anser att det är mycket olämpligt att hasta fram ett beslut i frågan om ändrad modell för 
lokalersättning. Den pågående statliga utredningen, SOU 2020:28, En mer likvärdig skola-minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, har som ett av förslagen en översyn över 
ersättningar till fristående skolor. Härryda kommun bör avvakta resultatet av denna utredning innan 
beslut fattas om lokalersättning och på så sätt skapa förutsättningar för en modell som passar in i 
frågan om skolersättning i ett helhetsperspektiv.  

Förslag ur utredningen: 

”En förändring ska genomföras av hur ersättningen till enskilda huvudmän, den s.k. skolpengen, 
beräknas. Avdrag ska göras för de merkostnader som uppstår p.g.a. att olika huvudmän har olika 
ansvar. Kommunen har, till skillnad från enskilda huvudmän, ansvar att dels erbjuda alla barn i 
kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot nya elever, något 
utredningen funnit genererar betydande merkostnader över tid.” 

Att hantera ärendet utan krav på ett snabbt beslut ger även möjlighet att hinna skapa klarhet i 
kvarstående juridiska oklarheter.  

Att skynda fram ett beslut angående lokalersättningen kan inte motiveras av att det finns ett stort 
behov av att etablera en ny grundskola och därmed vara i behov av att ha denna fråga skyndsamt 
klarlagd. Citat ur Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet: ”Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett tioårsperspektiv.” 

Misstanken om att behovet av ett snabbt beslut har att göra med att skapa goda incitament och 
bana vägen för en ansökan om etablering från Internationella Engelska skolan bekräftades under 
mötet och visar på ännu ett exempel på en olämplig hantering av denna infekterade fråga. 

Inga-Lena Persson

Page 7 of 7Page 268 of 356



Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Elin Rosén 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-12-18 2020VFN535  60 
  
 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Tillstånd för fristående skolor   
Fristående huvudmän får efter ansökan godkännas som huvudmän för skola i enlighet 
med bestämmelser i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen prövar ansökan 
om godkännande att få starta fristående skola. Ansökan skickas på remiss till den 
kommun där den fristående skolan ansöker om att starta. Det innebär att Härryda 
kommun får tillfälle att yttra sig vid ansökan från fristående huvudmän som önskar 
etablera sig i kommunen. Av kommunens remissyttrande till Skolinspektionen ska det 
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå 
för elever eller den del av skolväsendet som bedrivs av det allmänna i den kommun där 
utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen gör därefter en ägar- och ledningsprövning 
samt en prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva sökt 
verksamhet. Den som ansöker ska även visa att det finns ett riktat intresse från relevant 
målgrupp, det vill säga elever i rätt ålder boende i området, till den planerade 
utbildningen och skolenheten.  
 
Bidrag från hemkommunen  
När en fristående huvudman får godkännande att starta innebär det att huvudmannen har 
rätt till bidrag från hemkommunen för varje elev vid skolenheten. Bidraget ska grunda sig 
på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets 
början. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten under 
löpande budgetår, ska motsvarande resurser tilldelas de verksamheterna.   
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Välfärdsnämndens ansvarsområde  
Välfärdsnämndens uppdrag och ansvar för utbildningsområdet avser ansvaret för 
kommunens huvudmannaskap för den kommunala skolan. Hemkommunen är skyldig att 
ordna en plats i skolan för alla barn som har rätt till utbildning. I mål och inriktningar från 
kommunfullmäktige och välfärdsnämnden framgår en tydlig inriktning om att möjliggöra 
för fler privata utförare inom skolområdet. 
 
Påverkan på välfärdsnämndens ansvarsområde  
Förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet som nu 
remitterats till välfärdsnämnden syftar till att skapa bättre förutsättningar för fler utförare 
inom skolområdet för att ge ökad valfrihet vid val av skola. Detta är i enlighet med den 
politiska inriktningen med fler utförare och större valfrihet för elever och 
vårdnadshavare. Konstruktionen av modellen samt ekonomiska konsekvenser är 
beskrivna i föreliggande utredning som förelagts kommunstyrelsen.   
 
Det är sannolikt så att en ny friskola får påverkan på elevunderlaget i befintliga skolor i 
en kommun och det är huvudmannens ansvar att hantera detta, så väl genom att öka den 
egna verksamhetens attraktivitet som genom kostnads- och verksamhetsanpassningar. I 
en kommun där det utifrån befolkningsprognoser inte bedöms finnas behov av fler 
skolplatser är det sannolikt att effekten av en ny skola blir än mer kännbar i befintliga 
skolor.  
 
Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett 
tioårsperspektiv.  
 
Skulle en ny fristående skola etableras kommer sannolikt en del av kommunens elever att 
välja denna, men möjligen också elever från kranskommuner. Det är svårt att säga hur 
många elever som kommer att välja en fristående skola och från vilka 
kommunala/fristående skolor dessa elever kommer. Idag har vi t ex elever som bor i 
Rävlanda som väljer Fridaskolan i Mölnlycke, vilket tydliggör att det inte alltid är 
närheten som är den mest avgörande faktorn. Ett större elevtapp från kommunens skolor 
medför ökade kostnader, så väl genom omställningskostnader som kostnader för tomma 
lokaler. Dessa kostnader kan bli betydande och det kan innebära svårigheter för 
välfärdsnämnden att hantera dessa inom befintlig budgetram.  
 
I den remitterade modellen för lokalersättning anges ett exempel med en grundskola för 
600 elever. Föreslagen ersättningsmodell skulle i ett sådant exempel ge ett extra 
lokalbidrag till en skola i nybyggda lokaler om ca 4 mnkr. En skola av denna storlek får 
också ett grundbidrag från hemkommunen för lokalkostnader motsvarande ca 11 mnkr. 
Det totala bidraget för lokaler uppgår då till ca 15 mnkr och innebär en nettokostnad för 
kommunen på ca 12 mnkr (efter återsökning av momskompensation).  
 
Kommunens merkostnad om ca 12 mnkr årligen ryms inte inom befintlig ram, varför 
nämnden behöver ta fram ett förslag till finansiering. Detsamma gäller för de ökade 
kostnader som uppstår vid ett överskott av skolplatser. Finansiering kan antingen ske 
genom att besparingar motsvarande kostnaderna genomförs inom nämnden eller att 
medel erhålls via anslagsförstärkning. 
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Samtidigt som ett ökat utbud av privata utförare uppfyller den politiska inriktningen om 
ökad valfrihet i kommunen, kommer det således innebära att den kommunala 
verksamheten behöver anpassas på ett sätt som kan uppfattas som negativt av barn och 
vårdnadshavare. Befintliga skolor kan behöva minskas i storlek, ställas om och kanske 
även stängas för att upprätthålla en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Omställningen kan också leda till övertalighet bland personal.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
 
Peter Lönn    Päivi Malmsten  
Kommundirektör   Sektorschef    
  
 
  
Bilaga 1: Protokollsutdrag § 439 – Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
 
Bilaga 2: Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet (2020KS868)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 439        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet med 
likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen. 
 
Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det 
finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet med 
undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem. 
 
En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 november 
2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD) och 
Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att 
inhämta synpunkter, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter, inför 
kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021. 
 

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 419        Dnr 2020KS686 

Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet  

  
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad den 4 november 2020, om uppdrag att ta 
fram förslag på modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna (28 mars 2019, § 46) majoritetens strategiska plan för 
åren 2019-2022, liksom i verksamhetsplanen för åren 2020-2022, framgår att kommunen 
kontinuerligt ska pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. 
Inom skolområdet sker detta genom så kallad fristående verksamhet. 
  
I Härryda kommun beräknas verksamhetsbidraget till fristående verksamhet efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslut om bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef 
med stöd av den politiskt antagna budgeten enligt välfärdsnämndens delegationsordning. 
Bidragsbeloppet bestäms inför kommande budgetår och för varje enskild huvudman. 
  
När det gäller lokalkostnadsersättningen skiljer ersättningen mellan olika skolor och 
huvudmän, då fristående verksamheter får snittet av bokförda lokalkostnader kommunen har 
för respektive verksamhet. Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket 
huvudsakligen beror på att lokalerna är välanvända, i huvudsak är ett äldre bestånd, har en 
stor underhållsskuld samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid jämförelse av 
möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler för kommunen respektive andra utförare 
ser man att kommunen ligger långt över den kostnad som ges till andra utförare. Det ges alltså 
olika förutsättningar där kommunen har en fördel gentemot andra utförare med dagens 
ersättningsmodell. Vid kommunal nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per 
elev, eftersom kostnaderna för nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. 
Men en nybyggd skollokal är flera gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. 
Kommunens låga lokalkostnader i snitt, kan därför innebära svårigheter för andra utförare att 
etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen vilket är en beslutad viljeriktning. 
  
Det är av vikt att kommunen och andra utförare har samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Därför behöver det arbetas fram en lokalkostnadsersättningsmodell som 
är transparent, förutsägbar och håller över tid oavsett om det är kommunen eller en fristående 
verksamhet som bygger nya skolor. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en 
modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Robert Langholz yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en modell som ger 
kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad hantering som möjligt mellan 
verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

Voteringslista: § 419 
Ärende: Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet,  2020KS686 
 
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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Anders Johansson (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
 
I den av kommunfullmäktige antagna (28 mars 2019, § 46) majoritetens 
strategiska plan för åren 2019-2022, liksom i verksamhetsplanen för åren 
2020-2022, framgår att kommunen kontinuerligt ska pröva möjligheten att 
verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. Inom skolområdet 
sker detta genom så kallad fristående verksamhet.  
 
I Härryda kommun beräknas verksamhetsbidraget till fristående verksamhet 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till den egna verksamheten, i enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslut 
om bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef med stöd av den politiskt 
antagna budgeten enligt välfärdsnämndens delegationsordning. 
Bidragsbeloppet bestäms inför kommande budgetår och för varje enskild 
huvudman. 
 
När det gäller lokalkostnadsersättningen skiljer ersättningen mellan olika 
skolor och huvudmän, då fristående verksamheter får snittet av bokförda 
lokalkostnader kommunen har för respektive verksamhet. Härryda kommun 
har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket huvudsakligen beror på att 
lokalerna är välanvända, i huvudsak är ett äldre bestånd, har en stor 
underhållsskuld samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid 
jämförelse av möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler för 
kommunen respektive andra utförare ser man att kommunen ligger långt 
över den kostnad som ges till andra utförare. Det ges alltså olika 
förutsättningar där kommunen har en fördel gentemot andra utförare med 
dagens ersättningsmodell. Vid kommunal nyproduktion ökar den 
genomsnittliga lokalkostnaden per elev, eftersom kostnaderna för nybyggda 
skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. Men en nybyggd skollokal 
är flera gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. Kommunens låga 
lokalkostnader i snitt, kan därför innebära svårigheter för andra utförare att 
etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen vilket är en beslutad 
viljeriktning. 
 
Det är av vikt att kommunen och andra utförare har samma förutsättningar 
att bygga och etablera nya skolor. Därför behöver det arbetas fram en 
lokalkostnadsersättningsmodell som är transparent, förutsägbar och håller 
över tid oavsett om det är kommunen eller en fristående verksamhet som 
bygger nya skolor. 
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2 (2)  
 

Referenser 
Bilaga 1 Lokalkostnader förskola grundskola 2020 
Bilaga 2 Bidragsbelopp förskola grundskola 2020 
 
 
Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar år förvaltningen att ta fram förslag till en modell 
som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva 
en så likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i 
annans regi. 
 
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilaga 1

LOKALKOSTNADER 2020

FÖRSKOLOR
Hyra 2020, 

tkr
Barnantal 2020 

enligt budget
Årshyra, tkr/ 

barn 2020
Tallgårdens förskola 1 599 111 14
Pixbo förskola 372 55 7
Ljungna förskola 640 56 11
Hulelyckans förskola 196 37 5
Krokens förskola 1 439 103 14
Rullstenens förskola 1 653 95 17
Barrskogens förskola 1 963 91 22
Djupedals förskola 1 120 92 12
Finnsjöns förskola 1 032 54 19
Furubackens förskola 796 75 11
Mossens förskola 327 36 9
Högadals förskola (endast VT) 188 51 7
Nysäters förskola 1 190 72 17
Agnebäckens förskola 771 91 8
Eskilsbys förskola 212 24 9
Högåsens förskola 493 45 11
Hagens förskola 1 093 64 17
Salmereds förskola 1 327 54 25
Sjöholmens förskola 297 37 8
Stommens förskola (endast VT) 297 44 14
Smedjebackens förskola 1 572 106 15
Mystens förskola 1 534 102 15
Västergärdets förskola 2 300 77 30
Skårtorps förskola 1 548 93 17
Björkängens förskola 1 244 74 17
Gärdets förskola 784 37 21
Hindås förskola 414 54 8
Älmhults förskola 1 193 41 29
Fagerhults förskola 1 739 94 19
Hedens förskola 1 586 53 30

GRUNDSKOLOR
Hyra 2020, 

tkr
Elevtal 2020 åk  

F-9 enligt budget
Årshyra, tkr/ 

elev 2020
Säteriskolan 3 872 272 14
Vällsjöskolan 1 177 169 7
Furuhällsskolan 3 948 335 12
Högadalsskolan 2 036 301 7
Skinnefjällsskolan 3 980 279 14
Lunnaskolan 2 955 394 8
Backaskolan 6 317 204 31
Härrydaskolan 2 036 136 15
Eskilsbyskolan 541 13 42
Hindåsskolan 3 970 366 11
Hällingsjöskolan 1 422 129 11
Ekdalaskolan 3 750 423 9
Djupedalskolan 2 962 452 7
Båtsmansskolan 2 721 245 11
Landvetterskolan 7 012 796 9
Önnerödsskolan 5 287 446 12
Rävlandaskolan 6 379 486 13

Fagerhultsskolan (helårshyra 2022) 8 537
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Bilaga 2
Sid 1/2

BIDRAG TILL FRISTÅENDE VERKSAMHET 2020

Grundbelopp inkl lönerevision för strategisk satning och lönerevision april.

ÅK 1-5 ÅK 6-9

Undervisning, läromedel, elevhälsa och 
måltider 63 707 kr 79 604 kr
Lokaler 13 146 kr 13 146 kr
Grundbelopp per elev 76 853 kr 92 750 kr
Administration 3% 2 306 kr 2 783 kr
Momskompensation 6% 4 750 kr 5 732 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER ELEV 83 908 kr 101 265 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda skolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Backa/Fagerhult 17 875 kr 17 875 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 19 516 kr 19 516 kr
Skillnad per elev 5 163 kr 5 163 kr

Förskole-
klass 

Fritidshem 
6-8 år

Fritidshem 
9 år

Fritids-  
klubb

Undervisning, läromedel, elevhälsa och 
måltider 47 633 kr 39 332 kr 31 416 kr 5 291 kr
Lokaler 8 035 kr 4 659 kr 4 659 kr 757 kr
Grundbelopp per elev 55 668 kr 43 990 kr 36 075 kr 6 048 kr
Administration 3% 1 670 kr 1 320 kr 1 082 kr 181 kr
Momskompensation 6% 3 440 kr 2 719 kr 2 229 kr 374 kr
Summa påslag 5 110 kr 4 038 kr 3 312 kr 555 kr
Avdrag för föräldraavgifter 0 kr -7 796 kr -7 796 kr 0 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER ELEV 60 778 kr 40 232 kr 31 590 kr 6 603 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda skolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Backa/Fagerhult 11 090 kr 6 528 kr 6 528 kr 977 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 12 108 kr 7 127 kr 7 127 kr 1 067 kr
Skillnad per elev 3 335 kr 2 041 kr 2 041 kr 240 kr

GRUNDSKOLEVERKSAMHET
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Bilaga 2
Sid 2/2

BIDRAG TILL FRISTÅENDE VERKSAMHET 2020
FÖRSKOLEVERKSAMHET
Grundbelopp inkl lönerevision för strategisk satning och lönerevision april.

1-2 ÅR 3-5 ÅR

Pedagogisk verksamhet, lek- och 
lärprodukter, omsorg och måltider 141 875 kr 101 957 kr
Lokaler 21 527 kr 21 527 kr
Grundbelopp per barn 163 402 kr 123 484 kr
Administration 3% 4 902 kr 3 705 kr
Momskompensation 6% 10 098 kr 7 631 kr
Summa påslag 15 000 kr 11 336 kr
Avdrag för föräldraavgifter -13 523 kr -13 523 kr
Avdragsreducering för allmän förskola 2 272 kr
Summa avdrag -13 523 kr -11 251 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER BARN 164 879 kr 123 569 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda förskolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Västergärdet/Tallgården 23 278 kr 23 278 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 25 415 kr 25 415 kr
Skillnad per elev 1 912 kr 1 912 kr
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MAJORITETSSKRIVELSE 
Till kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-07   
 

 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-01-07, Ärende 7 
 
Diarienummer 
2020KS686  048 

 

 

Förslag till lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem 
som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun. 
 

Politiska majoritetens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet 
med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun enligt 
följande: 
 

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska 
lokalkostnader, dock högst motsvarande den genomsnittliga 
lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-/skollokalerna i 
kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. 

 
 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt 

budgetår. 
 

 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och 
elever som är folkbokförda i kommunen. 

 
 Tomma platser ersätts inte. 

 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde 

huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
 

 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till 
bidrag enligt huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga 
lokalkostnader per barn/elev.  
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 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i 
kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln.  

 
Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen 
regi ska beräknas enligt samma principer.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Nyproduktion av skollokaler är idag dyrare och har högre lokalkostnader 
per elev och år än vad nuvarande lokalkostnadsersättningsmodell medger. 
Kommunen har också behov av att ersätta gamla lokaler med nya, samt att 
kommunfullmäktige har beslutat om inriktning med fler utförare som mål 
för att komplettera den egna verksamheten. Därför behövs en 
kompletterande lokalkostnadsersättningsmodell för nyproduktion av 
skollokaler. 
 
Välfärdsnämnden yttrade sig om förslaget enligt beslut 2020-12-16 i § 304 
Dnr 2020VFN535, vilket bemöts nedan.   
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog 28 mars 2019 § 46 Strategisk plan för 
mandatperioden. Enligt strategiska planen är kommunen positiv till och 
uppmuntrar fler utförare inom t.ex. förskola och grundskola att etablera sig i 
kommunen. Fler och nya etableringar bidrar till att komplettera befintligt 
utbud och stärker den egna verksamheten, som enligt den styrande 
majoritetens mål skall bli bäst i Sverige. 
 
