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

  

 
2. Parentation för Reine Wahlberg (SD) 

 
 

  

 
3. Entledigande av Reine Wahlberg (SD) som ersättare i 

kommunfullmäktige 
2021KS17 
 

  

 

4. Avsägelse från Lennart Winqvist (SP) som ledamot i beredningen 
för framtidens välfärd och samhällsutveckling, samt fyllnadsval 
2021KS17 
 

  

 

5. Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Nina Sjöstedt 
(SD) som ledamot i kommunfullmäktige 
2021KS17 
 

  

 

6. Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Regina 
Strömsten (SD) som ersättare i kommunfullmäktige 
2021KS17 
 

  

 

7. Fyllnadsval efter Matina Dureesén (M) som ledamot i beredningen 
för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
2021KS17 
 

  

 

8. Remittering av inkomna medborgarförslag 
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Ärendet i korthet 
Kfp föreslår att kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 

 
9. Remittering av inkomna interpellationer 

 
 

  

Ärendet i korthet 
Inga interpellationer har hittills inkommit. 
 

 
10. Inkommen fråga 

 
 

  

Ärendet i korthet 
Inga frågor har hittills inkommit. 
 

 
11. Överläggning av beredningens rapport "Framtidens vård och 

omsorg" 
2020KS663 
 

  

 

12. Besvarande av motion rörande arvode till förtroendevalda 
2020KS173 
 

  

 

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

  

 

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

  

 

15. Besvarande av interpellation om Naturreservat Hårsjön - Rambo 
Mosse 
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16. Besvarande av interpellation om skolfrågan i Härryda kommun; 
Internationella Engelska Skolan i Mölnlycke 
2020KS776 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 210105-MBF-ET41

Inskickat 2021-01-05 14:44

Dina uppgifter

Personnummer 19900509-1674

Förnamn Erik Mikael

Efternamn Andersson

Telefonnummer 0763405794

E-post mikael.an@live.se

Adress Solbacken 35

Postnummer 438 36

Ort Landvetter

Rubrik på ditt förslag Padelhall

Beskriv förslaget

Det finns ett stort brinnande intresse för padel i hela Sverige &
sporten har tagit över tennisen roll. 

Jag skulle vilja se en padelhall i Landvetter till att börja med 2-4
inomhusbanor. Mark äger ni ju redan så det är inget problem. Det
är bara en hall som skall upp, det flesta hallar idag är i gamla
industrilokaler med högt i tak. Det kanske redan finns någon
outnyttjad lokal? 

Detta generar snabbt ett + resultat rent ekonomiskt, ni behöver
inte ha någon personal då hallen öppnas med hjälp av en kod, det
som behövs är möjligtvis en planskötare/vaktmästare som ser
över banorna. Sist men inte minst främjar det folkhälsan i
kommunen. 

Konkurrensen är liten. Närmaste hallar finns i Mölnlycke, Mölndal
samt Viared. Och det är ofta fullbokade.

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2021-01-05 14:44

Signerat av: Erik Mikael Andersson

Signerats med personnummer: 199005091674

Utgivare: Nordea Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2021-01-05 14:44

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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Framtidens vård och omsorg  
Rapport från Beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling 
 

13 oktober 2020 
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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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§ 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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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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1.  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 
 
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. 
I tillämpliga delar gäller reglementet även för av intresseorganisationer utsedda ledamöter och 
ersättare i av fullmäktige inrättade samrådsorgan. 
 
För kommunalråd finns särskilda bestämmelser. 
 
Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av detta regle-
mente och äger rätt att i särskilt fall avgöra om ersättning för sammanträde eller förrättning 
skall utbetalas. 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglementet. 
 
En ledamot kan maximalt lyfta ett arvode per år som motsvarar kommunstyrelsens 2e vice 
ordförandes årsarvode.  
 
2.  ERSÄTTNINGAR 
 
Ersättning kan utbetalas 
 
• dels med ersättning för förlorad inkomst, pensions- och semesterförmåner samt kostnads-

ersättning 
 

• dels som årsarvode, sammanträdesarvode, särskilt arvode, rese- och traktamentsersättning. 
 
