
 

 

 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
Datum 
2021-02-22 

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

Sammanträdet är digitalt och ledamöter och tjänstgörande ersättare ansluter via Teams. 
Icke tjänstgörande ersättare delat via webbsäning. 

Ordförande 
Roger Nordman (M) 

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

Ersättare 
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Anders Norlin (M) 
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Madeleine Söderlund (KD) 
Inger Axelsson (KD) 
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2021-02-22 

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

  

 
2. Avsägelser och fyllnadsval 

 
 

  

 
3. Remittering av inkomna interpellationer 

 
 

  

Ärendet i korthet 
Inga interpellationer har inkommit. 
 

 
4. Inkommen fråga  beträffande beslut om fördjupat samarbetsavtal 

om Landvetter södra i Kommunstyrelsen (KS) 2021-02-04 
2021KS116 
 

  

 

5. Inkommen fråga beträffande undertecknande av fördjupat 
samarbetsavtal, LSUAB 
2021KS115 
 

  

 

6. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av yttrande 
över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern kontroll i 
löneprocessen” 
2020KS615 
 

  

 

7. Allmänpolitisk debatt 
2021KS7 
 

  

 

8. Antagande av pensionspolicys för medarbetare respektive 
förtroendevalda 
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2020KS669 
 

 

9. Godkännande av arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
2021KS35 
 

  

 

10. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 
2020KS763 
 

  

 

11. Värdeöverföring från Förbo AB 
2020KS803 
 

  

 

12. Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation 
till fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommu 
2020KS686 
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Inkommen fråga  beträffande beslut om 
fördjupat samarbetsavtal om Landvetter södra 

i Kommunstyrelsen (KS) 2021-02-04 
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Fråga i Härryda kommunfullmäktige 2020-02-22 

Till: Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Per Vorberg 

 

Betr.:  Beslut om fördjupat samarbetsavtal om Landvetter södra i Kommunstyrelsen (KS) 2021-02-
04 

Tidigt på natten till fredag 2021-02-04 togs, efter mer än 6 timmar kommunstyrelsemöte, beslut om 
att teckna ett fördjupat samarbetsavtal med konsortiet som är skapat för byggandet av Landvetter 
södra. Ett flertal frågor och förslag lades fram av delar av oppositionen, men inga svar gavs. Avtalet 
får långtgående konsekvenser för kommunens ekonomi och riskerna för vår kommuns framtid är 
många och outredda. 

Under kommunfullmäktiges (KF) senaste möte talade kommunalrådet sig varm för att hur självklart 
det är att frågor av principiell art som kan påverka kommunens ekonomi i stor omfattning skall tas i 
KF. Han ansåg därmed att inga skrivningar behövs om att medborgarinitiativ skall åter till KF efter att 
de behandlats i KS. 

Dessutom är kommunallagen tydlig med vilka frågor som skall tas i fullmäktige och inte kan 
delegeras. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg: 

- Varför anser kommunalrådet att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
 

- Varför valde kommunalrådet att inte lägga fram avtalet för beslut i kommunfullmäktige och 
därigenom undgå publik debatt? 

 
För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson 

2021-02-11 
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Inkommen fråga beträffande undertecknande 
av fördjupat samarbetsavtal, LSUAB 
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Fråga till Härryda kommunfullmäktige 2020-02-22 

Till: Styrelseordförande i Landvetter Södra Utvecklings AB (LSUAB), Kommunalråd Per Vorberg 

 

Betr.: Undertecknande av fördjupat samarbetsavtal, LSUAB 

Enligt handlingar i kommunstyrelsen 2021-02- Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom 
sidan 24-25 framgår vilka parter som signerat avtalet, för 

LSUAB är endast LSUABs verkställande direktör upptagen som signatär för bolagets räkning.  
 

I LSUABs ägardirektiv framgår tydligt: 

 Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

Bolagets styrelse ska inhämta Härrydas kommunfullmäktiges ställningstagande inför beslut av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska 
Bolaget samråda med kommunstyrelsen. Verkställande direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 
kap. 29§ aktiebolagslagen (2005:551).  