Härryda kommun har tidigare endast använt sig av huvudprincipen då det 
inte funnits någon tydlig inriktning att möjliggöra ett bredare utbud av 
utförare. Huvudprincipen innebär att lokalkostnadsersättningen motsvarar 
kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande 
verksamhet. Utbudet av lediga befintliga lokaler i kommunen som lämpar 
sig för skolverksamhet är starkt begränsad. Kommunens egen verksamhet 
har många äldre välfyllda grundskolor, som också har stort underhålls- och 
renoveringsbehov för att uppnå goda förutsättningar för en bra fysisk 
arbetsmiljö för barn, elever och personal.  
 
Nuvarande förutsättningar gör att kommunens genomsnittliga lokalkostnad 
ligger på en nivå som gör det mycket svårt för enskilda huvudmän att 
etablera sig i nybyggda lokaler. Samtidigt har kommunen inte haft något 
ekonomiskt tak för egen nyproduktion av bl.a. de två senaste kommunala 
skolorna (Backaskolan och Fagerhultsskolan).   
 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att 
ta fram ett förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i 
fristående verksamheter samma förutsättningar att bygga och etablera nya 
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skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad hantering som möjligt mellan 
verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 19 november 2020 § 439 remittera ärendet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter, inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.  
 
Kommentarer på Välfärdsnämndens yttrande 
 
Välfärdsnämnden yttrade sig om förslaget i beslut 2020-12-16 i § 304 Dnr 
2020VFN535, enligt följande: 
 
Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet med tillägget att modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet kompletteras så att kommunens behov 
utav skolplatser ingår som kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för 
Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Välfärdsnämnden föreslår att kommunens behov utav skolplatser skall ingå 
som kriterium för att få extra lokalkostnadsersättning. Kommunen betalar 
endast ut ersättning för det antal elever som väljer och får plats hos en 
specifik huvudman(friskola). I samma stund ett aktivt val har gjorts av 
vårdnadshavare/elev till fristående verksamhet, så finns behovet av den 
platsen utifrån efterfrågan. Utbudet av befintliga lokaler i kommunen är 
också starkt begränsat, samt att kommunen alltid har ansvar för att det finns 
skolplatser till alla som behöver. Lägger man därtill att nuvarande 
lokalkostnadsersättningsnivå kraftigt understiger vad nyproduktion kostar så 
innebär välfärdsnämnden tillägg i praktiken att man starkt begränsar 
möjligheten till friskolors etablering i kommunen. Att införa ett kriterium 
om ”kommunens behov av platser”, skulle med stor sannolikhet också 
innebära tolkningsproblem. Utifrån ovan föreslås inga ändringar i modellen 
från politiska majoriteten i kommunstyrelsen. 
 
Bidrag till enskilda huvudmän regleras i Skolförordningen (2011:185) 14 
kap. och om lokalkostnadsersättningar står följande: 
 
Särskilt om ersättning för lokalkostnader 6 §   Ersättning för 
lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara hemkommunens genomsnittliga 
lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet. 
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället 
högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är 
skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om 
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den 
enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av 
kommunens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller 
någon annan omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset 
av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras. Förordning 
(2018:3). 
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Kommunens egen verksamhet har många äldre välfyllda grundskolor, som 
också har stort underhålls- och renoveringsbehov för att uppnå goda 
förutsättningar för en bra fysisk arbetsmiljö för barn, elever och personal. 
För att möjliggöra etableringar (såväl fristående som kommunala) i 
nybyggda lokaler anpassade för nutidens skolverksamhet som är dyra att 
producera jämfört med befintliga, finns ett behov av att anta en 
kompletterande ersättningsmodell för lokalkostnadsersättning för 
nyproducerade skollokaler vid nyetablering. Enligt av kommunfullmäktige 
antagen Strategisk plan (kommunfullmäktige 28 mars 2019, § 46), så är 
kommunen positiv till och uppmuntrar fler utförare inom t.ex. förskola och 
grundskola att etablera sig i kommunen. Fler och nya etableringar bidrar till 
att komplettera befintligt utbud och stärker den egna verksamheten som 
majoriteten har som ambition att den skall bli bäst i Sverige. 
Ersättningsmodellen är också tänkt att vara vägledande för ekonomiska 
ramar för nyproduktion av kommunala skollokaler. 
Utifrån ovan föreslår därför politiska majoriteten i kommunstyrelsen att 
lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation antas. 
 
Skolinspektionen fattar beslut om enskild huvudmans etableringsrätt 
inom grundskolan. 
 
Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 7§ så 
är det Statens skolinspektion som handlägger ärenden om godkännande av 
enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem som anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. 
 
I Kommunernas resursfördelning § 8 b står att kommuner ska fördela 
resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. Lag (2018:608). 
 
Detta ärende gäller lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun. 
Ärendet gäller inte en specifik huvudman utan är generell och lika för alla. 
 
 
 
Politiska majoriteten i Härryda 
 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet 
och Kommunpartiet. 
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Framtidens vård och omsorg  
Rapport från Beredningen för framtidens välfärd och 
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1 Inledning 
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling beslutade i 
november 2019 att under 2020 se närmare på kommunens vård och omsorg för 
de som är 65 år och äldre samt vilka troliga framtidsbehov som kommer att 
finnas. Den demografiska utvecklingen, där allt fler blir äldre under de närmaste 
10 åren, kommer att påverka alla kommuner. Beredningen har även gjort en 
omvärldsanalys om vilka närliggande organisationer och myndigheter som 
påverkar den kommunala verksamheten. För att kunna spana in i framtiden har 
beredningen först tittat på hur det ser ut idag: Vad behövs förbättras när vi går in 
i framtiden? Rapporten innefattar olika områden så som hemtjänsten, 
hemsjukvård och palliativ vård, olika boendeformer som SÄBO (särskilt boende 
för äldre) och trygghetsboende, kompetensförsörjning samt teknik och 
digitaliseringen i vården. 
 
Beredningspresidiet har avrapporterat till fullmäktigepresidiet under arbetets 
gång. 

2 Avgränsningar 
Beredningen har avgränsat rapporten till att endast gälla vård och omsorg samt 
olika boendeformer för personer 65 år och äldre. Beredningen har inte undersökt 
dagverksamhet för äldre, funktionsstöd eller psykiska diagnoser. 

3 Omvärldsanalys/framtidsspaning  
Beredningen har undersökt några av de samverkanspartner som finns i 
närområdet för Härryda kommun men även det som påverkar en kommuns 
verksamhet dvs. Socialdepartementet/Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen 
(VGR), Göteborgsregionen (GR) samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

 
3.1 Västra Götalandsregionen (VGR) 
Samarbetet mellan kommuner och VGR är en viktig faktor för länets utveckling. 
Regionen ansvarar för all hälso-och sjukvård så som slutenvård (sjukhus) och 
öppenvård (primärvård). Genom avtal/överenskommelse servar primärvården 
kommunen med läkare i äldrevården, hemtjänsten och hemsjukvården. 
Samarbete sker också genom specialistteam som utgår från sjukhuset samt 
samverkan vid in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av 
insatser efter utskrivning från slutenvården (sjukhusen). 
 
För att möta de krav som ställs på sjukvård samt vård och omsorg behövs en 
översyn av organisationen i regionen. Regionfullmäktige beslutade om en 
utvärdering av sin organisation i samarbete med Borås Högskola år 2014. I 
utvärderingen framkom en del brister i organisationen. Bland annat ifrågasätts 
styrelsers och nämnders storlek samt att det upplevs att mötena antingen är 
presidiestyrda eller tjänstemannastyrda, eller både och. Beställar-utförarmodellen 
är i behov av översyn men även formerna för politiskt inflytande.  
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Det finns otydlighet i styrning och ansvar och utredningen föreslår att 
utförarstyrelserna avvecklas och att sjukhusen görs ansvariga för verksamheten i 
förhållande till den beställning av vård som är gjord. Även beställarnämndernas 
organisation ifrågasätts då styrsignaler kommer från olika håll. Det är viktigt i 
samarbete med kommunerna att alla drar åt samma håll och att det klart framgår 
vem som ansvarar för vad. Tillskott av pengar från staten kan vara bra men det 
löser inte alltid problemet, utan ansvariga måste också se på hur organisationen 
ser ut. Man skall göra rätt saker och göra saker rätt. 
 
Ett exempel/förslag på samarbete mellan VGR och kommun som skulle vara 
intressant att undersöka är att skapa närvårdsplatser/mellanvårdsavdelningar som 
sköts av regionen och kommunen/kranskommunerna tillsammans. Målgruppen 
skulle främst vara multisjuka med behov av tillfällig vård dygnet runt bl a efter 
utskrivning från sjukhusen. Bemanningen skulle bestå av primärvårdsläkare med 
inriktning på geriatrik, sjuksköterskor med specialitet äldresjukvård, 
undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Östhammars kommun har 
ett sådant upplägg. Där erbjuds medicinska utredningar och behandlingar som 
inte kan ges i bostaden och där brukaren inte behöver specialistsjukhusets 
resurser. De har även rehabilitering och utreder omsorgsbehov. 
 
Vården befinner sig i en omställning där allt mer hälso- och sjukvård ges i 
hemmet och inom den kommunala omsorgen. Detta gör att kommunernas 
åtagande och ansvar ökar. Formerna för vårdsamverkan med VGR behöver 
fortsätta att utvecklas. Det gäller för huvudmännen att hitta gemensamma 
lösningar när det gäller planering, kompetensförsörjning och resurser. Utifrån 
patientens/brukarens perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker 
med god kvalitet och bemötande. 
 
3.2 Göteborgsregionen (GR) 
Göteborgsregionen består av Göteborgs kommun och 12 kranskommuner varav 
Härryda kommun är en. GR driver bl a utvecklingsprojekt, forskar och anordnar 
utbildningar. Politiker och tjänstemän från kommunerna träffas för att utbyta 
erfarenheter och besluta om gemensamma satsningar. 
 
Nationellt arbetar GR för att påverka samhällsutvecklingen utifrån kommunernas 
behov. Kontakter finns bl a med Regeringskansliet, Näringsdepartementet, 
Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet. GR samarbetar också med 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 
Det finns idag ett stort behov av kompetensutbildning för vård-och 
omsorgspersonal. Framtidens utbildningar kommer att ske till större delen 
digitalt på distans och där utbudet anpassas till individen. Här har GR en 
utmaning att gemensamt anordna utbildningar som stärker vård-och 
omsorgspersonalen. 
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3.3 Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
”Under år 2020:s coronapandemi har det blivit uppenbart hur det svenska 
systemet med starka expertmyndigheter är tänkt att fungera. När det aktuella 
läget har lagt sig är det dags för utvärdering av hur styrningen i samhällsviktig 
verksamhet sker eller borde ske. I detta sammanhang borde även SKR starkt 
expanderande inflytande belysas” säger Fia Edwald, tidigare chef för 
systematisk informationssäkerhet vid Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB). 
 
SKR är inte en myndighet utan en arbetsgivare- och intresseorganisation som de 
senaste 15 åren har tagit på sig allt fler operativa uppgifter som liknar en 
myndighet. I Riksrevisionens rapport (RiR 2017:3) framkommer det att SKR fått 
en roll där man direktförhandlar med regeringen istället för med myndigheter på 
sedvanligt sätt. Trots att politiker från kommuner och regioner deltar i SKR:s 
beredningar och beslut så gäller inte offentlighetsprincipen för organisationen. 
SKR omfattas inte heller av sekretessreglerna i offentlighets- sekretesslagen 
vilket gör att hanteringen av känslig information inte är reglerad och insynen är 
begränsad. Bristen på insyn är besvärande ur ett demokratiperspektiv. 
 
3.4 Socialdepartementet/Socialstyrelsen 
En reformering av primärvården har inletts med inriktning för en nära och 
tillgänglig vård. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna 
gjort en överenskommelse och har lämnat över propositionen 2019/20:164 till 
riksdagen i april. I propositionen stärks huvuduppgiften för primärvården med 
tydliga uppdrag och med ett särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och 
kontinuitet. Primärvården skall vara navet i vården och samspela med annan 
hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Patienten ska vara delaktig utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  
 
I primärvården ingår bl a vårdcentraler och omsorgsboenden. Huvudmännen är 
alltså både region och kommun. Innehållet i lagrådsremissen Inriktning för nära 
och tillgänglig vård, en primärvårdsreform har sammanfattats i tre centrala mål: 
 

1. Tillgängligheten till primärvården måste öka. 
2. En mer delaktig patient/brukare och en personcentrerad vård. 
3. Kontinuiteten i primärvården ska öka. 

Här betonas också vikten av att primärvården organiseras så att alla som vill ha 
en fast läkarkontakt ska få det. 
 
Då det idag enligt lag är förbjudet att anställa läkare i kommunerna är det viktigt 
att det finns rätt kompetens på vårdcentralerna och att det i samband med 
reformen inrättas en fast läkare med geriatrisk inriktning på varje orts vårdcentral 
i vår kommun som kan arbeta med kommunens äldreboende och hemtjänst. 
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3.4.1 Förslag till ny socialtjänstlag 
En översyn av socialtjänstlagen har gjorts och ett förslag till ny lag Hållbar 
socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), har lämnats in från 
utredningen Framtidens socialtjänst. Förslaget ska ersätta nuvarande lag och få 
karaktären av en ramlag Ett tilläggsdirektiv, 2018:69, tillkom under 2018 där 
utredningen fick i uppdrag att analysera om en särlagstiftning för äldre skulle 
vara motiverat. Här har utredningen kommit fram till att ett fortsatt arbete behövs 
för att se över hur en särlagstiftning kan utformas. Utredningen anser att en 
förändring i riktning mot ett sådant förslag är en så komplex och omfattande 
förändring att den fordrar en särskild översyn. Utredningen bedömer också att en 
proposition med de författningsförslag som lämnats i betänkandet kan 
överlämnas till riksdagen tidigast hösten 2021. Förslagen bör kunna träda i kraft 
2022-2023. 
 
Troligtvis kommer vissa av förslagen i utlåtandet att eventuellt påverka 
socialtjänstens arbetssätt t ex förslaget att socialtjänsten ska ha ett förebyggande 
perspektiv och inriktas på att vara lättillgänglig, att verksamheten ska bedrivas i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att insatser får 
tillhandahållas utan föregående individuella behovsprövning (ny befogenhet för 
kommunerna). Utredningens bedömning är att en förskjutning av socialtjänstens 
verksamhet mot förebyggande arbete kan leda till besparingar för kommun och 
stat. 
 
En ny lag om socialtjänstdataregister föreslås också i utredningen. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utarbeta nya allmänna råd och föreskrifter 
för att stödja kommunerna i omställningen. 

4 Härryda kommuns äldreomsorgsverksamheter 
4.1 Hemtjänsten  
Varje dag vårdas ett stort antal människor i hemmet med hjälp av den 
kommunala hemtjänsten. När nu antalet personer, främst 80 år och äldre, kraftigt 
ökar de närmaste 10 åren så kommer omsorgen att stå inför stora utmaningar. 
Enligt SCB förväntas en ökning i Sverige av personer som är 80+ från idag ca 
535 000 personer till ca 806 000 personer år 2030. Av dessa beräknas ca 36 % ha 
insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) i form av hemtjänst, särskilt boende för 
äldre (SÄBO), trygghetsboende och korttidsboende. Denna ökning sker 
samtidigt som den yrkesverksamma delen av befolkningen minskar under samma 
period. 
 
Den medicinska utvecklingen, där fler kan behandlas och rehabiliteras, gör att vi 
lever längre. Sjukvårdens framsteg innebär att behovet av sjukhusvård kan 
minska men istället ökar behovet av bl a hemtjänst/hemsjukvård. Framstegen 
inom den slutna vården kan alltså få stora konsekvenser för kommunerna. I 
framtiden kommer samverkan mellan läkare i primärvården och hemtjänsten att 
vara av stor betydelse.  
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Härryda kommun hade enligt bokslutet 2019 ca 720 personer som fick olika 
insatser av hemtjänsten. Cirka drygt 215 av dessa har enbart larm. Hemtjänstens 
personal har möteslokaler i Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. 
 
Antal tillsvidareanställda per chef inom hemtjänst, per den 30/6, 2020. 
Totalt 129 personer varav 9 arbetar natt. 
 

 
 
Alla tjänster är heltid men personalen har möjlighet att vara partiellt ledig en del 
av tjänsten om de så önskar. I snitt besöker man 14-16 brukare under ett 8-
timmars arbetspass. Ett kvällspass (6 tim) brukar innebära 18-20 besök. 
 
Hur många timanställda som finns i verksamheten idag har varit svårt att få fram 
under pågående pandemi men behovet av vikarier har ökat under år 2020. Enligt 
tidigare statestik, innan pandemin, så låg antalet arbetande timmar, utfört av 
timanställda, på 20-25 %. Personalkontinuiteten i hemtjänsten är en viktig 
kvalitetsaspekt. Denna kontinuitet innebär att den äldre i största möjliga mån får 
vård och omsorg av samma personal. I Härryda kommun möter en brukare (i 
medelvärde) 16 olika personer från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod. 
 
Personalens tidsåtgång för sina insatser hos brukarna varierar naturligtvis 
beroende av beviljad insats. Härryda kommun använder idag en slags 
insatsschablon för hur lång tid det ska ta för en enskild insats hos brukaren 
exempelvis 30 min för morgonbesök, dusch eller promenad och 15 min för alla 
andra insatser. En timmas städ var tredje vecka. Om en brukare behöver längre 
tid vid ett besök får den tiden tas från någon annan brukare. Då även restiden 
mellan brukarna är inräknat i arbetsschemat så kan personalen uppleva att det 
blir en stressfaktor att hinna med sitt arbete i tid. 
 
Den demografiska utvecklingen med fler äldre innebär också en efterfrågan på 
utbildad personal inom omsorgen. Hemtjänsten måste idag ta hand om betydligt 
sjukare människor än för 10-15 år sedan vilket ställer högre kompetenskrav. En 
förutsättning för att äldreomsorgens insatser ska vara av god kvalitet är att 
personalen har lämplig adekvat utbildning och erfarenhet.  
 