2.1  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 
 
Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket be-
lopp har rätt till en schablonersättning per timme. Schablonersättningen ska beräknas på ett av 
följande sätt.  
 
a. Timbelopp baserat på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda 
inkomstdeklarationen, 12 x 165 timmar (=1 980 timmar). 
b. Timbelopp som motsvarar 50 procent av arvodet för välfärdsnämndens ordfö-
rande/kommunstyrelsens 2:e vice ordförande per timma (månadsarvodet för ordföranden för 
välfärdsnämnden/2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen ÷ 165 timmar x 0,5). 
 
Med näringsidkare avses person som är godkänd för F-skatt eller vars företag är godkänt för 
F-skatt och som inte samtidigt uppbär pension eller är anställd hos annat företag/organisation.  
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst per timme kan inte överstiga ett belopp som motsvarar 
timarvodet för kommunalråd (månadsarvodet för ordföranden för välfärdsnämnden/2:e vice 
ordföranden i kommunstyrelsen ÷ 165 timmar). 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med fast årsarvode om 
40 % av riksdagsledamotsarvode eller högre. 
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2.2  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD TJÄNSTEPENSIONSFÖRMÅN 
 
Enligt Härryda kommuns gällande pensionspolicy.  
 
I de fall förtroendevald begär ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ersättning för förlorad 
pensionsförmån ut automatiskt, baserat på belopp för inkomstbortfall. Inget ytterligare intyg be-
höver lämnas. Ersättningen betalas ut till den förtroendevalde i februari året efter det år ersätt-
ningen för förlorad arbetsinkomst redovisats. 
 
2.3  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN 
 
Förtroendevald har rätt till förlorad semesterersättning med en schablonersättning om 12 % på 
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
För förlorade semesterdagar utbetalas ekonomisk ersättning med högst maximibeloppet för 
förlorad arbetsinkomst per dag. 
 
2.4  KOSTNADSERSÄTTNINGAR 
 
Förtroendevald som åsamkas särskilda kostnader till följd av det kommunala uppdraget kan få 
ersättning motsvarande styrkta utlägg. Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen 
utser beslutar i dessa frågor. 
 
Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser äger rätt att efter särskild framstäl-
lan medge funktionsnedsatt förtroendevald eller förtroendevald som vårdar funktionsnedsatt 
person eller vårdar barn under 10 år i sitt hem ersättning för kostnaden som föranletts av upp-
draget. 
 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn. 
Ersättning utbetalas inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanbo-
ende och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala omsorgen. 
 
2.5 ÅRSARVODE 
 
Årsarvode utbetalas till i bilaga 1 angivna förtroendevalda.  
 
Om förtroendevald - som uppbär årsarvode - på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 30 kalenderdagar i en följd, skall 
arvodet minskas i motsvarande grad. Den förtroendevalde har själv ansvar att anmäla föränd-
ringen.  
 
Har ersättare för förtroendevald med årsarvode utsetts enligt 6 kap 22 § kommunallagen, upp-
bär ersättaren motsvarande arvode under tjänstgöringstiden. 
 
Årsarvodet avser ersättning för ordförandes och vice ordförandens regelmässiga arbetsuppgif-
ter inom ansvarsområdet som till exempel sammanträdesförberedelser, vari ingår möte med 
presidieberedningen, deltagande i samråd mellan politik och förvaltning och dialogmöte, samt 
kontakter av olika slag med representanter för såväl offentliga som privata organ. 
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Samtliga revisorer har ett årsarvode, vari ingår möten med beredningarna samt presidierna i 
nämnder och fullmäktige, ävenså reglementsenlig rapportering till fullmäktige. 
 
2.6.  SAMMANTRÄDESARVODE 
 
Sammanträdesarvode utbetalas i form av 
 
• inläsningsarvode 
• timarvode per påbörjad halvtimma efter första timman. 
 
Arvodet inkluderar förberedelser och förberedande möten.  
 
Sammanträdesarvode utbetalas  
 
• till närvarande ledamöter 
• till närvarande ersättare 
 
Sammanträdesarvode utbetalas ej 
 
• till kommunalråd, med kommunalråd åsyftas KSO, oppositionsråd och ordförande i väl-

färdsnämnden. 
 

• till ledamöter med ett totalt årsarvode som överstiger 40 % av riksdagsledamotsarvode.   
 

• till ordförande/vice ordföranden vid beredning av ärenden till nämndsamman-
träde/beredningar.  

 
• till ordförande/vice ordföranden som deltar i  dialogmöte. 
 
Reseersättning utbetalas dock. 
 