I bolagsordningen § 14 Firmateckning kan man läsa: 

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och 
suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam 
firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande direktören får vidta de åtgärder 
som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).  

 

Med anledning av detta vill jag fråga styrelseordförande i LSUABs, kommunalråd Per Vorberg: 

- Har bolaget samrått med kommunstyrelsen och därigenom fått klartecken att det räcker ta beslutet 
i kommunstyrelsen? 

- Varför anser kommunalrådet och KS i så fall att avtalet inte är av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt? 

- Varför valde kommunalrådet och bolagets styrelse att inte inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande? 

- Anser kommunalrådet att endast VD:s undertecknat avtalet är nog för att uppfylla bolagsordning 
och lag och i så fall varför? 

 
För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson 

2021-02-11 
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Delgivning av kommunstyrelsens beslut med 
anledning av yttrande över 

kommunrevisionens rapport ”Granskning av 
intern kontroll i löneprocessen” 
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2020KS615 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 56        Dnr 2020KS615 

Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern 
kontroll i löneprocessen”  

  
Härryda kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att utföra en granskning avseende 
kommunens lönehantering. Rapporten visar på en inte helt tillfredställande och ändamålsenlig 
lönehantering och löneutbetalningsprocess samt att den interna kontrollen inte är helt 
tillräcklig. 
  
Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömningar. Förvaltningen kommenterar 
rekommendationerna i yttrande över kommunrevisionens rapport. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 januari 2021 
 Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern kontroll i 

löneprocessen”, 8 januari 2021 
 Granskning av intern kontroll i löneprocessen, 5 oktober 2020 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder som 
förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förenklade tillämpning av redovisning som 
innebär att kvitto för kortare kollektivtrafikresor inte behöver redovisas. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

---------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Personalfunktionen 
Lina Javinder 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-08   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS615 007 

 

 

Yttrande över kommunrevisionens rapport 
”Granskning av intern kontroll i löneprocessen” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens yttrande och godkänner de 
åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas 
granskning. 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förenklade tillämpning av 
redovisning som innebär att kvitto för kortare kollektivtrafikresor inte 
behöver redovisas. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att utföra en granskning 
avseende kommunens lönehantering. Rapporten visar på en inte helt 
tillfredställande och ändamålsenlig lönehantering och 
löneutbetalningsprocess samt att den interna kontrollen inte är helt 
tillräcklig. 
 
Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömningar. Förvaltningen 
kommenterar rekommendationerna i yttrande över kommunrevisionens 
rapport. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 8 januari 2021 
 Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern 

kontroll i löneprocessen”, 8 januari 2021 
 Granskning av intern kontroll i löneprocessen, 5 oktober 2020 

 
Ärendet 
Härryda kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att utföra en granskning 
avseende kommunens lönehantering. Syftet med granskningen var att 
bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillfredställande och 
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ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig 
intern kontroll. 
 
Rapporten visar att kommunstyrelsen inte har en helt tillfredställande och 
ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess och att den 
interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Pwc ger rekommendationer på vad 
som kan utvecklas i den befintliga lönehanteringsprocessen och att särskild 
vikt bör fästas vid punkt 4. Enligt nuvarande rutin krävs till exempel inte 
kvitto för bussresa. I punkt 4 är rekommendationerna att tydliggöra kravet 
på erforderligt underlag som styrker verifikationen samt säkerställa att 
erforderliga underlag finns för samtliga lönetransaktioner då detta är att 
betrakta som räkenskapsmaterial.  
 
Revisorerna lämnar totalt 7 rekommendationer. Förvaltningen kommenterar 
rekommendationerna i yttrande över kommunrevisionens rapport.  
 
Förvaltningens bedömning 
Granskningen pekar på att det i stor utsträckning finns fungerande rutiner, 
rollfördelning och instruktioner som förvaltningen kommer att bygga vidare 
på. Förvaltningen delar revisionens uppfattning att vissa rutiner och 
kontroller behöver utvecklas och formaliseras. En sådan rutin är tilldelande 
av behörigheter i lönesystemet. Förvaltningen föreslår även översyn av 
internkontroller så att de tydligare syftar mot kontinuerlig utveckling och 
förbättring. 
 