Enligt SCB:s prognos 2019(31) finns stor risk för brist av personal i framtiden. 
Denna brist kan innebära att befintlig personal får försämrad arbetsmiljö och får 
en högre arbetsbelastning med t ex att det blir fler brukare per anställd att ta hand 
om per arbetspass.  
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Även om kommunen idag har ett bra fortbildningsutbud så gäller det för 
kommunen att även i framtiden skapa goda förutsättningar för en hållbar 
kompetensförsörjning.   
 
Ibland behövs det nya perspektiv för att verksamheten ska utvecklas framåt. Det 
finns idag många olika arbetsmodeller där vård och omsorgsverksamheten kan ta 
till sig nytt arbetssätt. En modell som sticker ut är Skönsmomodellen i Sundsvall. 
Tillitsdelegationen beskriver i SOU, 2018:38 att modellen har lett fram till bättre 
kvalitet och arbetsmiljö, större arbetsgäldje för medarbetare och positiva effekter 
för kommunens ekonomi. ”Arbetet med modellen har inneburit, skriver 
Sundsvalls kommun ”att organisationen har gjort en resa från brukarperspektiv 
till brukarens perspektiv.” 
 

4.1.1 Anhörigvårdare 
Det finns en grupp inom hemtjänstens uppdragsområde som man sällan nämner 
och det är anhörigvårdare. När den äldre beviljas hemtjänst tar också 
handläggarna hänsyn till om det finns anhöriga som kan vara behjälpliga i 
vården av den enskilde. Ofta innebär det att anhöriga skall kunna vara nära till 
hands och delaktig – d v s de skall inte ha ansvaret för brukaren. Det finns idag 
ingen lag som säger att anhöriga är skyldiga att hjälpa till, inte ens i 
äktenskapsbalken. Vård av närstående måste byggas på frivillighet. I många 
relationer blir närmaste anhörig den som får ta vård och omsorgsansvar i 
vardagen. De är en sak att vara delaktig och en helt annan att som anhörig känna 
att hen ska bära hela ansvaret. 
 
Alltför många anhöriga sliter idag för att skapa en dräglig tillvaro för sin 
närstående. Risken finns att det kan leda till att den som vårdar inte orkar med 
utan också insjuknar och i och med det så krävs det mer omsorg. Bostaden 
riskerar att förvandlas från ett gemytligt hem till en vårdplats.  
 
4.2 Biståndsbedömda äldreboenden 
Idag har kommunen drygt 6200 pensionärer vilket motsvarar ca 16,1 % av 
befolkningen. Av dessa bor 75 % i Landvetter och Mölnlycke. Det krävs ett 
långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska 
och tekniska utvecklingen. Även om de som är äldre idag blir allt friskare så ökar 
andelen som är över 80 år markant med ca 7 % per år i vår kommun fram till år 
2030. Med hög ålder ökar risken för multisjuklighet och demenssjukdom och det 
är för denna grupp som äldreomsorgen behöver rusta för i framtiden. Demens 
ökar i gruppen 80+ och nästan hälften av alla som är 90+ har en demenssjukdom. 
Detta innebär att våra särskilda boendeplatser, demensboende, trygghetsboende 
och korttidsplatser inte kommer att räcka till i framtiden. Alla kan eller vill inte 
behandlas hemma. 
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4.2.1 Särskilt boende för äldre  
Härryda kommuns kapacitet att erbjuda moderna ändamålsenliga bostäder till 
äldre måste öka. Just nu finns det 7 stycken särskilt boende för äldre (SÄBO): 
Säterigården, Ekdalagården, Rådahemmet, Hönekulla gård, Bygården, Östra 
Bygården, Björkelid. Totalt 288 platser varav 27 platser är korttidsboende. 
 
Behovet av platser med särskild inriktning på äldre kommer säkerligen att öka 
mer än vad kommunen har prognostiserat. Dagens SÄBO är i första hand 
organiserad för den som är multisjuk och som har så omfattande behov att 
kvarboende i hemmet framstår som olämpligt av säkerhetsskäl. Antalet platser på 
SÄBO har minskat i förhållande till det ökande antalet äldre. 
 
Ett bevis på att det kan saknas platser är väntetiden mellan fattat beslut och 
inflyttningsdatum till SÄBO. År 2019 var väntetiden 179 dagar, det motsvarar 
nästan 6 månader. Alltså det dubbla mot var SoL anger, vilket är inom 3 
månader. En sådan lång väntetid kan få negativa konsekvenser för den äldres 
hälsa och påverkar också de närstående negativt. Kommunen riskerar att få 
betala en särskild avgift till staten i varje ärende där en person behövt vänta mer 
än 3 månader på att beslut ska verkställas. Ur brukarens perspektiv sker att 
brukaren ansöker om en plats och får den, att brukaren ansöker om en plats men 
får ingen eller att brukaren ansöker om en plats, får en plats, men tackar nej. Det 
uppstår alltså en obalans i uppfattningen om tillgängliga platser och bristen på 
platser.  
 
Med dagens erfarenhet, av coronaviruset, står det klart att politiker, tjänstemän 
och byggherrar måste ta höjd för pandemier redan när ett SÄBO skall planeras 
och byggas. Byggplaner bör sträva efter att bygga ”hemlika” boenden med 
trädgård och uteplatser. Boendet ska förstärka det friska hos de äldre som 
uppmuntrar till utevistelse och samvaro. 
 
Ett exempel på ett radikalt annorlunda boende finns i Hodgeway i Nederländerna 
där man har byggt en demensby som ett bostadsområde med affärer, restauranger 
och torg. Där bor det 152 äldre dementa i grupper om ca 25 personer i olika hus. 
Där kan de röra sig fritt utan att känna sig inlåsta. Resultatet har blivit att andelen 
äldre som tar lugnande medel har minskat med hälften. Vellinge kommun är på 
väg att bygga Sveriges första demensby. 
 
Beredningen bedömer, utifrån det underlag vi har fått fram, att 
behovet/efterfrågan av fler SÄBO även fortsättningsvis kommer att vara stort. 
 

4.2.2 Biståndsbedömt trygghetsboende 
En ny biståndsbedömd särskild boendeform infördes i april 2019 som kallas 
trygghetsboende. Kommunen har idag tre biståndsbedömda boenden i 
Mölnlycke, Landvetter och Hindås med totalt 70 platser.  
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Kommunens befintliga boenden med god tillgänglighet (BGT-boende) i 
Mölnlycke och Landvetter har ändrat namn till trygghetsboende, alltså inga 
nybyggnationer. 
 
Insatsen i trygghetsboendet syftar till att öka tryggheten för äldre personer som 
upplever otrygghet och social isolering. Målgruppen behöver inte vård och 
omsorg dygnet runt utan insatsen syftar till att bryta isoleringen genom bl a 
möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter. Även här är utemiljön viktig 
när dessa boende planeras. 
 
Trygghetsboenden kan avlasta hemtjänsten och korttidsboendet då flera brukare 
bor på samma plats och genom detta minskar restiden för personalen som då 
slipper åka till olika brukares boende. Det här är en boendeform som kan vara 
lämplig för flera av de som får avslag till SÄBO. Enligt kommunens 
lokalresursplan så planeras inga fler biståndsbedömda trygghetsboende i 
kommunen de närmaste 5 åren. 
 

4.2.3 Korttidsboende 
Behovet av fler korttidsplatser finns också. Idag har vi enbart korttidsboende i 
Mölnlycke för hela Härryda kommun. Detta innebär långa resor för de anhöriga 
som bor i de östra delarna. Totalt har kommunen 27 korttidsplatser men utav 
dessa används en del av platserna under år 2020 också för coronapatienter vilket 
innebär att vi minskat just korttidsplatser som bl a används för avlastning för 
anhöriga i hemtjänsten och utskrivna från sjukhusen. Då det förväntas att de allra 
flesta sjuka äldre skall behandlas i hemmet så behövs det sannolikt ytterligare 
korttidsboende som avlastningsplatser. Behovet är minst 25 nya platser i den 
närmaste framtiden och förslagsvis då på en annan ort i kommunen än 
Mölnlycke. 
 
4.3 Hemsjukvård/palliativ vård 
Uppdraget i beredningen har bland annat varit att göra studiebesök på olika 
instanser kopplade till omvårdnaden på olika vis. Under senvintern blev vi alla i 
samhället drabbade av Coronapandemin med olika restriktioner som följd. Det 
gjorde att till exempel studiebesök inte längre kunde genomföras. Vårt uppdrag 
har varit att beskriva hemsjukvården och den palliativa vården. Om 
hemsjukvården generellt är uppgifterna hämtade från kommunens egen hemsida 
under Vård och Omsorg, kompletterat med siffror och kostnader, uppgifter som 
besvarades av Elisabeth Trenter, planeringsledare inom socialtjänsten. 
 
Redogörelsen om den palliativa vården bygger på samtal och mejlkontakt med 
Linda Modig, specialistsjuksköterska inom palliativ vård och palliativ 
koordinator. Beredningen ger också beskrivning av ett tänkt scenario i vården en 
patient i livets slutskede grundad på empiri. 
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4.3.1 Hemsjukvård 
Vårdsamverkan i Göteborgsområdet och kommunal hälso- och sjukvård 
I organiseringen Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet, möts 
chefer från regionens hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal vård och omsorg, 
socialtjänst samt skola för att skapa förutsättningar att ge personer som behöver 
insatser från både kommun och region bästa möjliga vård, stöd och omsorg. I 
Göteborgsområdet ingår Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö.  
 
Den som inte klarar av att besöka vårdcentralen kan få den sjukvård som hen 
behöver i hemmet. Genom kontakt med vårdcentralen skickas remiss med 
förfrågan om kommunal hemsjukvård. Sjukvårdsinsatserna utförs av 
sjuksköterskeenheten som även ansvarar för personer som bor på äldre- och 
gruppboenden. Sjuksköterskeenheten är tillgänglig dygnet runt. 
 
Ansvarsfördelning kommun och region 
Västra Götalandsregionen ansvarar för att ge förutsättningar för en god hälsa för 
alla invånare i Västra Götaland och för att det finns bra sjukvård för alla. Västra 
Götalandsregionen ansvarar för sjukhus, vårdcentraler och folktandvård. 
Kommunen ansvarar för (enligt hälso- och sjukvårdslagen) att erbjuda en god 
hälso- och sjukvård som även omfattar habilitering, rehabilitering och 
hjälpmedel upp till sjuksköterskenivå till den som: 

• bor i särskilt boende eller på korttidsboende 
• har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller rehabilitering 
• deltar i dagverksamhet 

Härryda kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Hjälp från läkare 
ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus för. 
 
Att vårdas i hemmet 
”Sjuka äldre bör undvika sjukhus och kan vårdas tryggare i sina hem”. Det 
budskapet går nu kommuner, sjukhus och primärvården i Göteborgsregionen ut 
med för att skydda personer i riskgrupper från att bli smittade av coronaviruset. 
”Vi har en bred kompetens för detta och kan ge en god avancerad vård i 
hemmet”, säger Lena Lager, sektorschef för socialtjänst i Härryda kommun. 
Uppmaningen att undvika sjukhus gäller framförallt för så kallade sköra äldre, 
vilket innebär personer som är äldre än 70 år eller som har bakomliggande 
sjukdomar. Dessa patienter finns oftast i kommunens äldreomsorg och vårdas 
redan idag i stor utsträckning i sina hem med hjälp av hemtjänst och 
hemsjukvård. ”Det finns en allmän uppfattning bland patienter och anhöriga att 
det är tryggare att vårdas på ett sjukhus. Vi strävar alltid efter en säker vård på 
patientens villkor och oftast sker den bäst i hemmet. Och just nu kan det vara 
direkt olämpligt för många inom denna patientgrupp att vara på ett sjukhus”, 
säger Lena Lager. 
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Den rådande situationen innebär att patienter i större utsträckning ska får vård i 
sina hem. Idag kan man till exempel få provtagning, behandling med antibiotika 
eller dropp i sitt hem utan att behöva åka in till ett sjukhus. Enligt Lena Lager 
finns det en god beredskap inom Härryda kommun och det behövs inga 
omprioriteringar i nuläget för att klara vården i hemmet. ”Vi klarar detta med de 
resurser som finns. Det finns en tät samverkan mellan kommunen, sjukhus och 
vårdcentraler att ge avancerad vård i hemmet i större utsträckning och alla står 
bakom detta. 
 
Sjuksköterska, omvårdnadspersonal, läkare och MAS 
Äldre eller funktionshindrade personer som bor i sina hem kan få hjälp av en 
sjuksköterska från sjuksköterskeenheten. Omvårdnadspersonal är i tjänst dygnet 
runt. Den som bor hemma söker läkarvård via vårdcentralen. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för all kommunal 
hälso- och sjukvård, med uppgift är att bevaka vårdtagarnas säkerhet och 
utveckla kvaliteten i vården. 
 
Avgift och antal brukare 
Avgifter gäller tjänster som kommunen ska utföra enligt Socialtjänstlagen och 
Hälso- och sjukvårdslagen. För den enskilde är i dagsläget avgiften 669kr per 
månad. Det beror lite på vad som räknas; sjuksköterskor och rehab eller kostnad 
även för delegerad tid. Hittills har 581 personer erhållit hemsjukvård och det 
brukar röra sig om ca 800 personer/år.  

4.3.2 Palliativ vård 
Härryda kommun erbjuder palliativ vård på en allmän nivå eftersom ingen egen 
läkare är anställd utan läkarna kommer från vårdcentralen. Hemsjukvården har 
inget palliativt team utan vård, lindring, i livets slutskede sköts av 
hemsjukvården med stöd av palliativ koordinator som är en sjuksköterska med 
specialistutbildning i palliativ vård. Koordinatorn samordnar, informerar, 
utbildar, är kontaktperson, erbjuder besök och verkar för utveckling av vården. 
Teamet uppstår på nytt kring varje ny patient tillsammans med en läkare från 
vårdcentralen. I Sverige utgör den allmänna palliativa vården ca 80 % av dem 
som vårdas i palliativt skede. Kommunen har då ansvaret och all personal ska ha 
grundläggande kunskaper. 10-20 % av dem som vårdas har behov av 
specialistkompetens t ex hospice eller specialistteam som regionen ansvarar för. 
Härryda kommun erbjuder alltså allmän palliativ vård, medan vi konsulterar 
specialister på Palliativt centrum SU eller SÄS och köper platser på hospice i 
Göteborg vid behov. 
 
Härryda kommun har det politiska målet att ”ingen skall dö ensam”. Hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL) samarbetar med Socialtjänstlagen (SoL) då den 
medicinska bedömningen som görs av sjuksköterska (HSL) till stor del ligger till 
grund för och handläggarens (SoL) beslut om insatser. I det absoluta slutskedet 
arbetar professionerna tillsammans med öppna beslut om vård i livets slutskede 
eller vård på korttidsplats. 
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Det finns ingen specialiserad palliativ vård i Härryda kommun eller i våra 
kranskommuner. Det är uppmärksammat av regionen. En kartläggning gjordes 
under 2019 och en rapport presenterades. Det framkom att utbyggnaden av 
specialiserad palliativ vård i Partille, Öckerö, Härryda och Mölndal bör 
prioriteras.  
 
Eftersom kommunen inte har palliativa vårdplatser är vi beroende av att köpa 
platser av Göteborgs kommun. Man kan få allmän palliativ vård på Hönekulla 
gård, korttidsenheten. Härryda kommun erbjuder bra palliativ vård i 
hemsjukvården under de rådande omständigheterna men eftersom den inte är 
under specialistvården saknas egna läkare, dietister och kuratorer. Avancerad 
vård ges i hemmet i viss utsträckning som t ex blodtransfusioner och skötsel av 
ascitesdrän, det bygger då på samarbete med läkare på sjukhusen. Slutsatsen blir 
att kommunen får en högre kompetens om kommunen också har ett eget hospice 
eller delar med kranskommunerna än bara tillgång till ett specialistteam men 
koppling till vårdcentralen med inhyrda hospiceplatser.  
 
Empirin 
I praktiken kan det gå till så att exempelvis onkologen på Sahlgrenska initierar 
hemsjukvård för patienten. Runt patienten skapas då ett vårdteam med 
sjukgymnaster, rehabpersonal, kontaktperson från den palliativa vården, läkare 
från vårdcentralen. Patienten får hembesök för att avgöra vilket stöd och vilken 
hjälp patienten behöver. Det kan till exempelvis vara tryckutjämnande madrass, 
sittbänk över badkaret, duschpall, transportrullstol. Patienten kan också få dropp, 
näringslösning och medicinering i hemmet. Dessutom kan blodprover tas och 
hemsjukvården hjälper till med att se över doser, recept med mera. Vid behov 
kan patienten få hem näringsdrycker, blöjor och andra skyddsmaterial. Om 
behovet finns kan en korttidsplats erbjudas för avlastning av familjen. Avlastning 
och omvårdnad i hemmet kan också ordnas genom hemtjänsten. Hemsjukvården 
står i ständig kontakt med onkologen för att kunna ge patienten den bästa möjliga 
vård i hemmet.  
 
Dock har vår ”spaning” på hemsjukvården sett ett problem som kan uppstå när 
det blir glapp mellan behandling, behandlingens upphörande och placeringen på 
hospice. När medicineringen som onkologen har ansvar för upphör eftersom 
patienten är färdigbehandlad kan patienten visserligen stå i kontakt med läkare 
på onkologen men ansvaret ligger nu hos läkaren på vårdcentralen som är 
kopplat till hemsjukvården. Den läkaren är inte onkolog.  
Först när patienten blir inskriven på hospice får patienten tillgång till en läkare 
med kunskap om cancersjukdomar. Det finns en uppenbar risk att patienten 
upplever sig falla mellan två stolar. Det är knappast optimalt i livets slutskede. 
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Avgift, kostnad och antal brukare  
Palliativ vård i hemmet eller hospicevård i annan kommun betalas genom 
avgifter och som en kostnad för kommunen. Den enskilde betalar en avgift för 
mat och omvårdnad motsvarande avgiften vid korttidsvistelse. Kommunens 
kostnad är 5 380 kr per dygn. 
 
Under 2019 avled 19 personer i hemmet och i år har hittills 15 personer avlidit. 
Hospicevård i andra kommuner beviljas under senare år med 1-2 personer per år. 
Hittills under 2020 har 6 personer beviljats vård i annan kommun. 
 