2.7  ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN MM. 
 
Arvode utbetalas i de fall där kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsett representant. 
 
a. Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredningar, kommun-

styrelsen, nämnder, utskott, revisorernas sammanträden och av kommunfullmäktige inrät-
tade samrådsorgan. 
 

b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. Till ordfö-
rande i en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver sammanträdesarvodet ett en-
gångsbelopp som utbetalas i anslutning till arbetsgruppens entledigande. Om vice ordfö-
rande utsetts utbetalas ett halvt engångsbelopp under samma villkor. 
 

c. Konferens, dialogmöte, informationsmöte, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget. 
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d. Studiebesök som organiserats av beredning, nämnd eller utskott.  
 
e. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 

 
f. Besiktning eller inspektion. 
 
g. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
 
h. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 
i. Vid justering av protokoll utan samband med sammanträde eller motsvarande då särskild 

tid och plats bestämts utbetalas 1,0 timarvode  
 
Behörighet att besluta om deltagande enligt b-h.  
 
Beslut avseende:    Behörig att besluta: 
Presidiet i kommunfullmäktige  En ur kommunfullmäktiges presidium 
 
Ledamot i kommunfullmäktige  Kommunfullmäktiges ordförande 
 
Ordförande och vice ordföranden  En ur nämndens presidium 
i nämnd/styrelse     
 
Ordförande och vice ordföranden   Kommunfullmäktiges ordförande 
 i beredning  
 
Ledamot i nämnd/styrelse   Ordförande i nämnden/styrelsen 
 
Ledamot i beredning     Ordförande i beredning  
 
2.8  ARVODESBELOPP 
 
Alla arvoden beräknas på ett grundbelopp som fastställs med en procentsats i förhållande till 
riksdagsledamotsarvodet. Arvodet ska regleras årligen per den 1 januari.  
 
Arvodesnivåer framgår av bilaga 1 till reglementet. 
 
2.9  SÄRSKILDA ARVODEN 
 
Till av valnämnden utsedda valförrättare och ersättare i kommunens valorgan som under val-
dag fullgör uppdrag med valförrättning utbetalas ersättning som beslutas av valnämnden. 
 
2.10  RESE- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNING 
 
För förtroendevalda gäller de vid varje tillfälle gällande rese- och traktamentsbestämmelser 
som gäller för kommunens anställda. Restidsersättning utbetalas inte.  
Kilometerersättning vid användande av egen bil utbetalas vid sammanträde och vid proto-
kollsjustering om avståndet från bostaden överstiger fem kilometer. 
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3.  SJUKPENNINGRÄTTEN VID DELTAGANDE I  
     SAMMANTRÄDEN 
 
Det ankommer på den förtroendevalde att meddela försäkringskassan om eventuellt delta-
gande i sammanträden under dag som den förtroendevalde är sjukskriven.  
 
4.  UTBETALNING AV ARVODEN MM. 
 
Härryda kommuns utbetalningar görs av bank/banker med vilka kommunen har avtal. Prak-
tiska detaljer kring detta meddelas av sekreteraren. 
 
Skatteavdrag görs generellt med 30 % vid varje utbetalning. Den som önskar högre skatte-
avdrag kan vända sig till löneavdelningen. 
 
Vid protokollförda sammanträden rapporterar sekreteraren de uppgifter som behövs för ut-
betalning av ersättningar. 
 
För övriga ersättningsberättigade sammanträden mm. enligt blankett A - Beslut och ersätt-
ningar - skall den förtroendevalde själv anmäla detta.  
 
Förtroendevald som önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- eller 
semesterförmåner skall själv anmäla detta på blankett B - Begäran om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Intyg över den förlorade förmånen från arbetsgivare/pensionsgivare krävs. 
 
Utbetalningar av ersättningar görs normalt den 27:e varje månad. 
 
Sammanträdesarvoden utbetalas en gång/månad i efterskott. 
 
Årsarvoden utbetalas en gång/månad med en tolftedel av årsarvodet. 
 
Preskriptionsregler 

 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom sex månader 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. För näringsid-
kare gäller arton månader. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt avsnitt 2.2. 
 