Förvaltningen delar i grunden revisonens uppfattning att anställningsavtal 
ska finnas på plats innan ersättning utbetalas, men har uppfattningen att 
konflikt mellan olika lagrum i vissa fall kan vara skäl till undantag.  
 
Förvaltningen håller med om att en mer digitaliserad lönehantering i många 
delar skulle underlätta hantering för medarbetare och chefer men för att den 
även ska bli säkrare än nuvarande hantering krävs en väl utvecklad och 
beprövad digital lösning.  
 
Förvaltningen delar inte helt revisionens uppfattning om vilka underlag som 
krävs för ersättning vid resor och traktamenten. Enligt beslut som tagits 
gemensamt av ekonomi- och personalfunktion har man avstått från att kräva 
kvitto vid redovisning av kortare bussresor inom regionen. Till grund för 
beslutet låg svårigheten för medarbetare att redovisa kvitto för enskild resa 
med kontoladdning. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen även i 
fortsättningen godkänner denna förenklade redovisning för att, i linje med 
kommunens resepolicy, inte försvåra kollektivtrafikresa i förhållande till 
resa med bil. Däremot föreslår förvaltningen en översyn av vissa delar som 
till exempel underlag för kilometerersättning och trängselskatt.  
 
 
Peter Lönn Anders Petterson 
Kommundirektör Personalchef 
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Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av 
intern kontroll i löneprocessen” 
 
Förvaltningens kommentarer till revisionsrapporten 
Granskningen pekar på att det i stor utsträckning finns fungerande rutiner, 
rollfördelning och instruktioner. Dessa rutiner har förvaltningen för avsikt 
att bygga vidare på och utveckla. Nedan redovisas revisionens 
rekommendationer och förvaltningens svar på dessa. 
 

Punkt 1. Rekommendation: Se över och formalisera rutinerna för 
behörighetshanteringen i lönesystemet, t.ex. avseende tilldelning, avslut och 
ändring av behörigheter. 
 
Vad gäller behörighetshanteringen har granskningen visat att rutinerna för 
behörighetshanteringen/administrationen, t.ex. avseende tilldelning, avslut 
och ändring av behörigheter behöver ses över och formaliseras. 
 
Löneenheten har vid tilldelandet av behörighet utgått från 
anställningsavtal samt uppgift från anställande chef, då man 
uppfattat detta förenligt med delegationsordningen. Förvaltningen 
delar revisionens uppfattning om att processens tydlighet gynnas av 
en formaliserad rutin och kommer påbörja arbetet med att ta fram en 
sådan. 
 
Punkt 2. Rekommendation: Säkerställ att fullständiga anställningsavtal 
inkommer till löneenheten innan anställning registreras samt insorteras i 
personalakt för samtliga anställda. 
 
Revisionen noterar att det saknas ett kontrollmoment som säkerställer att 
samtliga anställda har fullständigt upprättade personalakter med 
anställningsavtalen i, samt kontroll av att både arbetsgivare och arbetstagare 
har signerat anställningsavtal innan anställning registreras och lön utbetalas. 
 
Förvaltningen delar i allt väsentligt revisionens inställning och anser sig ha 
rutiner för att lön inte betalas ut innan anställningsavtal inkommit. 
Förvaltningens uppfattning är att det kan finnas tillfällen då andra formella 
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beslut/underlag eller lagar gör att ersättning kan betalas ut som 
verkställighet av beslut, det vill säga utan att det finns ett undertecknat avtal 
från två specifika parter. Exempel på ett sådant tillfälle är ersättning till 
förtroendevalda, där uppdragsformen inte kräver avtal. Ett annat exempel 
kan vara lön till anställd med kortare anställningstid än tre veckor där det i 
lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, inte finns formellt krav på 
avtal. Förvaltningen har en strävan att få ett av två parter undertecknat avtal, 
men uppfattar att det enligt lag inte finns möjlighet att undanhålla anställd 
ersättning för utfört arbete i de fall arbetsgivaren attesterat utförd tid men 
attest från anställd saknas. 
 