4.4 Ofrivillig ensamhet 
Ofrivillig ensamhet drabbar många äldre och för en del går denna känsla av 
ensamhet inte över. Den påverkar deras hälsa på ett destruktivt sätt. Det finns 
idag mycket forskning som visar på de negativa hälsokonsekvenserna som 
ofrivillig ensamhet kan orsaka. Det är den farligaste typen av ensamhet och 
bedöms som dubbelt så skadlig som fetma och lika skadligt som alkoholism och 
stillasittande. 
 
Det finns olika former av ensamhet, objektiv (mätbar) d v s den äldre bor ensam 
och umgås sällan med andra och den subjektiva (upplevda) ensamheten, en 
persons självskattade ensamhet och som är skadlig för hälsan. Studier visar att 
ensamhet är vanlig bland äldre och graden av ensamhet ökar med stigande ålder. 
Det är i och för sig inte åldern i sig som gör att äldre är drabbade utan snarare att 
det är andra olika former av ohälsa som drabbar dem ju äldre de blir. Det finns 
tydliga samband med ensamhet och depression samt mellan ensamhet och 
nedsatt fysisk rörlighet. Bland andelen äldre över 77 år är det ca 12 % av 
befolkningen i Sverige som uppger att de känner sig ensamma enligt SCB:s 
undersökning. 
 
John Cacioppo är en utav världens ledande forskare på ensamhet och dess 
konsekvenser på hälsan. I boken ”Loneliness, Human Nature and the Need for 
social Connection”, som han skrivit tillsammans med William Patric, redogörs 
både tidigare forskning och egna studier i ämnet. Där refereras till en artikel i 
tidskriften ”Science” som visar att isolering innebär lika hög risk för förtidig död 
som högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar. 
 
Det är viktigt att alla sektorer i samhället känner till vikten av sociala relationer 
och underlättar skapandet av sådana. Det gäller att hjälpa de äldre att hitta 
gemenskap. Ett exempel på detta görs i Danmark genom projektet ”Genlyd” där 
de har en hemsida som fungerar som en anslagstavla. Där kan de äldre ta del av 
både kommunens och civilsamhällets utbud av aktiviteter. 
 
Den digitala utvecklingen ger också möjlighet att umgås och interagera utan att 
ses fysiskt, men hänger de äldre inte med i den utvecklingen eller helt enkelt inte 
vill umgås digitalt, är det lätt att man blir isolerad. 
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Att minska den ofrivilliga ensamheten är en stor utmaning som kräver samarbete 
mellan samhällets olika aktörer. 
 
Exempel att satsa på: 
 

• Att kommunen ger ekonomiskt stöd till de i civilsamhället som möjliggör 
kostnadsfri social gemenskap för äldre. 

• Att öronmärka tid för samtal/social samvaro i hemtjänstuppdraget. Den 
tiden finns inte idag. 

• Att investera i mer personal på äldreboende så att de boende kan delta i 
socialt umgänge. 

5 Kompetensförsörjning 
5.1 Stärkt kompetens i vård och omsorg från nutid till 2040 
Arbetsgivarna måste kunna rekrytera, attrahera, utveckla och behålla rätt 
kompetens. Då kan verksamheten erbjuda medborgare och företag den service 
och de tjänster som krävs. Behovet av arbetskraft kommer att öka med 60 % 
(170 000 personer) enligt ”Trender och prognoser 2017” från SCB fram till 
2035. Arbetsvillkoren i Sverige gör också att många överväger att sluta inom 
äldreomsorgen. En faktor till detta anges vara de så kallade ”delade turerna” som 
är unikt för Sverige. Andra faktorer är arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd 
i arbetet, utvecklingsmöjligheter inom yrket med mera. Socialstyrelsens 
lägesrapport från 2017 anger att alldeles för få män söker sig till yrket och detta 
begränsar rekryteringsbasen. Det finns en sammantagen uppfattning att många 
som söker de utannonserade tjänsterna, t ex undersköterska, inte är 
anställningsbara bl a på grund av bristande eller inte tillräcklig utbildning. Det 
behövs insatser i ett tidigt skede av utbildningsvägen för att öka intresset för 
yrket. Flera verksamheter bemannas, enligt utredningens erfarenhet, i stor 
utsträckning av personal som inte har rätt kompetens för arbetsuppgiften.  
 
Kraven på kompetensnivå skiljer sig mellan regioner och kommuner. Det finns 
en uppfattning i yrkesgruppen att det är attraktivare att arbeta inom en region än 
inom kommunal verksamhet. Enligt SKR:s rekryteringsrapport från 2018 är 
rekryteringsbehovet fram till 2026 500 000 personer. En negativ faktor i 
kompetensförsörjningen är sjukfrånvaron. 2016 låg det på 6 000 årsarbetare. 
Statens ansvar i kompetensförsörjningen är begränsat till högre utbildning och 
lagstiftning. Kompetensutvecklingen är arbetsgivarens eget ansvar. Regeringen 
ger ändå medel till regioner och kommuner för kompetensförsörjande insatser.  
Olika insatser har genomförts som till exempel Kunskapslyftet, Insatser för 
tillfälligt anställda, Kvinnors hälsa och förlossningsvård, inom psykiatrin, 
Ledarskapsutbildning inom äldreomsorgen, Omvårdnadslyftet med flera. 
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Många av de 180 000 yrkesverksamma undersköterskorna har olika lång 
erfarenhet i yrket och varierande yrkesutbildningsbakgrund. Om yrkesutövaren 
behöver kompetenshöjning måste yrket valideras. Ett påpekande när det gäller 
undersköterskorna är att man under valideringsperioden behöver hitta vikarier 
och eftersom perioden i sig är kort blir det svårt att hitta ersättare.  
 
Utbildningsvägarna är många inom yrket och skiljer sig åt över både tid och rum. 
Utredningen pekar på att de 1) föreslår ett legitimationsförfarande, men också 2) 
avstyrker det samma. Det visar komplexiteten i frågan. Utredningen drar därefter 
slutsatsen att 3) skyddad yrkestitel är mer ändamålsenlig. I kommunal 
verksamhet är det oftast endast lönen som skiljer ett vårdbiträde från en 
undersköterska, inte arbetsuppgifterna. Detta trots att utbildningen skiljer sig åt. 
När arbetsfördelningen inte sker på grundval av kompetens finns det en risk att 
säkerheten för patienterna och brukarna försämras. 
 
Kartläggningen som utredningen gjort visar bland annat på att personalen oftast 
arbetar självständigt i kommunal verksamhet, särskilt inom hemtjänsten, men de 
gör samma kvalificerade arbete. Den anställde kan vara vårdbiträde eller 
undersköterska. De kompetensbrister som framkommit är bland annat avsaknad 
av enhetlig utbildning, bristande, för yrket, karaktäristiska kunskaper, bristande 
språkkunskaper och att arbets- och ansvarsfördelning inte sker efter kompetens, 
främst inom kommunal verksamhet. Men det finns också hinder för att införa en 
legitimation. På grund av att yrket inte har någon akademisk nivå uppfylls inte 
kriterierna för legitimation så som det ser ut idag. Vidare menar utredningen att 
de kriterierna är väl avvägda och etablerade och bör därför inte ändras. Trots 
tidigare förslag fortsätter utredningen med ett resonemang om att kostnaderna för 
legitimationsförfarande inte står i proportion till vad som skulle uppnås med en 
legitimation. De avslutar med att skriva: ”Sammantaget anser utredningen att 
den form av reglering som är mest ändamålsenlig för den aktuella yrkesgruppen 
är skyddad yrkestitel” (SOU 2019:20. s 192).  
 
Reglerna om skyddad yrkestitel är bland annat dels att endast den med rätt 
kompetens/examen har rätt att använda själva titeln, dels att den som saknar 
rätten till användandet inte heller har rätt att använda en titel som kan förväxlas 
med den skyddade titeln. Det skall vara frivilligt att ansöka om skyddad 
yrkestitel hos Socialstyrelsen men det innebär också att man dels inte vill ansöka 
eller dels inte vet om att man kan ansöka. 
 
Konkurrensen på arbetsmarknaden ökar. Den bristande kompetensen i flera 
branscher som kräver en allt högre kompetens blir en brist i dubbel bemärkelse. 
Människor utanför arbetsmarknaden med begränsade språkkunskaper och låg 
utbildningsnivå behöver uppdatera sin kompetens. I offentlig sektor är snart alla 
yrken bristyrken.  
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Kravet ökar på ett yrkeslivslångt lärande. De snabba förändringarna påverkar alla 
branscher. Det troliga är att fler kommer att få byta yrkeskarriär under sitt 
yrkesliv. Det ökar kravet på att arbetsgivaren är attraktiv. ”Att vara en attraktiv 
arbetsgivare och ladda varumärket så att det lockar talangerna blir viktigare 
när konkurrensen ökar” (Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i 
framtiden, En scenarioanalys fram emot 2040. 2019 Kairos Future AB, s 26) Den 
anställde skall ha bra arbetstider, intressanta arbetsuppgifter, 
anställningstrygghet, meningsfullt arbete etc. Djup och bredd i kompetensen och 
kompetensutvecklingen blir viktigare. 
 
Kairos Future AB:s studie visar vidare på ett scenario 2040. 2040 är konfliktfylld 
och flera av de avtalen om minskade utsläpp av växthusgaser har inte uppfyllts. 
Inga fler länder har lämnat EU. I Mellanöstern och i Sydamerika fortsätter de 
olika konflikterna. Kärnkraften fortsatt viktig roll för stabil elförsörjning. 
Migrationen har stabiliserats eftersom man i EU kommit överens om delat 
ansvar. Integrationen är fortsatt ett problem. Däremot har integreringen vård, 
omsorg och tandvård gjort att tänderna räknas som en del av kroppen. Generellt 
sett är tillgängligheten god inom hälso- och sjukvården trots att patienterna ofta 
tvingas byta läkare. Kravet på egenansvar saknas och preventionen får inget stöd. 
Implementering, utbildning och support att IT-stödet för individen har uteblivit. 
Journalsystemet är transparent och inrymmer alla data som behövs. 
Digitaliseringsutvecklingen har gått framåt. Lagstiftningen har inte hängt med. 
Inom den högspecialiserade vården är man överens på nationell nivå vem som 
gör vad och var. Primärvården är offentligt finansierad inom sjukvården. 
Hälsofrämjande och prevention varierar över landet. Inom äldreomsorgen på 
grund av den demografiska bilden går man på knäna igen eftersom ingen förmår 
tänka långsiktigt. Hemsjukvården har allt fler patienter med brister i 
transportsystem, distribution och bemanning. 
 
”Kompetensförsörjning 
Många försök har gjorts under åren för att säkerställa kompetensförsörjningen 
för hälso- och sjukvården och omsorgen. Idag har man genom statens försorg 
gett lärosätena en övergripande instruktion om vad de ska producera.  
 
De har anpassat sitt kursutbud efter behoven när det gäller hälso-och 
sjukvårdens kompetensbehov inom exempelvis digital teknik och AI, ledarskap, 
kommunikation och tjänstedesign. Kompetensutveckling i vård och omsorg 
samordnas mellan lärosätena och vårdaktörerna men det saknas system för 
uppföljning av det yrkeslivslånga lärandet” (a.a. s 37). 
 
Trots problemen menar Kairos Future att framförhållningen och långsiktigheten 
utvecklats så att anpassning av programmen i utbildningen blir bättre. De tror att 
proven blir regelbundna och återkommer vart 5:e år som ett krav för legitimerad 
personal att behålla sina legitimationer. Kompetensbristen är stor och 
försörjningsplanen dålig vilket gynnar bemanningsföretagen och driver upp 
kostnaderna.  
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”Samtidigt ökar kostnaderna för vård och omsorg vilket har lett till stora 
besparingar och höjda skatter. Den stora 40-talistgenerationen är nu i 90-100-
årsåldern och innebär helt nya erfarenheter för vård- och omsorgssektorn när 
det gäller omfattningen av nödvändiga insatser. Sammanfattningsvis råder en 
politisk splittring när det gäller finansieringen och prioriteringen av hälso- och 
sjukvården samt omsorgen”…(a.a. s 49,50). 
 
Vidare skriver de: ”Kompetensförsörjning 
När det gäller lärosätenas roll i hälso- och sjukvårdssystemet 2040 har man från 
statligt håll äntligen, enligt många, tagit fram en långsiktig strategisk plan för 
utbildningar och finansiering. Det har gnisslat i leden och viss konkurrens har 
uppstått mellan lärosätena men insikten om att alla kommer att tjäna på 
åtgärderna börjar sjunka in. En annan positiv aspekt är att lärosätena får en allt 
viktigare roll i det yrkeslivslånga lärandet, både fysiskt och genom webbaserade 
utbildningar.” (a.a. s60). 
 
Gamla kompetenser kommer att finnas kvar eller försvinna och nya kommer till. 
Workshop-grupperna (Kairos Future) pekar ut olika områden som: 
Högspecialiserad vård, den centrala vården. Samordningsfunktion, logistik, 
distribution och patiensflöden. Primär- och hemsjukvård. Nära vård, fysik och 
digital. 
 
Kairos Future avslutar med följande reflektion: ”En synnerligen viktig fråga är 
hur den samlande kraften för kompetensförsörjningen ska utformas för att skapa 
en sammanhållen, jämlik, framtidsinriktad och attraktiv vård och omsorg för 
såväl patienter som medarbetare. En kraft som förmår möta utmaningarna, 
undanröja hindren för innovationer och initiativ och som skapar en 
sammanhållen och långsiktig hälsovård och omsorg” (a.a. s 75, 76). 

6 Teknik och digitalisering  
Efter Ädelreformen 1992, och utvärderingen sex år senare, pekades bland annat 
ut problem med samordningen kring de olika ansvarsområdena med tekniska 
lösningar och hjälpmedel som fanns på den tiden. Efter tio år konstaterades att t 
ex samarbetssvårigheterna mellan olika ansvarsområden på grund av förändrade 
samhällsstrukturella förändringar fortfarande fanns kvar. Efter 20 år har 
samordningen delvis blivit bättre. Dessutom har teknikutvecklingen av 
hjälpmedel och andra tekniska lösningar hela tiden ökat.  
 
Trendspaningen ger vid handen att äldre blir ännu äldre, fler och är friskare och 
mer självständiga än förr. Förebyggande arbete är minst lika viktigt som vården i 
sig. Eftersom många lever längre kommer vissa grupper av hälsotillstånd öka 
som exempelvis demenssjukdomar som kräver nya arbetsmetoder och 
investeringar.  
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Digitaliseringen kommer att bli omfattande i välfärdssektorn vilket innebär stora 
möjligheter. Sensorer, appar på mobiler och surfplattor som skickar påminnelser 
eller andra stöd till de äldre ökar tryggheten, självständigheten och högre 
livskvalitet. Tekniken med t ex e-hälsolösningar ger bättre arbetsmiljöer i 
socialtjänsten, kan ge personalen mer tid, flexibilitet i utförandet och minska 
stressen. Tekniken ger möjlighet för personalen att disponera sin tid bättre i 
förhållandet till sina brukare.  
 
Med de tekniska lösningarna följer bland annat problemet med att en 
patients/brukares vårdhistoria finns på fler ställen och det går inte att få en 
samlad information. Lagrum, integritetsskyddet, informationsansvaret och 
åtkomst är en inte helt enkel nöt att knäcka. Sverige har kommit långt med 
gemensam teknisk infrastruktur och ramverket i informationsförsörjningen. Vi 
ligger långt fram i samverkan mellan olika aktörer t ex huvudmännen region och 
kommun, myndigheter och privata aktörer. Sverige och de övriga nordiska 
länderna anses vara ur ett globalt perspektiv innovationsfrämjande sett till kultur 
och öppenhet. 
 
I framtiden spås fler få vård i hemmet. Hur ser man då på teknik, integritet och 
offentligt ansvar? Hur ser bostaden ut, oavsett om det är hemmabostaden eller ett 
äldreboende? Oavsett hur svaren blir om själva boendet konstateras det att ny 
teknik kommer att finnas i bostaden eftersom bland annat till exempel Artificiell 
Intelligens kommer att öka i användning. I vår spaning ser vi en del olika förslag 
till exempel robotvändning för att undvika trycksår, rörelseträning i maskiner, 
ekonomisk ersättning till de vuxna barn som tar hand om sina föräldrar, 
sjukgymnastik online, kläder som lyser i mörkret med mera.  
 
Det förutspås också att de som har råd kan få bättre vård genom 
”premiumtjänster”, vård i hemmiljö utomlands, bättre rullstolsanpassade bilar. 
Vår spaning konstaterar att de äldre i högre grad än förr söker tillfredsställa sitt 
självförverkligande snarare än att söka trygghet och fysiska behov vilket var mer 
angeläget tidigare. Troligtvis innebär detta att den äldre kan använda tekniken för 
sina relationer, för att få uppleva olika saker virtuellt, att kunna lägga upp sitt liv, 
bilder med mera online (vilket kallas virtuell odödlighet), att med teknikens hjälp 
kunna utföra viktiga funktioner (kallas yrke light), tekniskt kunna skapa och 
simulera ”avatarer” av döda släktingar, i livet slutskede möta och stödja 
trancendens (hos Futurwise kallat ”Gud online”). 
 
Individualismen kommer att öka och därmed svårigheterna att inrätta sig i 
”ledet” som andra byggt. Då ger de tekniska lösningarna möjligheter att bygga 
sin egen värld. Som exempel ges att handla på nätet som innebär att man kan ha 
sin egen profil. Det finns en hälsoboom i samhället. Medvetenheten om den 
fysiska hälsan, motion och kondition har ökat vilket kommer att ge möjligheter 
virtuell träning, skanning av matens näringsinnehåll, träningscyklar som 
omvandlar energi till el.  
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Fler exempel är: stepmaskiner som man måste trampa på så att inte tv:n stängs 
av, ljudliga påminnelser ”nu har du suttit för länge”, fettförbränning med 
mikroskakningar i sängen, kylskåpsdörrar som bara öppnas om man gjort 
tyngdlyftning. Robothundar, appar för mindfullness, terapi online, brainboost-
cocktail för att förbättra hjärnfunktioner på kemisk väg. 
 