Yrkande om andra ersättningar skall framställas senast inom sex månader från dagen för 
sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 
 
5.  FÖRSÄKRING 
 
Samtliga förtroendevalda är försäkrade gentemot olycksfall/arbetsskada som drabbar den för-
troendevalde under uppdrag för kommunens räkning samt vid färd till och från sådant upp-
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drag.
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BILAGA 1 
 

Beräkningsgrund riksdagsledamotsarvode 
UPPDRAG ÅRSARVODE (där ej annat anges) 
Kommunfullmäktige 
ordförande.......................................................... 
vice och 2:e vice ordförande….......................... 

Fasta beredningar 
ordförande ......................................................... 
vice och 2:e vice ordförande………………….. 

Tillfälliga beredningar* 
(beslutade av fullmäktige) 
ordförande ......................................................... 
vice ordförande ................................................. 

 
18,0%  
7,0%  
 
 
14,0%  
8,0%  
 

 
 
Beslutas av kommunfullmäktige 
Beslutas av kommunfullmäktige  

Revisionen 
ordförande.......................................................... 
vice ordförande.................................................. 
revisor................................................................ 

 
 
8,0%  
4,0%  
3,0%  

 
Kommunstyrelsen 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 
2:e vice ordförande/oppositionsråd…………... 

 
 
105,0% 
40,0% 
100,0% 

 
Välfärdsnämnden 
ordförande…………………….......................... 
vice och 2:e vice ordförande………………….. 

 
 
100,0% 
40,0% 
 

Miljö- och bygglovsnämnden 
ordförande.......................................................... 
vice och 2:e vice ordförande.............................. 

 
13,0%  
7,0%  

  
Valnämnden** 
ordförande.......................................................... 
vice ordförande.................................................. 
 
Överförmyndarnämnden 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 
 
 

 
1,25%  
0,625%  
 
 
2,5% 
1,25% 
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Utskott 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 
 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 

 
13,0% 
7,0% 
 
 
15,0% 
7,0% 

 
Särskilt utsedda råd  
ordförande.......................................................... 
vice ordförande ................................................. 

 
 
1,0%  
0,5% 

  
Arbetsgrupp i fast beredning*** 
ordförande…………………………………….. 
vice ordförande……………………………….. 

 
0,1%  
0,05%  

  
SAMMANTRÄDESARVODE  
Timarvode.......................................................... 
Riksdagsledamotsarvode ÷ 165 × 0,6 

0,3636% 
 
 

Ingen begränsning av sammanträdesarvode per 
dag. 
 
Inläsningsarvode 
För sammanträden betalas ett inläsningsarvode 
motsvarande antalet timmar i tabellen nedan 
för första timmen, därefter ersätts per halv-
timma med timarvode. 
 
Kommunfullmäktige………………………….. 
Fast beredning………………………………...            
Tillfällig beredning …………………………... 
Revisionen…………………………………….                
Kommunstyrelsen …………………………….   
Välfärdsnämnden……………………………... 
Miljö- och bygglovsnämnden…........................ 
Valnämnden…………………………………... 
Överförmyndarnämnden……………………… 
Särskilt utsedda råd…………………………… 
Arbetsgrupp i fast beredning…………………. 
Begravningsofficianter……………………….. 
Utskott………………………………………... 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott………... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1,5 
1,5 
2 
2,5 
2,5 
1,8 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2 
1,5 
2 
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*) Arvodet för tillfälliga beredningar beslutas av kommunfullmäktige vid beredningens tillsättande. 
**) Arvodet utbetalas vid varje utlyst allmänt val (valtillfälle).     
        Med valtillfälle menas t ex val till riksdag, region och kommun på en valdag.  
         Som nytt valtillfälle räknas då t ex val till EU-parlamentet på annan dag. 
         Härutöver utbetalas timersättning motsvarande sammanträdesersättningen per timme  
       för utfört arbete. 
***) Ersättningen till ordförande och i förekommande fall vice ordförande i en arbetsgrupp under en fast 

beredning utgör ett engångsbelopp för den arbetsgruppens period och utbetalas i anslutning till arbets-
gruppens entledigande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-19  

 

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   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Peter Arvidsson (SD), ersättare   X 
Resultat 11 1 1 
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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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Besvarande av interpellation - Svenska 
kraftnäts förnyelse av 400 kv kraftledningen 

genom Härryda kommun 
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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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 2020-10-05  
  

  
 
 
 

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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Hårsjön - Rambo Mosse 
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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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Miljöpartiet i Härryda 

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? 
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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 

Sida 2 av 2 
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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 
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