Som revisionen nämner registreras anställning i undantagsfall i syfte att 
starta upp autoskapande av användarkonto, vilket i sin tur krävs för 
beställning av digital utrustning och andra behörigheter. I dessa fall finns 
befintlig rutin som säkerställer att lön inte betalas ut innan avtal attesterat av 
två parter kommer in. Förvaltningen uppfattar att detta problem kommer att 
upphöra när alla anställningsavtal upprättas och signeras digitalt. Se vidare 
under punkt 5. 
 
Punkt 3. Rekommendation: Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna 
bevilja samtliga poster på en gång bör inaktiveras i syfte att minimera 
risken för att chefer inte bedömer varje post enskilt. 
 
Enligt uppgift från intervju är det möjligt för chefer att massgodkänna 
frånvaro och arbetsförändringar. Vid de fall detta förekommer har ofta en 
tillstyrkare godkänt alla berörda poster enligt de intervjuade. 
Massgodkännande medför dock en risk för att chef inte bedömer varje post 
för sig. 
 
Förvaltningen har genom tydlig och upprepad information till chefer 
beskrivit vikten av att på den enskilda enheten skapa väl fungerande lokala 
rutiner för att kontrollera och säkerställa korrekthet av registrering i 
lönesystemet i förhållande till faktiskt utfört arbete. Varje arbetsplats har 
specifika förutsättningar och därför måste lokala rutiner upprättas. 
Förvaltningen anser det inte sannolikt eller möjligt att som chef på en större 
skola ha kännedom om när varje enskild vikaries arbetstid har börjat och 
slutat. Förvaltningens uppfattning är att välfungerande rutiner där det finns 
tydliga instruktioner för varje roll på arbetsplatsen är av större vikt vad 
avser kontroll och säkerhet än att administrativt begränsa chefers 
möjligheter att bevilja flera poster på en gång. Förvaltningen kommer trots 
detta att se över och utvärdera konsekvensen av en begränsning i denna 
funktionalitet. 
 
Punkt 4. Rekommendation: Tydliggör att det till reseräkningar och utlägg 
måste finnas erforderligt underlag som styrker verifikationen samt 
säkerställa att erforderliga underlag finns för samtliga lönetransaktioner då 
detta är att betrakta som räkenskapsmaterial. 
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Till tre av tio stickprov har underlag och tillräckliga förklaringar erhållits 
och stickproven har kunnat stämmas av utan anmärkning. För två stickprov 
har endast faktura erhållits som hänförligt underlag, utöver konteringsutdrag 
från lönesystemet. För fem stickprov har vi endast erhållit konteringsutdrag 
från lönesystemet och erforderligt underlag saknas. Vid granskning 
framkommer att man kräver kvitto för parkering och taxi men att man inte 
kräver kvitto för utbetalning av ersättning för bussresor och trängselskatt. 
Enligt beslut som tagits gemensamt av ekonomi- och personalfunktion har 
man avstått från att kräva kvitto vid redovisning av kortare bussresor inom 
regionen. Till grund för beslutet låg svårigheten för medarbetare att redovisa 
kvitto för enskild resa med kontoladdning. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen även i fortsättningen godkänner denna förenklade 
redovisning för att, i linje med kommunens resepolicy, inte försvåra 
kollektivtrafikresor i förhållande till resa med bil. 
 
Som granskningen visar har förvaltningen inte heller krävt kvitto för 
trängselskatt. Även detta beslut har sin grund i svårigheten för medarbetare 
att ta fram underlag för betald skatt per passage. Här föreslår förvaltningen 
en översyn av befintlig rutin för att se om det är administrativt 
rimligt/möjligt att få ta fram kvittens/bevis på att specifik passage är betald. 
En eventuell ändring av befintlig rutin föreslås inte träda i kraft förrän efter 
pågående pandemin då det i nuläget inte är lämpligt att åka kollektivt. 
 
Revisionen visade även att det i två fall saknades kvitto för parkering. Enligt 
befintlig rutin ska chef inte bevilja utlägg innan kvitto lämnats. Denna rutin 
har även tidigare visat brister, vilket löneenheten har observerat vid 
stickprov och också vid upprepade tillfällen uppmärksammat chefer och 
medarbetare på. En ny funktionalitet i lönesystemet, som tillkommit efter 
revisionen, gör att man nu direkt vid rapportering kan bifoga/ladda upp 
kvitto. Förvaltningen menar att detta kommer göra det tydligare att kvitto 
krävs och underlätta efterkontroll.  
 