Detta om patienten och brukaren men hur ser det ut i bostaden (oavsett var den 
är)? Det skiljer sig i behov beroende på om brukaren bor i staden eller på landet. 
Med ökat avstånd krävs koordination, samverkan, smart logistik och hjälp med 
information. Lösningar kan vara t ex e-handel, on-demand-buss, kontaktcenter.  
 
Dessutom är det fler som bor ensamma vilket också bidrar till en önskan om 
tekniska lösningar och här föreslås t ex: onlinebingo/bridge, onlineforum och 
diskussioner med andra människor som har samma frågeställningar (inom t ex 
sjukvården), lösningar som knyter ihop personer med liknande intressen, 
hobbyer, profil samt en virtuell stad för pensionärer. De så kallade 
grindsamhällena som ännu inte är så vanliga i Sverige medför troligtvis biometri 
för identifiering av vård-och omsorgspersonal, temporära digitala nycklar via 
mobiler samt ringar, armband och inopererade chip för identifiering. 
 
Hemmen blir mångfunktionella och man kan arbeta, shoppa, distansutbilda sig, 
se på underhållning, göra diverse bokningar med mera. Rummen förvandlas och 
byter funktioner genom dold vårdutrustning, värme och ljusinställningar kan 
varieras för stämningsskapande, takdisplayer som visar t ex en blå himmel eller 
blommande körsbärsträd, pilar i golvet som lyser i mörkret så att man hittar till 
toaletten. Om bostaden ligger i ett område där förortsservicen stängts ner, 
utanförskapet är stort och svårighet att komma in i samhället eller otrygghet i 
närmiljön föreslås bland annat: byta utsikten från fönstren eller färgen på tapeten 
med hjälp av en fjärrkontroll (det vill säga digitala tapeter som är stora 
displayer), ambulerande sjukhus i förorten och på flyktingmottagningar samt 
bepansrade transporter av vårdpersonal.  
 
När det gäller tekniken i sig finns det de som menar att tekniken så småningom 
kommer att överträffa människan, andra hävdar tvärtemot. Det förutspås att 
tekniken detekterar beteende som avviker (t ex att en person inte satt på 
kaffebryggaren på morgonen), man kan mäta nöjdhet, åtgärda systemfel, 
upptäcka spridning av virus och pollen, ge indikation på åkomma och göra en 
handlingsplan utifrån upptäckten, hälsoanalys av morgonurinen, smarta kläder 
som mäter puls.  
 
Vidare till exempel att realtidsöversättning av språk i öronsnäckor eller glasögon, 
bildanalys av videor om någon ligger livlös i sängen eller försöker stjäla en bil. 
Det finns de som menar att integritetsfrågan kommer bli viktigare men också 
andra som menar att den inte längre är lika viktig eftersom så många redan nu 
använder smartphones som lagrar rörelser på nät och i geografin. 
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Om drönaren föreslås följande: drönaren följer en dement person på promenad, 
levererar utrustning till olycksplatser, levererar medicin till bostaden, hjälper till 
med fysiska aktiviteter genom att t ex kasta en boll, små drönare som kan 
massvaccinera vid epidemier. Robotar kan användas till att skapa en upplevelse 
av en fysisk person som befinner sig på plats, hjälpa till med förflyttningar, 
social kontakt på distans, distansundersökning av en läkare, medicindosering, 
utföra vardagssysslor, ge aerobicsklass på distans där alla är hemma men alla ser 
varandra, promenader med mera.  
 
Tjänster som är sammanhangsbaserade ökar. Ju mer man vet om vårdtagaren 
desto mer anpassas tjänsterna till individen. Tekniken erbjuder personliga 
profiler. Spaningen ger också information om så kallade EXO-skelett alltså 
hjälpmedel som sitter ovanpå brukarens egen kropp. Möjlighet för patienter med 
nedsatt rörelseförmåga att gå, medicinsk rehabilitering där exoskelett ’visar’ 
olika rörelser samt möjligheten för svaga äldre att med exohänder skruva av hårt 
sittande burklock. Självkörande fordon ökar möjligheterna för 
brukaren/patienten: synnedsatta och rörelsehindrade kan bli mer mobila, 
vårdpersonal kan optimera sin tid genom att exempelvis utföra administrativa 
arbeten under resan samt bilen åker och hämtar varor eller mat som man har 
beställt. 
 
I Örebro har forskningen kommit fram till att äldre ändrar inställningen till 
teknik när de väl fått pröva. Återigen handlar det om sensorer, elektroniska 
kalendrar och GPS:larm. Tekniken syftar till att få fler att bo kvar hemma. 
Orosmomentet för brukaren/patienten är fellarm, systemfel och tekniska fel. Men 
efter att få ha prövat inser många teknikens fördelar och att de kan påverka sina 
liv på ett positivt sätt. Dock saknar forskningen mer kunskap om redan färdiga 
produkter då många studier handlar om det som kommer sedan.  
 
I Falun presenteras Smartare hem i en visningslägenhet. Där kan man prova 
mycket av den teknik som nämns ovan. Tekniken är relativt enkel och billig. Det 
gör att privatpersoner kan pröva sig fram. Smartare hem används också i 
utbildningssyfte. Målet är att förbättra hälsan hos Faluns äldre, påverka utbudet 
genom att se efter vilka behov som finns och att användaren skall känna en ökad 
trygghet. 
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7 Sammanfattning 
 
7.1 Omvärldsanalys/framtidsspaning  
Samarbetet mellan kommuner och VGR är en viktig faktor för länets utveckling. 
För att möta de krav som ställs på sjukvård och vård och omsorg behövs en 
översyn av organisationen i regionen. Vården befinner sig i en omställning där 
allt mer hälso- och sjukvård ges i hemmet och inom den kommunala omsorgen. 
Detta gör att kommunernas åtagande och ansvar ökar.  
 
Det saknas läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av äldresjukvård. Vidare 
råder det brist på geriatriska team. Det fattas mellanvårdsavdelningar (även kallat 
närvårdsplatser) och det saknas kontinuitet samt en röd tråd i äldrevården. 
 
Innehållet i lagrådsremissen Inriktning för nära och tillgänglig vård, en 
primärvårdsreform från april 2020 har sammanfattats i tre centrala mål:  
 

1. Tillgängligheten till primärvården måste öka. 
2. En mer delaktig patient/brukare och en personcentrerad vård. 
3. Kontinuiteten i primärvården ska öka. 

Dessutom betonas vikten av att primärvården organiseras så att alla som vill ha 
en fast läkarkontakt ska få det. Det krävs ett långsiktigt förändringsarbete för att 
anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. 
 
7.2 Härryda kommuns äldreomsorgsverksamheter 
Beredningen bedömer, utifrån det underlag vi har fått fram, att 
behovet/efterfrågan av fler SÄBO och trygghetsboende även fortsättningsvis 
kommer att vara betydande i framtiden. Behovet av korttidsplatser kommer att 
öka närmaste framtiden och förslagsvis då på en annan ort i kommunen än 
Mölnlycke.  
 
Brukarna bör få större möjlighet att påverka sin egen situation. Personalen 
behöver större handlingsutrymme, ökat inflytande och möjlighet till bättre 
arbetsmiljöpåverkan samt fortsatt fortbildning av hög klass. Fler 
tillsvidareanställda med adekvat utbildning behövs då antalet brukare ökar. Det 
är också viktigt att komma ihåg att anhörigvårdare är ett frivilligt uppdrag. 
 
Dock har beredningens ”spaning” på hemsjukvården sett ett problem som kan 
uppstå när det blir glapp mellan behandling, behandlingens upphörande och 
placeringen på hospice. När medicineringen som onkologen har ansvar för 
upphör, eftersom patienten är färdigbehandlad, kan patienten visserligen stå i 
kontakt med läkare på onkologen men ansvaret ligger nu hos läkaren på 
vårdcentralen som är kopplat till hemsjukvården. Den läkaren är inte onkolog.  
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Först när patienten blir inskriven på hospice får patienten tillgång till en läkare 
med kunskap om cancersjukdomar. Det finns en uppenbar risk att patienten 
upplever sig falla mellan två stolar. Det är knappast optimalt i livets slutskede. 
 
7.3 Ofrivillig ensamhet 
Ofrivillig ensamhet drabbar många äldre oavsett boendeform och livssituation, 
vilket kan påverka deras livskvalitet och hälsa negativt. För att bryta ensamheten 
krävs samarbete mellan samhällets olika aktörer så som kommun, föreningsliv, 
frivilligorganisationer och religiösa samfund. 
 
Idag finns t ex ingen öronmärkt tid för samtal/social samvaro i 
hemtjänstuppdraget. Med fler personal på äldreboende kan de boende lättare 
delta i socialt umgänge. Exempel att satsa på är att kommunen ger stöd till de i 
civilsamhället som möjliggör kostnadsfri social gemenskap för äldre. 
 
7.4 Kompetensförsörjning 
Behovet av arbetskraft kommer att öka med 60 % (170 000 personer) enligt 
”Trender och prognoser 2017” från SCB fram till 2035. 
 
Enligt SKR:s rekryteringsrapport från 2018 är rekryteringsbehovet fram till 2026 
500 000 personer. 
 
Motsatserna: 
Utredningen Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) pekar på att de 
1) föreslår ett legitimationsförfarande, men också 2) avstyrker det samma. Det 
visar komplexiteten i frågan. Utredningen drar därefter slutsatsen att 3) skyddad 
yrkestitel är mer ändamålsenlig. 
 
Reglerna om skyddad yrkestitel är bland annat dels att endast den med rätt 
kompetens/examen har rätt att använda själva titeln, dels att den som saknar 
rätten till användandet inte heller har rätt att använda en titel som kan förväxlas 
med den skyddade titeln. Det skall vara frivilligt att ansöka om skyddad 
yrkestitel hos Socialstyrelsen men det innebär också att man dels inte vill ansöka 
eller dels inte vet om att man kan ansöka. 
 
De avslutar med följande reflektion: ”En synnerligen viktig fråga är hur den 
samlande kraften för kompetensförsörjningen ska utformas för att skapa en 
sammanhållen, jämlik, framtidsinriktad och attraktiv vård och omsorg för såväl 
patienter som medarbetare. En kraft som förmår möta utmaningarna, undanröja 
hindren för innovationer och initiativ och som skapar en sammanhållen och 
långsiktig hälsovård och omsorg” (a.a. s 75, 76). 
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7.5 Teknik och digitalisering 
Den tekniska utvecklingen har inneburit mer, fler och bättre ”grejer”. Den 
tekniska utvecklingen och de tekniska möjligheterna kommer brukaren till del 
endast om samordningen mellan de olika ansvarsområdena fungerar. Motstånden 
mot tekniska lösningar kan bero på rädsla att inte förstå tekniken, oro för den 
personliga integriteten och att det saknas utbildning både hos användarna och 
personalen. Oftast hävdas att brukaren är ovillig att lära den nya tekniken, men 
det gäller i minst lika hög grad inom personalgruppen. Tekniken skall inte 
användas för att spara in på personal, utan för att spara in tid så att personalen 
kan lägga mer tid på brukaren. 
 
Begreppet trygghet har fått en annan valör över tid. Förr var tryggheten viktigare 
än självförverkligandet, nu är det tvärt om. Men samtidigt byggs till exempel 
samhällen bakom stängsel och grindar just för att skapa trygghet. Det kan också 
bero på vad individen anser att trygghet står för. Förr kanske mer om ekonomisk 
försörjning, möjlighet till arbete och bostad. Nu i de stängda samhällena för den 
personliga tryggheten på grund av upplevda hot. Det är i sig ingen motsättning.  
 
Pandemin som grasserar över, i stort sett, hela världen har satt ljuset på flera 
olika saker. Att 70+:are utgör en riskgrupp, att vi behöver fysisk distansering och 
att vanliga dagliga rutiner upphör för att ersättas av andra för att nämna några 
omställningar. Men det har troligtvis också fört med sig ett ökande användande 
av tekniken på olika vis. Flera äldre har nu använt sig av de möjligheter som 
tekniken erbjuder inte för att möjligheten finns, rent generellt, utan för att det är 
den enda möjligheten att till exempel få se sina nära och kära, eller handla hem 
mat. Digitala möten är nu en vardag för många, likaså att arbeta hemifrån. På sikt 
kommer pandemin ha påverkat utvecklingen av teknikanvändandet. Många av de 
restriktioner som kom i samband med pandemin har tvingat människor och 
verksamheter att utnyttja tekniken i ännu högre grad än tidigare. Redan nu 
används till exempel drönare för olika uppdrag på grund av coronaviruset.  
 
Det finns, generellt sett, en tro att när åldersgruppen 40-talister kommer in i 
vården så kommer kraven att öka och den tekniska kunskapen bli bättre. Det kan 
vara fel eftersom tekniken i många fall utvecklats i en hastighet som gör att även 
yngre kan ha svårt att hänga med. 
 
Beredningen drar därför slutsatsen att samordning, samarbete och utbildning i 
hela vårdkedjans alla lager från personal till brukare/patient är absolut 
nödvändig. Fördelarna med den tekniska utvecklingen är långt mycket större än 
nackdelarna. En samsyn i de politiska leden om användningsområden, 
ekonomiska förutsättningar med mera torde vara av godo eftersom tekniken i sig 
inte har en egen ideologisk agenda. 
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8 Slutsatser 
 
Beredningen bedömer: 
 
Omvärldsanalysen 
 
att vårdsamverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommuner 
behöver intensifieras där ansvarsfördelningen är tydlig, d v s vem ansvarar för 
vad? 
 
att tillgängligheten till primärvården måste öka och där tjänster med geriatrisk 
kompetens inrättas på vårdcentraler. 
 
Hemtjänsten 
 
att brukarna bör få större inflytande. 
 
att personalen i hemtjänsten/äldreboende behöver få ökat handlingsutrymme, 
inflytande och större möjlighet till arbetsmiljöpåverkan. 
 
Äldreomsorgsverksamheter 
 
att fler tillsvidareanställda med adekvat utbildning behövs då antalet brukare 
ökar. 
 
att behovet/efterfrågan av fler SÄBO, korttidsboende och trygghetsboende 
kommer att öka. 
 
Palliativ vård 
 
att utbudet av palliativa platser blir större om ett hospice fanns i Härryda 
kommun.  
 
Hemsjukvården 
 
att hemsjukvården får tillgång till egen läkare. 
 
Ofrivillig ensamhet 
 
att det krävs ett samarbete mellan samhällets olika aktörer för att minska äldres 
upplevda ensamhet. 
 
att tid för samtal/social samvaro borde ingå i hemtjänstuppdraget. 
 
att beakta att anhörigvårdare är ett frivilligt uppdrag. 
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Kompetensförsörjning 
 
att kompetensförsörjningen bör utformas så att den förmår möta utmaningar, 
undanröja hinder för innovationer och initiativ och som skapar en långsiktig 
hälsovård och omsorg. 
 
Teknik/digitalisering 
 
att då utvecklingen av teknik och digitalisering går fort är det viktigt att 
samordning, samarbete och utbildning i hela vårdkedjan från personal till 
brukare görs. 
 

Sammanfattningsvis bedömer beredningen att befolkningen ökar både i antal och 
med stigande ålder, ännu fler bli äldre och kanske dessvärre också sjukare och 
kommer därmed ha större behov av vård och omsorg. Behovet av olika 
boendeformer kommer att öka liksom behovet av mer personal i de olika 
verksamheterna. För att möta kraven, men också för att öka intresset, för de olika 
yrkesgrupperna inom vård och omsorg behövs en mer utvecklad och förändrad 
kompetensförhöjning. Den ökande digitalisering och teknikutvecklingen i sig 
kan komma att bidra till både ett ökat intresse och en utveckling av vård och 
omsorg i de områden beredningen arbetat med: hemtjänst, hemsjukvård, olika 
boendeformer för äldre exempelvis trygghetsboende och särskilda boende, 
palliativ vård och för att stävja ofrivillig ensamhet. 
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§ 445        Dnr 2020KS379 

Svar på motion angående Landvetter Södra Utveckling AB  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 133 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om Landvetter Södra Utveckling AB. 
Motionärerna föreslår följande: 
  

 Landvetter Södra Utveckling AB får ett nytt ägardirektiv för att utveckla hållbara 
samhällen i kommunen. 

 Landvetter Södra Utveckling AB verkar för förstärkningsalternativet med 
pendeltågsstation i Landvetter längs befintliga Kust-till-kustbanan. 

 Landvetter Södra Utveckling AB byter namn till ”Hela Härrydas utveckling AB”. 
  

Uppdraget att utveckla Landvetter södra härrör från flera politiska beslut utöver ägardirektivet 
för Landvetter Södra Utveckling AB. För att ändra inriktning krävs att kommunfullmäktige 
upphäver nuvarande ägardirektiv för bolaget Landvetter Södra Utveckling AB, 
utvecklingsuppdraget och de politiska inriktningsmålen för Landvetter södra samt att den 
nuvarande översiktsplanen och förslag till ny utvecklingsinriktning för översiktsplan ändras. 
 
Förvaltningen bedömer att motionärernas förslag att utveckla hållbara samhällen i hela 
kommunen ingår i kommunens grunduppdrag samt i kommunens befintliga hållbarhetsarbete 
och inte är en fråga som bör bedrivas i bolagsform. Vidare ser förvaltningen ingen 
motsättning i att kommunen verkar för förstärkningsalternativet och för en framtida station i 
Landvetter södra längs den nya stambanan. Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 1 oktober 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse från utvecklingsfunktionen daterad den 1 oktober 2020. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Roland Jonssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 11 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 31 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 1 oktober 2020. 
 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

---------------------- 
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Sammanträdesdatum  
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Voteringslista: § 445 
Ärende: Svar på motion angående Landvetter Södra Utveckling AB,  2020KS379 
 
Bilaga 31, voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
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Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
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Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-01 2020KS379  008 
  
 

Svar på motion angående Landvetter Södra Utveckling AB 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 133 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om 
Landvetter Södra Utveckling AB. Motionärerna föreslår följande: 
 

 Landvetter Södra Utveckling AB får ett nytt ägardirektiv för att utveckla hållbara 
samhällen i kommunen.  

 Landvetter Södra Utveckling AB verkar för förstärkningsalternativet med 
pendeltågsstation i Landvetter längs befintliga Kust-till-kustbanan. 

 Landvetter Södra Utveckling AB byter namn till ”Hela Härrydas utveckling AB”. 
 
Uppdraget att utveckla Landvetter södra härrör från flera politiska beslut utöver 
ägardirektivet för Landvetter Södra Utveckling AB. För att ändra inriktning krävs att 
kommunfullmäktige upphäver nuvarande ägardirektiv för bolaget Landvetter Södra 
Utveckling AB, utvecklingsuppdraget och de politiska inriktningsmålen för Landvetter 
södra samt att den nuvarande översiktsplanen och förslag till ny utvecklingsinriktning för 
översiktsplan ändras. 
 
Förvaltningen bedömer att motionärernas förslag att utveckla hållbara samhällen i hela 
kommunen ingår i kommunens grunduppdrag samt i kommunens befintliga 
hållbarhetsarbete och inte är en fråga som bör bedrivas i bolagsform. Vidare ser 
förvaltningen ingen motsättning i att kommunen verkar för förstärkningsalternativet och 
för en framtida station i Landvetter södra längs den nya stambanan. Förvaltningen 
föreslår att motionen avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 1 oktober 2020. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 133 att till 
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kommunstyrelsen remittera motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om 
Landvetter Södra Utveckling AB. Motionärerna föreslår att Landvetter Södra Utveckling 
AB får ett nytt ägardirektiv, att bolaget ska verka för hållbar utveckling av kommunens 
nuvarande orter samt vara en drivande part i att rusta upp nuvarande Kust-till-kustbanan 
och möjliggöra en station i nuvarande Landvetter. 
 
Enligt motionärerna är bakgrunden till deras förslag att Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen har klargjort att en järnvägsstation längs den nya stambanan inte 
längre finns med i planerna. Vidare skriver motionärerna att kommunen har baserat sin 
exploateringskalkyl på rapporten ”Stadsutvecklingsstråket Bollebygd-Härryda-Mölndal” 
samt att rapporten fastslår att ”tillkomsten av småstaden är helt och hållet beroende av att 
det byggs en station och att denna station trafikeras med pendeltågstrafik med viss 
turtäthet”.  
 
Motionärerna förordar istället det så kallade ”förstärkningsalternativet” med 
pendeltågsstation i Landvetter längs den befintliga Kust-till-kustbanan. Motionärerna 
föreslår att såväl kommunens ägardirektiv som inriktningsmål för Landvetter Södra 
Utveckling AB kan ändras till att istället handla om hela Härryda kommun samt att 
utveckla befintliga orter till hållbara samhällen. 
 
Bakgrund 
Landvetter södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns 
översiktsplan, ÖP 2012. Även i förslaget till utvecklingsinriktning för kommunens nya 
översiktsplan, ÖP 2022, finns Landvetter södra, eller Landvetter stad, utpekat som ett 
utvecklingsområde. Arbetet med utvecklingen av Landvetter södra har sedan 2016 gått 
vidare i form av en fördjupning av översiktsplanen, FÖP. Förslaget till FÖP Landvetter 
södra har varit på samråd under våren 2020. 
 
I september 2014 antog kommunfullmäktige de politiska inriktningsmål som ska styra 
arbetet med planering och genomförande av Landvetter södra. Inriktningsmålen utgår 
från nyckelorden mänsklig, modern, internationell och innovativ. I samband med beslut 
om budget för 2017-2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra åt 
förvaltningen att tillsammans med politiken bilda bolag för projektet Landvetter södra. 
Ägardirektivet för bolaget Landvetter Södra Utveckling AB fastställdes av 
kommunfullmäktige i november 2017 och utgår från kommunfullmäktiges beslut om 
inriktningsmål. Ägardirektivets syfte är att tydliggöra Landvetter Södra Utveckling AB:s 
verksamhet så att bolaget på ett resurseffektivt sätt och med god kvalitet kan förverkliga 
uppsatta mål.  
 
Nuläge 
Trafikverkets lokaliseringsutredning för den nya stambanan mellan Göteborg och Borås 
pågår fortfarande. Lokaliseringsutredningen är första delen av järnvägsplanen och den del 
av planläggningen där Trafikverket undersöker vilka dragningar av järnvägsspåren som 
ger störst nytta och hur de olika dragningarna påverkar omgivningen. Härryda kommun 
har fortsatt dialog och samverkan med Trafikverket och Västra Götalandsregionen för att 
tydliggöra järnvägens strategiska roll för regional och lokal samhällsutveckling. Det är en 
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fortsatt process fram till 2021-2022, och först därefter kan förutsättningarna för att 
möjliggöra en framtida station i Landvetter södra fastställas.  
 
Härryda kommun har tillsammans med övriga aktörer inom stråksamverkan Göteborg-
Borås tagit fram en gemensam skrivning till Trafikverket där man framhåller att en 
framtida station vid Landvetter södra inte bör omöjliggöras. Den 12 februari 2020 i 
samband med samråd 1 kom stråksamverkan Göteborg-Borås överens om följande 
skrivning som svar på frågan om tillkommande stationer och hantering: En tidig 
byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och finansierad i gällande 
nationell plan 2018-2029 ska planläggas. Detta innebär att lokaliseringsutredningen 
Göteborg-Borås ska drivas i enlighet med Trafikverkets positionspapper daterat 2018-
10-05, där korridorer utformas och prövas utifrån stationsorterna Mölndal, Landvetter 
flygplats och Borås. Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid 
Landvetter södra, på bibana alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa 
tydlighet i vad som ska planläggas och säkerställa förutsättningar för av Trafikverket 
redovisad tidplan, ska eventuellt tillkommande station vid Landvetter södra planläggas 
och finansieras separat. 
 
Härryda kommun och bolaget Landvetter Södra Utveckling AB strävar efter att 
möjliggöra en framtida station i Landvetter södra, något som man också har med i den 
överenskomna Funktionsutredningen kring stråket mellan Göteborg och Borås. I 
framtagandet av ny översiktsplan samt i den fördjupade översiktsplanen för Landvetter 
södra arbetar förvaltningen utifrån olika scenarier och lösningar på 
trafikförsörjningsfrågan parallellt. I den första fasen utgår man från ett scenario utan 
stationsläge och ser på olika mobilitetslösningar som är hållbara, robusta och 
självständiga i ett inledande skede. Inför kommande etapper finns ett stationsläge med i 
planen som ett av flera scenarier.  
 
Tillsammans med sex utvalda bolag har ett konsortium bildats, dvs. en sammanslutning 
av privata företag med syfte att utveckla Landvetter södra. Bolagets exploateringskalkyl 
arbetas fram tillsammans med företagen i konsortiet utifrån ett helhetsperspektiv där 
generalplanekostnader, värden som skapas och kommande större satsningar finns med. 
Exploateringskalkylen ska användas som analysverktyg för kommande beslut kring 
investeringar för att i slutändan ge en budget i balans. 
 
Det så kallade förstärkningsalternativet, som motionärerna förordar, behandlas bland 
annat i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för stråket Göteborg-Borås där Härryda kommun 
tillsammans med övriga kommuner i stråket och Västra Götalandsregionen har en 
pågående dialog med Trafikverket med regelbundna avstämningar. 
 
Vidare ingår utveckling av hela kommunen och nuvarande orter i grunduppdraget för 
sektorn för samhällsbyggnad samt i arbetet med kommunens översiktsplan. Kommunen 
bedriver även ett aktivt hållbarhetsarbete genom Agenda 2030 där de globala 
hålbarhetsmålen konkretiseras till en lokal kontext. 
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Förvaltningens bedömning 
Landvetter södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns 
översiktsplan 2012 samt i förslaget till utvecklingsinriktning för kommunens nya 
översiktsplan. Sedan 2016 har arbetet gått vidare i en fördjupning av översiktsplanen där 
man tar avstamp ifrån de politiska inriktningsmål för Landvetter södra som 
kommunfullmäktige antog 2014. Ägardirektivet för Landvetter Södra Utveckling AB 
bygger på samma inriktningsmål och övergripande mål som politiken tagit fram. 
 
Uppdraget att utveckla Landvetter södra härrör från flera politiska beslut utöver 
ägardirektivet för Landvetter Södra Utveckling AB. För att ändra inriktning krävs att 
kommunfullmäktige upphäver nuvarande ägardirektiv för bolaget Landvetter Södra 
Utveckling AB, utvecklingsuppdraget och de politiska inriktningsmålen för Landvetter 
södra samt att den nuvarande översiktsplanen och förslag till ny utvecklingsinriktning för 
översiktsplan ändras. 
 
Förvaltningen bedömer att motionärernas förslag att utveckla hållbara samhällen i hela 
kommunen ingår i kommunens grunduppdrag samt i kommunens befintliga 
hållbarhetsarbete och inte är en fråga som bör bedrivas i bolagsform. Vidare anser 
förvaltningen att det inte finns någon motsättning i att kommunen verkar för 
förstärkningsalternativet och för en framtida station i Landvetter södra längs den nya 
stambanan. Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga 
Motion angående Landvetter Södra Utveckling AB 
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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-

Page 336 of 356



7 
 

drag.
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BILAGA 1 
 

Beräkningsgrund riksdagsledamotsarvode 
UPPDRAG ÅRSARVODE (där ej annat anges) 
Kommunfullmäktige 
ordförande.......................................................... 
vice och 2:e vice ordförande….......................... 

Fasta beredningar 
ordförande ......................................................... 
vice och 2:e vice ordförande………………….. 

Tillfälliga beredningar* 
(beslutade av fullmäktige) 
ordförande ......................................................... 
vice ordförande ................................................. 

 
18,0%  
7,0%  
 
 
14,0%  
8,0%  
 

 
 
Beslutas av kommunfullmäktige 
Beslutas av kommunfullmäktige  

Revisionen 
ordförande.......................................................... 
vice ordförande.................................................. 
revisor................................................................ 

 
 
8,0%  
4,0%  
3,0%  

 
Kommunstyrelsen 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 
2:e vice ordförande/oppositionsråd…………... 

 
 
105,0% 
40,0% 
100,0% 

 
Välfärdsnämnden 
ordförande…………………….......................... 
vice och 2:e vice ordförande………………….. 

 
 
100,0% 
40,0% 
 

Miljö- och bygglovsnämnden 
ordförande.......................................................... 
vice och 2:e vice ordförande.............................. 

 
13,0%  
7,0%  

  
Valnämnden** 
ordförande.......................................................... 
vice ordförande.................................................. 
 
Överförmyndarnämnden 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 
 
 

 
1,25%  
0,625%  
 
 
2,5% 
1,25% 
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Utskott 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 
 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 

 
13,0% 
7,0% 
 
 
15,0% 
7,0% 

 
Särskilt utsedda råd  
ordförande.......................................................... 
vice ordförande ................................................. 

 
 
1,0%  
0,5% 

  
Arbetsgrupp i fast beredning*** 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 

 
0,1%  
0,05%  

  
SAMMANTRÄDESARVODE  
Timarvode.......................................................... 
Riksdagsledamotsarvode ÷ 165 × 0,6 

0,3636% 
 
 

Ingen begränsning av sammanträdesarvode per 
dag. 
 
Inläsningsarvode 
För sammanträden betalas ett inläsningsarvode 
motsvarande antalet timmar i tabellen nedan 
för första timmen, därefter ersätts per halv-
timma med timarvode. 
 
Kommunfullmäktige………………………….. 
Fast beredning………………………………...            
Tillfällig beredning …………………………... 
Revisionen…………………………………….                
Kommunstyrelsen …………………………….   
Välfärdsnämnden……………………………... 
Miljö- och bygglovsnämnden…........................ 
Valnämnden…………………………………... 
Överförmyndarnämnden……………………… 
Särskilt utsedda råd…………………………… 
Arbetsgrupp i fast beredning…………………. 
Begravningsofficianter……………………….. 
Utskott………………………………………... 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott………... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1,5 
1,5 
2 
2,5 
2,5 
1,8 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2 
1,5 
2 
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*) Arvodet för tillfälliga beredningar beslutas av kommunfullmäktige vid beredningens tillsättande. 
**) Arvodet utbetalas vid varje utlyst allmänt val (valtillfälle).     
        Med valtillfälle menas t ex val till riksdag, region och kommun på en valdag.  
         Som nytt valtillfälle räknas då t ex val till EU-parlamentet på annan dag. 
         Härutöver utbetalas timersättning motsvarande sammanträdesersättningen per timme  
       för utfört arbete. 
***) Ersättningen till ordförande och i förekommande fall vice ordförande i en arbetsgrupp under en fast 

beredning utgör ett engångsbelopp för den arbetsgruppens period och utbetalas i anslutning till arbets-
gruppens entledigande

 

Page 340 of 356



 

 

 

 

 

Besvarande av interpellation - Svenska 
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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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Svar på interpellation om svenska kräftnäts förnyelse av 400 kv kraftledningar genom 
Härryda kommun. 
 
Bengt Andersson (V) har i interpellation daterad den 17 september 2020 ställt följande 
fråga till kommunstyrelsens ordförande. 
 
Kan Härryda kommun ihop med andra kommuner förmå Svenska kraftnät att gräva ner 
den nya 400 kv ledningen? 
 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 198/2020. 
 
 
Svar 
Det svenska stamnätet är utformat som ett växelströmsnät och måste kunna överföra 
stora energimängder på långa avstånd. Av tekniska skäl är det inte praktiskt möjligt att 
bygga 400 kV växelströmsförbindelser som markkabel på några längre sträckor. På 
grund av  grundläggande fysikaliska egenskaper medför nergrävda kablar extrema fas-
förskjutningar mellan ström och spänning. Detta gör att den el som kan användas i slu-
tet av kabeln endast blir en bråkdel av den som har matats in i kabelns andra ände. För 
att kompensera för detta måste det med regelbundna avstånd byggas kompensationsstat-
ioner. Vidare måste nedgrävda kablar även skarvas i genomsnitt var 700 meter. Dessa 
faktorer gör att ledningssystem med nedgrävda kablar innehåller betydligt fler felkällor 
än ledningssystem med luftledningar. Det tar även betydligt längre tid att felsöka och 
reparera markförlagda kablar än luftledningar vilket gör det betydligt svårare att upp-
rätthålla ledningssystemets driftsäkerhet. 

I planeringsarbetet för Landvetter Södra har kommunen varit i kontakt med Svenska 
kraftnät för att undersöka möjligheterna till att gräva ner den befintliga 400 kV växel-
strömsledning som passerar förbi det tilltänkta exploateringsområdet för Landvetter 
Södra. Svenska kraftnät har då informerat kommunen om att det är den part som begär 
ändring av ledningsrätten som får stå för  de kostnader som uppstår samt att det är vä-
sentligt mycket dyrare att  anlägga en nedgrävd kabel än en luftburen ledning. Enligt 
Svenska kraftnäts hemsida är kostnaderna för att gräva ner en kabel fyra – sex gånger 
dyrare än att sätta upp en luftburen ledning. Vidare menar Svenska kraftnät att luftled-
ningar har en dubbel så lång teknisk livslängd som markförlagda kablar. En luftledning 
har en livslängd på cirka 70-80 år och en markförlagd kabel har en livslängd på cirka 
35-40 år. 

Utöver de höga kostnaderna har Svenska kraftnät även informerat kommunen om att de 
sällan anser att det är ett bra alternativ att marklägga växelströmsledningar med så hög 
spänning. Att upprätthålla hög driftsäkerhet i det nationella elsystemet är en viktig del 
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av Svenska kraftnäts regeringsuppdrag. Därför anser Svenska kraftnät att nedgrävning 
av 400 kV-växelströmsledningar enbart kan ske i undantagsfall. Ett sådant undantags-
fall kan enligt Svenska kraftnät vara kraftledningar i storstadsområden där många män-
niskors boendemiljöer påverkas. 

 
Per Vorberg 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Miljöpartiet i Härryda 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
December 2020 

Naturreservat Hàlsjön - Rambo Mosse 
Fragan ställs till kommunstyrelsens ordförande 

HÄRRYDA KMMUN 
Kommunstvrelsen 

2020 -12- 0 
Diarient ¡ Diarier,l2nbeteckn 

Naturreservat möjliggör bevarande av biologisk mángfald, värda, bevara, skydda, äterställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av omräden för friluftslivet, skydda, äterställa eller 
nyskapa livsmiljöer for skyddsvärda arter. 

Regeringen föreslár satsningar för totalt 2,2 miljarder kronor nästa ár pá vár svenska natur. 
Satsningen ska bland annat bidra till att hejda artutrotningen. Regeringens förslag bygger pa en 
överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet ach Liberalerna. Resurserna for skydd av 
värdefull natur ska säkras. Regeringen förslär därför att medlen för skydd av värdefull natur förstärks 
med 600 miljoner kronor under 2021. Pà sá sätt kan Naturvärdsverket och länsstyrelserna öka arbetet 
med att skydda värdefull natur. Arbetet gar ut pà att Naturvärdsverket betalar ut ersättning till 
markägaren och att länsstyrelserna beslutar om bildande av naturreservat. 

Vi i Miljöpartiet i Härryda är mycket positiva till att bilda ett naturreservat vid Harssjön - Rambo 
mosse. Det stämmer mycket väl överens med januariöverenskommelsen med Centern och 
Liberalerna. Det stämmer ocksa mycket väl överens med svaren i de genomforda 
medborgardialogerna om hur invánarna uppskattar kommunens gröna värden och "önskan om att 
bevara och utveckla värdefulla miljöer samt verka för att tillgängliggöra och skapa närhet till natu»'. Inte minst 
stämmer det väl överens med kommuns egna mál om attraktiva boendemiljöer "med hänsyn till natur 
och kulturvärden'' och den framtidsbild som malas uppi Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns 
översiktsplan "Naturen, grnskan och vara vattendrag är ocksa en viktig styrka och utgär en viktig pusselbit i form 
av hig attraktivitet i utvecklingen.". 

Vid kommunstyrelsens möte 2020-10-22 avslog majoriteten forvaltningens forslag till yttrande till 
Länsstyrelsen och beslutade tvärtemot förvaltningens forslag att Härryda Kommun irrte vili inrätta 
ett naturreservat. 

Det mycket märkliga i denna hantering av inrättande av ett naturreservat vid Hàrssjön - Rambo 
mosse är att vid de kontaktet som majoritetens presidium haft med Länsstyrelsen sa har man 
foregripit den demokratiska processen i kommunstyrelsen. 