Vid verifiering av traktamente har revisionen saknat kvitto och bokning för 
vissa resor som medarbetare har ansökt om ersättning för i lönesystemet. 
Förvaltningens syn är att traktamente är en avtalsenlig ersättning för 
merkostnad i samband med resa och ett alternativ till att resa och redovisa 
kvitto/utlägg för omkostnader. Alla resor är redovisade och attesterade med 
syfte, resväg och tidpunkt, men för vissa resor där traktamente utbetalats 
som studiebesök eller avlägset besök i familjehem, går det inte att koppla till 
bokning eller kvitto.  
 
Förvaltningen avser att göra en översyn av rutinen om kilometerersättning i 
syfte att utröna om varje resa bör redovisas med aktuell mätarställning. Om 
det visar sig vara administrativt rimligt att ändra kommer förvaltningen att 
justera rutinen. 
 
Punkt 5. Rekommendation: Undersök ifall det är möjlighet att digitalisera 
och standardisera löneprocessen i syfte att minska riskerna som uppstår i 
den manuella hanteringen och hanteringen av pappersblanketter. 

Page 16 of 253



   
  

4 (5)  
 

 
Revisionen visar att löneprocessen i kommunen inte är digitaliserad utan 
innehåller flera manuella inslag/registreringar liksom fysiska blanketter som 
medför risker i hanteringen. Vi ser att det finns risker bland annat kopplat 
till upplägg av nya anställningar. 
 
Förvaltningen har ett pågående arbete mot en mer digitaliserad löneprocess. 
Målet är en säker och användarvänlig digital lösning som fungerar för en så 
stor del som möjligt av löneprocessen, med fokus på upplägg av 
anställningar och digital attest av avtal. Fram till i dag har tillgängliga 
lösningar enligt förvaltningen inte uppfyllt kraven på användarvänlighet, 
bredd och säkerhet. Förvaltningen har uppfattat det viktigt att inte se 
digitalisering som ett självändamål utan som ett redskap mot en förenklad 
och säkrare löneprocess. Förvaltningens bedömning är att kvaliteten på 
tillgängliga lösningar nu har uppnått en nivå där arbetet mot digitalisering 
kan intensifieras. 
  
Som ett steg att minska användningen av pappersblanketter pågår ett 
pilotprojekt där några enheter registrerar fler orsaker direkt i lönesystemet. I 
projektet prövas lämpliga sätt att föra ut information samt utformning av 
nya kontroller. 
 
Punkt 6. Rekommendation: Utveckla, formalisera och systematisera 
internkontrollarbetet inom löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på 
en riskbedömning med en tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att 
kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att säkerställa att de är 
effektiva. 
 
Revisionen ser att internkontrollarbetet för löneprocessen kan 
utvecklas, formaliseras och systematiseras. I dagsläget saknas ett 
systematiskt internkontrollarbete som bygger på riskbedömning och 
riskhantering, där interna kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i 
syfte att säkerställa att de är effektiva. 
 
Förvaltningen utför i dag ett flertal dokumenterade internkontroller. Fokus 
har övervägande legat på att hitta och åtgärda fel. Förvaltningen är enig med 
revisonen om att kontrollerna bör formaliseras och att större fokus bör 
läggas på uppföljning och utvärdering i syfte att utveckla verksamheten och 
dess metoder. Detta arbete kommer att påbörjas snarast. 
 
Punkt 7. Rekommendation: Överväg ifall genomgång och analys av 
logglistor över förändringar av fasta data i lönesystemet bör ske som ett led 
i det interna kontrollarbetet. 
 