Sida 1 av 3 
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Miljöpartiet i Härryda 
I Länsstyrelsen tjänsteanteckningar (se nedan) framgár det att majoritetens presidium har meddelat 
att "Politikerna är negativa till reservat pa kommunal mark. Av princip." 

Utdrag ur tjänsteanteckning frän Länsstyrelsen daterad 2020-04-16: 

Politikema är negativa till reservat pa kommunal mark. Av princip. De jämför med det befintliga NR 
Klippan som de tycker förvaltas däligt. De vill inte heller ta hand om fürvaltningen für det kostar für 
mycket pengar. Skogsbruksfrágan och ersättning är inte det viktiga i sammanhanget utan kommunen 
vill inte ha nâgra reservat alls. Oavsett om de fär bruka sin skog eller ej. De vill ha reservaten som en 
fürhandlingsfräga kring Landvetter Södra, vilket ju inte är möjligt. Ordfüranden meddelade att om 
Länsstyrelsen vill fortsätta med ärendet (Härssjön- Rambo mosse) kan de ha ytterligare möte direkt med 
honoro och inte med kommunstyrelsen. 

Ärendet med NR harbara kommunicerats med majoritet trots att vi (Lst och kommunekolog) ifrägasatt 
detta, oppositionen är für reservatet. 

Undertecknad önskar svar pá nedanst~ende spörsmäl enligt följande motivering. 

1. I tjänsteanteckningen skriver Länsstyrelsen att kommunen "vili ha reservaten som en 
förhandlingsfrága kring Landvetter Södra". 
Hur menar ni i majoriteten att reservaten ska användas i forhandling kring Landvetter Södra? 

2. I tjänsteanteckningen skriver även Länsstyrelsen att "Ordforande meddelade att om 
Länsstyrelsen vill fortsätta med ärendet (Härssjön-Rambo mosse) kan de ha ytterligare möte 
direkt med honom och inte med kommunstyrelsen". 
Vad är syftet med att Länsstyrelsen enbart skall kontakta kommunstyrelsens ordforande och inte 
kommunicera med kommunstyrelsen? 

3. Enligt forordning SFS 2017:868 (ändring 2019:1125) ska Länsstyrelsen "ansvara for de 
tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har álagt den". Som Länsstyrelsen riktigt papekar 
är det inte möjligt att ha inrättande av naturreservat som en förhandlingsfrága i ett annat ärende. 
Pa vilket sätt menar kommunstyrelsen ordforande att det är möjligt att ha <let foreslagna 
naturreservatet som en förhandlingsfrága? 

4. Enligt tjänsteanteckningen har Länsstyrelsen ifrágasatt varför oppositionen inte informerats. 
Varför har kontakterna med Länsstyrelsen inte kommunicerats med oppositionen? 
Varför har oppositionskommunalrädet inte fätt möjlighet att vara med i processen? 
Vilka sakskäl finns for denna hantering? 

Sida 2 av 3 
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5. I tjänsteanteckningen skriver Länsstyrelsen att majoriteten är negativa till naturreservat pa 
kommunal mark. 
Vilket kommunalt beslut menar majoriteten att det grundar sig pà? 
Menar majoriteten med detta uttalande att det enbart är mark med annan ägare än kommunen 
som fortsättningsvis ska omvandlas till naturreservat? 

Sida 3 av 3 
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Svar på interpellation angående naturreservat Hårsjön – Rambo Mosse
 

Roland Jonsson (MP) har i interpellation som inkommit den 3 december 2020 ställt 
följande frågor till kommunstyrelsens ordförande. 
 

1. I tjänsteanteckningen skriver Länsstyrelsen att kommunen "vill ha reservaten 
som en förhandlingsfråga kring Landvetter Södra". Hur menar ni i majoriteten 
att reservaten ska användas i förhandling kring Landvetter Södra? 
 

2. I tjänsteanteckningen skriver även Länsstyrelsen att "Ordförande meddelade att 
om Länsstyrelsen vill fortsätta med ärendet (Hårsjön-Rambo mosse) kan de ha 
ytterligare möte direkt med honom och inte med kommunstyrelsen". Vad är syf-
tet med att Länsstyrelsen enbart skall kontakta kommunstyrelsens ordförande 
och inte kommunicera med kommunstyrelsen? 
 

3. Enligt förordning SFS 2017:868 (ändring 2019:1125) ska Länsstyrelsen "an-
svara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den". Som 
Länsstyrelsen riktigt påpekar är det inte möjligt att ha inrättande av naturreser-
vat som en förhandlingsfråga i ett annat ärende. På vilket sätt menar kommun-
styrelsen ordförande att det är möjligt att ha det föreslagna naturreservatet som 
en förhandlingsfråga? 
 

4. Enligt tjänsteanteckningen har Länsstyrelsen ifrågasatt varför oppositionen inte 
informerats. Varför har kontakterna med Länsstyrelsen inte kommunicerats med 
oppositionen? Varför har oppositionskommunalrådet inte fått möjlighet att vara 
med i processen? Vilka sakskäl finns för denna hantering? 
 

5. I tjänsteanteckningen skriver Länsstyrelsen att majoriteten är negativa till natur-
reservat på kommunal mark. Vilket kommunalt beslut menar majoriteten att det 
grundar sig på? Menar majoriteten med detta uttalande att det enbart är mark 
med annan ägare än kommunen som fortsättningsvis ska omvandlas till naturre-
servat? 

 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 249/2020. 
 
Besvarande 
1) I tjänsteanteckningen skriver Länsstyrelsen att kommunen "vill ha reservaten som en 
förhandlingsfråga kring Landvetter Södra". Hur menar ni i majoriteten att reservaten 
ska användas i förhandling kring Landvetter Södra? 
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Svar: Kommunen har planmonopolet och staten äger rätten att instifta olika typer av 
riksintressen. När det uppstår en intressekonflikt mellan stat och kommun så försöker 
man i första hand lösa det på annat sätt än genom rättsliga processer. 
 
 
2) I tjänsteanteckningen skriver även Länsstyrelsen att "Ordförande meddelade att om 
Länsstyrelsen vill fortsätta med ärendet (Hårsjön-Rambo mosse) kan de ha ytterligare 
möte direkt med honom och inte med kommunstyrelsen". Vad är syftet med att Läns-
styrelsen enbart skall kontakta kommunstyrelsens ordförande och inte kommunicera 
med kommunstyrelsen? 
 
Svar: Länsstyrelsens tjänsteanteckning bygger på ett samtal mellan kommunal tjänste-
man och tjänsteman på Länsstyrelsen. Jag vill inte spekulera i vilken tjänsteman som 
sagt eller tolkat vad. Anteckningen återger i alla fall inte vad som faktiskt sagts. Enligt 
minnesanteckningar från mötet som handlade om ställningstagande kring bildandet av 
naturreservatet där bl.a. jag deltog, står: 
”Emma redovisade läget gällande bildandet av nya naturreservat i kommunen. 
Frågan är hur går vi vidare? Dialog fördes. 

- Vänta med att inrätta det nya naturreservatet. 
- Dialog behöver tas med Länsstyrelsen. Vad innebär skötseln? Finns det möjlig-

het att göra åtgärder inom naturreservatet för friluftsliv m.m. 
- Ersättningsnivån på 50% av värdet godtas inte. 
- Kommunens bestämmanderätt över marken och att ha bra skötselplaner som 

möjliggör för invånarna att vistas i området är viktigt. 
 

Slutsats: Svara att kommunen inte upplåter marken till naturreservat. Möte genomförs 
med Länsstyrelsen (Per och Emma) och de bjuds in till kommunstyrelsen.”. 
 
Ville Länsstyrelsen veta hur vi resonerade så kunde de alltså fråga mig och Emma, men 
de skulle bjudas in till kommunstyrelsen. Istället dyker det upp ett beslutsärende då 
Länsstyrelsens 10-åriga deadline verkade vara viktigast, vilket vi från majoriteten då 
emotsätter oss. 
 
 
3) Enligt förordning SFS 2017:868 (ändring 2019:1125) ska Länsstyrelsen "ansvara för 
de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den". Som Länsstyrelsen 
riktigt påpekar är det inte möjligt att ha inrättande av naturreservat som en förhand-
lingsfråga i ett annat ärende. På vilket sätt menar kommunstyrelsen ordförande att det är 
möjligt att ha det föreslagna naturreservatet som en förhandlingsfråga? 
 
Svar: Kommunen har planmonopolet och staten äger rätten att instifta olika typer av 
riksintressen. När det uppstår en intressekonflikt mellan stat och kommun så försöker 
man i första hand lösa det på annat sätt än genom rättsliga processer. 
 
 
4) Enligt tjänsteanteckningen har Länsstyrelsen ifrågasatt varför oppositionen inte in-
formerats. Varför har kontakterna med Länsstyrelsen inte kommunicerats med opposit-
ionen? Varför har oppositionskommunalrådet inte fått möjlighet att vara med i proces-
sen? Vilka sakskäl finns för denna hantering? 

Page 350 of 356



   
 

 
Svar: Som tidigare sagts ville vi i den politiska majoriteten bjuda in Länsstyrelsen till 
kommunstyrelsen. Varför oppositionen eller oppositionsrådet inte engagerat sig för att 
få mer information eller tagit kontakt med länsstyrelsen i en fråga man vet är under pro-
cess från Länsstyrelsen, kan jag inte svara på. 
 
Vi i den politiska majoriteten har många möten där vi bjuder in ”gäster” för att få så bra 
underlag för våra interna diskussioner som möjligt. Eftersom vi gjorde bedömningen att 
hela kommunstyrelsen borde vara intresserade så ville vi att Länsstyrelsen skulle 
komma till ett kommunstyrelsemöte för att ge info och svara på frågor innan det togs 
upp för beslut. Nu valde Länsstyrelsen att gå vidare med beslut ändå. Och konstigt nog 
så verkade de veta att oppositionen är för naturreservatet utan att ni varit i kontakt med 
dom? 
 
 
5) I tjänsteanteckningen skriver Länsstyrelsen att majoriteten är negativa till naturreser-
vat på kommunal mark. Vilket kommunalt beslut menar majoriteten att det grundar sig 
på? Menar majoriteten med detta uttalande att det enbart är mark med annan ägare än 
kommunen som fortsättningsvis ska omvandlas till naturreservat? 
 
Svar: Vilken inställning den politiska majoriteten har till olika frågor beslutas inte i ett 
kommunalt beslut. Våra ställningstaganden i olika frågor grundar sig på de diskussioner 
och förhandlingar vi gör inom majoriteten. Det är inte alltid som ett naturreservat blir 
riktigt vad det var tänkt, det finns det exempel på i vårt närområde. I Klippanområdet 
där barkborrarna tagit över och förstört området och även den intilliggande skogen ef-
tersom man inte fick forsla bort de angripna träden som annars skall göras. Ett annat 
exempel är om Wendelsbergsparken hade blivit reservat. Då hade man inte heller kun-
nat tillgängliggöra området på det sättet som nu är möjligt. Ett naturreservat utgår från 
dagens förutsättningar, och det missas ofta hur framtiden påverkar med klimat och till-
gänglighetsbehov . Vi i den politiska majoriteten tror att markägare generellt liksom 
kommunen har kompetens att förvalta sin mark så att naturvärden bevaras eller utveck-
las där så önskas. 
 
 
 
 
Per Vorberg 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Miljöpartiet i Härryda 

Interpellati on 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
December 2020 

··HARR•·.. '<T'"' '· -- : -~_·; ·-: . 
ir.uij Tk 

Konmnurustvrelsen 

2020 -12- 03 
Diarienr Diarieplanbeteck 

Skolfrâgan i Härryda kommun; Internationella Engelska 
Skolan i Mölnlycke 
Fragan ställs till kommunstyrelsens ordförande 

I Göteborgs-Postens artikel om Skolfrägan i Härryda: Internationella Engelska Skolan i Mölnlycke 
publicerad 202-12-01 framgär med tydlighet varför det inte behövs en ny grundskola i Mölnlycke. 
Nágot vi i Miljöpartiet fört fram mänga gänger eftersom förvaltningen vid flera tillfällen har visat att 
det blir ett överskott pa skolplatser vilket i sin tur innebär att de befintliga kommunala skolorna kan 
tappa elever och därför riskera att läggas ned. 

I artikeln citeras kommunstyrelsens ordförande med ett antal uttalanden: 

• "Arbetsgruppen kom dä fram till resonemanget att mänga av de befintliga skolorna behövde 
rustas upp samtidigt som man öppnade for nya aktörer i skolverksamheten". 

l arbetsgruppens för skolfrägors rapport fr~n 2018-05-31 finns det inte ett ord om att öppna upp 
för nya aktörer. Däremot stär det att det är "Viktigt med bred delaktighet vid nybyggnation av 
skolor." 

• "Där finns b~de efterfrägan och behov." 

Men kommunens lokalresursplan och befolkningsprognos visar tvärtemot pa ett minskat behov i 
äldersgruppen 6-15 är och ett överskott pä över 1000 skolplatser i Härryda kommun är 2024. Det 
finns helt enkelt inte behov av en ny skola med plats för 600 elever, placerad i ett omräde med 
mycket god tillgäng pä skolor inom gängavständ frän den egna bostaden. 

• "Det är för att ärendet p~börjades innan välfärdsnämnden fanns." 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-15 att ta fram en avsiktsförklaring mellan kommunen och 
Skanska AB med inriktning att etablera lnternationella engelska skolan pa Högadalskolans 
fastighet. 2019-09-25 ändrades skrivningen till "pä Högadalskolas fastighet eller annan anvisad 
plats". 

Mina frägor till Kommunstyrelsens ordförande: 

1. Var nägonstans i rapporten fr~n skolgruppen stär det om nya aktörer? Vad avses med bred 
delaktighet och med vilka? 

Sida 1 av 2 
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2. Ett av skolgruppens förslag var att det är " Viktigt med bred delaktighet vid nybyggnation av 
skolor". Varför har etableringen av lnternationella Engelska Skolan inte betraktats som en 
skolfräga enligt Välfärdsnämnden uppdrag? 

3. Enligt lokalresursplanen och framtida planerade bostäder sa finns det inget i 
befolkningsprognosen som tyder pá en ökad befolkning i omrädet. Vilka underlag visar p~ att 
det finns b~de efterfrägan och behov? 
Om det fin ns behov av en ny skola - Varför harda inte Välfärdsnämnden va rit med i 
processen när nu IES/Skanska "bygger" en ny skola? 

4. När avsiktsförklaringen päbörjades för den nya placeringen sà hade Välfärdsnämnden funnits 
i 9 mänader. Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkade pá att frägan skulle tas upp pà 
Välfärdsnämndens möten, men fick till svar att det inte var en skolfräga för Välfärdsnämnden 
utan en detaljplanefräga som kommunstyrelsen ansvarar för. Varför fick inte 
Välfärdsnämnden ta upp frágan pà sina möten? 

Mölnlycke 2020;2-03 ~-d {± 
/ MP Härryda 
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Svar på interpellation angående skolfrågan i Härryda kommun; Internationella 
Engelska Skolan i Mölnlycke

 
Marie Strid (MP) har i interpellation som inkommit den 3 december 2020 ställt följande 
frågor till kommunstyrelsens ordförande. 
 

1. Var någonstans i rapporten från skolgruppen står det om nya aktörer? Vad avses 
med bred delaktighet och med vilka? 
 

2. Ett av skolgruppens förslag var att det är "Viktigt med bred delaktighet vid ny-
byggnation av skolor". Varför har etableringen av Internationella Engelska Sko-
lan inte betraktats som en skolfråga enligt Välfärdsnämndens uppdrag? 
 

3. Enligt lokalresursplanen och framtida planerade bostäder sa finns det inget i be-
folkningsprognosen som tyder på en ökad befolkning i området. Vilka underlag 
visar på att det finns både efterfrågan och behov? Om det finns behov av en ny 
skola - Varför har då inte Välfärdsnämnden varit med i processen när nu 
IES/Skanska "bygger" en ny skola? 
 

4. När avsiktsförklaringen påbörjades för den nya placeringen så hade Välfärds-
nämnden funnits i 9 månader. Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkade på att 
frågan skulle tas upp på Välfärdsnämndens möten, men fick till svar att det inte 
var en skolfråga för Välfärdsnämnden utan en detaljplanefråga som kommunsty-
relsen ansvarar för. Varför fick inte Välfärdsnämnden ta upp frågan på sina mö-
ten? 

 
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 249/2020. 
 
Besvarande 
1) Var någonstans i rapporten från skolgruppen står det om nya aktörer? Vad avses med 
bred delaktighet och med vilka? 
 
Svar: Rapporten från ”skolgruppen” handlar om kommunens egen verksamhet och tar 
inte upp något kring valfrihet och andra utförare inom något område. 
 
2) Ett av skolgruppens förslag var att det är "Viktigt med bred delaktighet vid nybygg-
nation av skolor". Varför har etableringen av Internationella Engelska Skolan inte be-
traktats som en skolfråga enligt Välfärdsnämndens uppdrag? 
 
Svar: Rapporten från ”skolgruppen” handlar om kommunens egen verksamhet och 
punktar bl.a. upp följande:  

• Behovet av utbyggnad av grundskolan kom upp på flera skolor. 
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• Utifrån att det är trångt på våra skolor behövs nya lokaler. 
• Viktigt med bred delaktighet vid nybyggnation av skolor. De kompetenser som 

är berörda ska vara med i processen. 
Det är viktigt när kommunen bygger nya skolor för egen verksamhet att de som kan 
verksamheten är med i planeringen för att undvika att projektering av nya skolor som 
sedan upphandlas behöver ombyggnation för att fungera för verksamheten. Det kan 
t.ex. handla om utformning av praktiska lokaler för slöjd eller hur olika lokaler ligger i 
förhållande till varandra för att medge en bra fysisk arbetsmiljö för elever och personal. 
 
Välfärdsnämnden ansvarar för den kommunala verksamheten. Det råder fri etablerings-
rätt enligt lagen. Uppföljningsansvaret ligger hos skolinspektionen. Yttrande inför god-
kännande av fristående grundskoleverksamhet behandlas av välfärdsnämnden när hu-
vudmannen för kommunal verksamhet skall svara skolinspektionen på remiss inför till-
ståndsgivning för enskild huvudman. För att det skall behandlas av välfärdsnämnden 
måste det först komma in en ansökan till skolinspektionen från enskilda huvudmannen. 
Detta har inte skett ännu. 
 
 
3) Enligt lokalresursplanen och framtida planerade bostäder sa finns det inget i befolk-
ningsprognosen som tyder på en ökad befolkning i området. Vilka underlag visar på att 
det finns både efterfrågan och behov? Om det finns behov av en ny skola - Varför har 
då inte Välfärdsnämnden varit med i processen när nu IES/Skanska "bygger" en ny 
skola? 
 
Svar: Rapporten från ”skolgruppen” handlar om kommunens egen verksamhet och som 
svarats tidigare så fanns en gemensam bild av att vi behöver ersätta gamla kommunala 
skollokaler med nya, och det behövs kompletteras med fler skolor. Både lokalresurs-
plan, bostadsförsörjningsprogram och befolkningsprognos uppdateras och förändras 
regelbundet. Att planera för att ersätta och bygga nya skolor har ett mycket längre per-
spektiv än ett års specifika prognos. 
 
 
4) När avsiktsförklaringen påbörjades för den nya placeringen så hade Välfärdsnämn-
den funnits i 9 månader. Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkade på att frågan 
skulle tas upp på Välfärdsnämndens möten, men fick till svar att det inte var en skol-
fråga för Välfärdsnämnden utan en detaljplanefråga som kommunstyrelsen ansvarar för. 
Varför fick inte Välfärdsnämnden ta upp frågan på sina möten? 
 
Svar: Jag kan inte svara på varför eller hur ett yrkande på Välfärdsnämnden har hante-
rats, då jag inte är ordförande där. Däremot handlade avsiktsförklaringen om planarbete 
och försäljning av mark för möjliggörande av etablering ny skola. Ansvaret för dessa 
frågor ligger i kommunstyrelsen. Välfärdsnämnden hanterar inte heller andra detaljpla-
nearbeten som möjliggör etableringar av verksamheter inom välfärdsområdet oavsett 
huvudman. Förvaltningen har fått i uppdrag av Välfärdsnämnden att ta fram förslag på 
beskrivning av hantering i nämnderna och ansvarsfördelningen däremellan inför fram-
tida skolbyggnationer. 
 
Per Vorberg 
Ordförande kommunstyrelsen 

Page 356 of 356


	6dff3678-2bc9-4973-b4cb-db24698fefd5.docx
	Ordförande
	Ledamöter
	Ersättare
	Ärendet i korthet
	Ärendet i korthet
	Ärendet i korthet

	af12fd27-0d34-4ba5-9408-0575d912aca4.docx
	8032af9d-1736-4784-a0b2-b544f254dd58.pdf
	c1a85673-039a-4dba-82e3-2234404db748.jpg
	e2303d72-9b5c-4b69-bc2c-aeb4d4a38ec8.pdf
	a507c470-1f6e-4449-9a78-5a4fdf0ce764.pdf
	d7e37cd3-34f5-4947-8d93-f8f76aa4f6d1.pdf
	b0de8387-429b-4967-b439-cf115011e9cb.pdf
	ebc060a2-7cc5-4e39-ade8-fc6c3124bca3.pdf
	49b50251-e30a-43b3-88a8-267692c1eded.pdf
	16542829-3f61-4075-9187-6d3dd66a6640.jpeg
	b5476ece-8a66-4588-852b-2789f88c05a6.jpeg
	13283311-4cac-4c01-9666-2e153eeaca45.jpeg
	b9061222-4bc6-441b-ba83-5a753d13f772.jpeg
	e79dcc39-16bb-42db-9456-3dede5a34c32.jpeg
	c34f477e-9d2c-41dd-aaa0-1492f59e0887.pdf
	e7366993-b39d-4467-9b26-24104e533f72.pdf
	7b00f9b1-6807-45ab-994c-13405efde5e4.png
	65597f8f-5a07-4661-b513-0dcc58e3cc32.pdf
	8def1f02-0b30-4565-80dc-082d9a2c517e.pdf
	ab507469-7a42-40fd-9352-0c99e5e231e0.jpg
	6cb49bb8-6d09-416d-8f07-31d20b023698.jpg
	324968df-1174-4534-95e9-bf89bce01394.docx
	7a924646-a58a-4948-89a6-6e654cd577a0.pdf
	4c605ace-4eff-406e-9a68-44b9eae48ea1.docx
	Beslut


	867a36c2-758b-46c0-985f-146371849407.pdf
	11d80f68-c12f-483c-a143-95b6939f7619.docx
	Beslut

	d457038a-86e9-4b2a-b0e7-ffb91a0c2435.pdf
	d457038a-86e9-4b2a-b0e7-ffb91a0c2435.docx

	50ddfbac-1c4b-43b5-8a61-197f987e2b4b.pdf
	df996014-d9c3-41c4-80e3-514453c88cfc.pdf
	ebf35110-6028-48c5-ac32-5887b256550d.pdf

	34dca256-7c3a-4fab-9db1-5b3b59db222e.pdf
	Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 samt investeringsbudget för 2021-2025
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	cd4b3165-3df2-405a-89f4-2e9231d1ce74.pdf
	Framsida vfn.pdf
	Verksamhetsplan
	2021-2023

	Vep VFN 2021-2023 201021.pdf
	1 Välfärdsnämnden
	1.1 Övergripande om Välfärdsnämndens ansvarsområden
	1.2 Organisation och styrmodell
	1.2.1 Politisk organisation
	1.2.2 Förvaltningens organisation
	1.2.3 Styrmodell

	1.3 Mål för god ekonomisk hushållning
	1.3.1 Verksamhetsmål

	1.4 Kommunens gemensamma områden
	1.4.1 Serviceorganisation
	1.4.2 Kommunikation
	1.4.3 Digitalisering
	1.4.4 Näringsliv
	1.4.5 Agenda 2030
	1.4.6 Konkurrensutsättning

	1.5 Arbetsgivarvarumärke
	1.5.1 Attraktiv arbetsgivare
	1.5.2 Personalpolitiska programmet

	1.6 Ekonomi
	1.6.1 Nämndens ekonomi


	2 Sektor för utbildning kultur och fritid
	2.1.1 Sektorns organisation
	2.1.2 Politiska inriktningar
	2.1.3 Sektorns ekonomi
	Resultatbudget
	Driftbudget per verksamhet
	Investeringsbudget

	2.2 Förskola
	2.2.1 Grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer
	Informationstal

	2.2.2 Politiska inriktningar

	2.3 Grundskola
	2.3.1 Grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer
	Informationstal

	2.3.2 Politiska inriktningar

	2.4 Gymnasium
	2.4.1 Grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer
	Informationstal

	2.4.2 Politiska inriktningar

	2.5 Kultur och fritid
	2.5.1 Grunduppdrag
	Informationstal

	2.5.2 Politiska inriktningar


	3 Sektor för socialtjänst
	3.1.1 Sektorns organisation
	3.1.2 Politiska inriktningar
	3.1.3 Sektorns ekonomi
	Resultatbudget
	Driftbudget per verksamhet
	Investeringsbudget

	3.2 Vård och omsorg
	3.2.1 Grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer
	Informationstal

	3.2.2 Politiska inriktningar

	3.3 Hälsa och bistånd
	3.3.1 Grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer
	Informationstal

	3.3.2 Politiska inriktningar

	3.4 Funktionsstöd
	3.4.1 Grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer
	Informationstal


	3.5 Härryda framtid
	3.5.1 Grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer
	Informationstal

	3.5.2 Politiska inriktningar

	3.6 Barn och familj
	3.6.1 Grunduppdrag
	Kvalitetsindikatorer
	Informationstal

	3.6.2 Politiska inriktningar



	Investeringar VFN 201021.pdf
	Framsida vfn.pdf
	Investering 2021-2025

	Investering för UTK 201021.pdf
	Investeringar bilaga 1

	Investering för SOC 201021.pdf
	Investeringar bilaga 1


	Vfn§232_20200923.pdf

	b2c7729e-9885-4741-9d45-de7a47903b25.pdf
	1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN
	1.1. LOKALER
	1.2.  PLANERINGSUNDERLAG
	1.3.  SEKTORERNAS LOKALPLANER

	2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
	2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS
	2.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD

	3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST
	3.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE
	3.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE
	3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
	3.4. BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER
	3.5. Vuxenutbildning

	4. PROJEKTPORTFÖLJ 2021-2025 (2026-2030)
	5. BILAGA (beläggning och kapacitet per enhet)

	c0e31461-b084-4561-8023-f0f125ae528f.docx
	1eb25322-c8fb-4ebd-8960-2a8887dbc005.pdf
	4fd5adc9-f3d8-4cf6-bde3-4e92bfc70c7d.docx
	Beslut


	9efaae9a-4a73-4fd5-ab77-341171c7a83c.docx
	Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	01720c54-cce9-4b6d-ac88-c39ea0e6f832.pdf
	Framsida ks.pdf
	Månadsprognos per oktober 2020

	Oktoberprognos KS.pdf
	Prognosen i korthet
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning
	Finansförvaltning
	Politisk organisation

	Kommunstyrelsen
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning
	Sektor för samhällsbyggnad
	Driftredovisning
	Åtgärder
	Investeringsredovisning

	Sektor för teknik och förvaltningsstöd
	Driftredovisning
	Åtgärder
	Investeringsredovisning

	Kommunledning och stödfunktioner
	Driftredovisning
	Åtgärder
	Investeringsredovisning




	0cc5b755-5962-40ce-973a-b861a7467a67.docx
	5ae85560-ea57-4fba-8e37-c15c09b24531.pdf
	379a5d9c-4d2f-473c-a52e-9077d79d39c4.docx
	Beslut


	0c3bb247-f314-4e48-ad70-8927a6497c15.pdf
	27ad9000-5983-4049-b1fb-8969d540254b.docx
	Beslut


	5f1e7d00-1fa3-4d90-b9ea-c0f326801968.pdf
	Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020
	Sammanfattning
	Förslag till beslut


	f7cd211d-e871-42d2-a386-fd28a8bace28.pdf
	Mapp2.pdf
	Framsida vfn.pdf
	Månadsprognos per oktober 2020

	Oktoberprognos VFN.pdf
	Välfärdsnämnden
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning
	Sektor för utbildning, kultur och fritid
	Driftredovisning
	Åtgärder
	Investeringsredovisning

	Sektor för socialtjänst
	Driftredovisning
	Åtgärder
	Investeringsredovisning




	Mapp3.pdf
	Nyckeltal VFN oktoberprognos
	Sammanställning



	6ffc177f-fe64-42d7-aa59-8e9d84f21e15.docx
	bed2ef1d-db55-4a6d-890b-97b8a06d8e94.pdf
	5844a8c8-021b-4090-9606-30c5d77a948f.docx
	ad9d54e1-9c32-4035-a525-cc34a9dfe4e6.pdf
	b931b638-dcd7-41b2-aa93-376944d4b526.docx
	Beslut


	d1e05bad-97a3-450a-b70b-b4db835dc441.docx
	Revidering av taxa för brandskyddskontroll
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Bilagor


	aacedca6-aaf6-40b2-b00c-b7e3e3119ea4.pdf
	a13f4747-138f-4ee5-a62f-974d9a277a5f.pdf
	030437ed-e23a-40c8-8ce1-8ca2c1d152d8.docx
	Förslag till beslut
	Ärendet

	2fc76b84-ead9-40e4-b294-3b349c1bcee4.docx
	8bb1bea6-80c9-42dd-b4bd-e5bbf6b70dfb.pdf
	cd3565f2-aaa2-4daf-8723-d945437a86ee.docx
	Beslut


	d6bc2e8d-6ebb-4fd0-89ba-a618cbb731c7.docx
	Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Bilagor


	e389481f-638b-41ea-8293-acae291cc3a4.doc
	275d377a-0894-451f-94b9-a399b84ece6b.docx
	44cbfee4-ecea-4c65-9a26-a461b4bab7d3.pdf
	f0f53fb8-eb71-438e-bcda-502ec26af8c7.pdf
	ad415549-a004-4f05-a1d0-1f8f3d5992fa.pdf
	9f9a479e-297f-45c3-b350-3bacceafccc7.docx
	92c943a3-571f-41ef-9a18-e7d64dd378dc.pdf
	568b55cd-4b3b-41c4-a1e4-aa11ac82ada9.docx
	Beslut

	c0cf07ff-237d-4cd7-83c4-6b60c6bfbcd3.pdf
	c0cf07ff-237d-4cd7-83c4-6b60c6bfbcd3.docx

	258df832-d8d8-4344-b711-cb3b50ded7ea.docx
	a2b2eb82-f7b4-42e5-b8ba-ce8a44c9ff13.docx
	1f6dc53d-1b4b-4197-b9b1-27629977d9c1.docx

	3560ff8c-1992-4a0c-b70b-009c670619d7.docx
	Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	2b89793b-e05b-47db-8ada-1305d0243222.pdf
	1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN
	1.1. LOKALER
	1.2.  PLANERINGSUNDERLAG
	1.3.  SEKTORERNAS LOKALPLANER

	2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
	2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS
	2.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD

	3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST
	3.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE
	3.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE
	3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
	3.4. BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER
	3.5. Vuxenutbildning

	4. PROJEKTPORTFÖLJ 2021-2025 (2026-2030)
	5. BILAGA (beläggning och kapacitet per enhet)

	212ae14f-30e6-4d44-9749-67cf7f862fa6.pdf
	7a8a7703-c349-41f6-b57f-9566046e4530.pdf
	06f745e4-aa1b-46ee-9566-5c0d03d79095.docx
	Beslut

	bd349e67-e482-47d5-8c69-0942d9508385.pdf
	94f99df9-a1d8-4a5e-81e9-10ab4cd9cf4c.docx

	268867e9-a5b5-49cf-bf1a-4b5284652b7d.docx

	0894baac-d1ff-45ee-a87c-34e472fa9d88.docx
	Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	51a3e75d-98ca-40e1-a11d-d2f7767e69ee.pdf
	073d9854-1839-46da-b045-4710d5992153.docx
	Beslut


	bb6a7d64-d9f1-471f-a56e-a8248f8e8c91.pdf
	4e8ccd3a-4db3-4637-936a-693036d2bcee.docx
	Beslut

	2f48e85b-3622-48cd-9c1a-0034e6607511.pdf
	2f48e85b-3622-48cd-9c1a-0034e6607511.docx


	d5d707f5-fd36-48cc-9c3e-91444338f299.docx
	4567e0c7-753e-4748-b3f6-c271681e7579.pdf
	d7cfc3fd-b21e-4a91-9401-fdcfe751f6eb.pdf
	e0bcdc21-5bb9-40c5-899b-061255845db4.docx
	Förslag till lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun.
	Politiska majoritetens förslag till beslut
	Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

	Sammanfattning av ärendet
	Ärendet
	Politiska majoriteten i Härryda


	e462ff87-45da-478a-a28f-74a6155c3a11.docx
	873c92a8-89b3-4c46-ac3c-a850dcab3da6.pdf
	Framtidens vård och omsorg
	1 Inledning
	2 Avgränsningar
	3 Omvärldsanalys/framtidsspaning
	3.1 Västra Götalandsregionen (VGR)
	3.2 Göteborgsregionen (GR)
	3.3 Sveriges kommuner och regioner (SKR)
	3.4 Socialdepartementet/Socialstyrelsen
	3.4.1 Förslag till ny socialtjänstlag


	4 Härryda kommuns äldreomsorgsverksamheter
	4.1 Hemtjänsten
	4.1.1 Anhörigvårdare

	4.2 Biståndsbedömda äldreboenden
	4.2.1 Särskilt boende för äldre
	4.2.2 Biståndsbedömt trygghetsboende
	4.2.3 Korttidsboende

	4.3 Hemsjukvård/palliativ vård
	4.3.1 Hemsjukvård
	4.3.2 Palliativ vård

	4.4 Ofrivillig ensamhet

	5 Kompetensförsörjning
	5.1 Stärkt kompetens i vård och omsorg från nutid till 2040

	6 Teknik och digitalisering
	7 Sammanfattning
	7.1 Omvärldsanalys/framtidsspaning
	7.2 Härryda kommuns äldreomsorgsverksamheter
	7.3 Ofrivillig ensamhet
	7.4 Kompetensförsörjning
	7.5 Teknik och digitalisering

	8 Slutsatser
	9 Källhänvisningar

	60dc364d-0952-4bac-8305-63d38b09a72c.docx
	54b63c91-386b-414f-b651-fc7ca379001e.pdf
	6f741492-66ab-4b44-a870-6f831bffe2e6.docx
	Beslut

	029a91af-d36f-405b-bbd7-59a4e1fc2a61.pdf
	ba05f01e-f3c2-40b4-8ed6-73f702062f7e.docx


	b39c53b6-c9ef-4b09-9c23-d2f1b3ec5602.docx
	Svar på motion angående Landvetter Södra Utveckling AB
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Bilaga


	b987b208-105a-4781-8c8d-3c518cb764ff.pdf
	82b4e221-d974-46b7-8125-89241645fd12.docx
	0c04aebe-b254-4206-a1b3-499eefa1ed7c.pdf
	6dafc117-a2ec-4de3-bb34-d7d6a3a0456f.docx
	Beslut


	a47d31dd-825f-4442-b28a-58888a97c318.docx
	Svar på motion om arvode för förtroendevalda
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Ärendet


	f58f422f-867d-40a7-850c-5f2fdc178025.pdf
	0252c6fe-8352-4ff1-a4a5-2aded244f3c5.pdf
	1.  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
	2.  ERSÄTTNINGAR
	3.  SJUKPENNINGRÄTTEN VID DELTAGANDE I       SAMMANTRÄDEN
	Fasta beredningar
	Tillfälliga beredningar*
	Revisionen

	16e62e86-a4ed-4658-adaf-60f10b96ef38.docx
	75c460c1-197d-47fe-9f73-4062a54c116e.pdf
	abec4d08-0cb7-4b0d-a15d-ae6d69c4a94c.pdf
	480feb55-2d52-4fab-bf65-4f6d53dc6ec7.docx
	9cafed04-2dbd-48a0-94b1-7115fd51bbe3.pdf
	cb9841ac-8030-4f68-a9d1-c2ebf7a80767.pdf
	5f928de4-4312-48ad-aaf8-5475e5ddabc6.docx
	f1b9cdc9-231f-4278-a877-1d6493fabef9.pdf
	4e4d299b-d6d6-49c0-b942-7c33396abb16.pdf