Förvaltningen tar i dag stickprov på loggar över fast data, så som upplägg 
eller förändring av anställning. Den enorma mängd information som finns i 
loggarna över förändringar gör att det önskemål som framförs av revisonen 
om systematisk genomgång och analys av logglistor bedöms som orimligt i 
förhållande till arbetsinsatsen. Loggarna används däremot flitigt för att 
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kartlägga vem som registrerat vad och när ändringen utförts i de fall man 
upptäcker ett fel eller en icke önskvärd avvikelse. 
 
Åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten 
Förvaltningens löneenhet kommer se över och formalisera rutinerna för 
behörighetshanteringen i lönesystemet vad avser tilldelning, avslut och 
ändring av behörigheter. Förvaltningens löneenhet kommer att se över och 
utvärdera konsekvensen av en begränsning i möjligheten för chefer att 
bevilja flera poster på en gång i lönesystemet. 
 
Förvaltningen kommer att återuppta arbetet med införande av systemstöd 
för en automatiserad registrering av anställning samt digital signering av 
anställningsavtal. Dessutom kommer löneenheten att fortsätta arbetet mot att 
minimera blanketthantering vid all nyregistrering.  
 
Förvaltningen kommer att utreda möjligheten att förändra rutinen för 
utbetalning av kilometerersättning och trängselskatt och om möjligt införa 
krav på underlag i form av redovisning av mätarställning och enskild 
passage. 
 
Förvaltningens löneenhet kommer slutligen att utveckla formen för 
internkontrollerna och förskjuta fokus från felsökning till att förbättra 
rutiner i syfte att skapa ett mervärde i form av kontinuerlig utveckling och 
riskbedömning. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC genomfört en 
granskning av den interna kontrollen i löneprocessen. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering 
och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillfredsstäl-
lande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess och att den interna 
kontrollen inte är helt tillräcklig.  

Vi ser att det finns upprättade rutiner vad gäller såväl löneadministratörernas arbetssätt 
som de kontroller som chefer/arbetsledare förväntas göra inför och i samband med löne-
utbetalning. Det finns även en introduktion till lönehanteringen och lönesystemet för nya 
chefer i kommunen som lönefunktionen håller i. Vi ser även att det finns en tydlig organi-
sation med en fastställd roll- och ansvarsfördelning inom löneenheten. 

Generellt är löneprocessen i kommunen inte digitaliserad och innehåller flera manuella in-
slag/registreringar liksom fysiska blanketter som medför risker. Vi ser att det finns risker 
bland annat kopplat till upplägg av nya anställningar, behörighetshanteringen i lönesy-
stemet liksom vad gäller risker kopplat till funktionaliteten att kunna attestera och bevilja 
samtliga poster i lönesystemet på en gång. 

Vi noterar att det saknas ett kontrollmoment som säkerställer att samtliga anställda har 
fullständigt upprättade personalakter med anställningsavtalen i samt kontroll av att både 
arbetsgivare och arbetstagare har signerat anställningsavtal innan anställning registreras 
och lön utbetalas. 

Löneenheten kontrollerar och rättar vid behov utifrån de fel- och signallistor som lönesy-
stemet genererar. Lönenheten genomför en månadsvis kontroll av korrekthet avseende 
två slumpvist registrerade anställningar alternativt rapportering på tillägg/avdrag av befint-
liga anställningar från framtagen logglista från lönesystemet. Vi konstaterar dock att det 
inte finns någon kontroll av att chefer, exempelvis genom signering av lönelistor eller ut-
anordningslistor, vid varje löneutbetalning genomför kontroll av att rätt lön betalas ut till 
rätt medarbetare, dvs. att exempelvis frånvaro är korrekt registrerat. Vi ser också att det i 
dagsläget inte genomförs någon form av genomgång eller analys av logglista över föränd-
ringar av fasta data i lönesystemet. 

Vi ser att internkontrollarbetet för löneprocessen kan utvecklas, formaliseras och syste-
matiseras. I dagsläget saknas ett systematiskt internkontrollarbete som bygger på riskbe-
dömning och riskhantering, där interna kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte 
att säkerställa att de är effektiva. 

Avslutningsvis visar resultatet från vår registeranalys inte på några väsentliga avvikelser 
mer än de som omnämns i rapporten gällande underlag till reseutlägg. Inga väsentliga 
avvikelser förekommer vid vår avstämning mellan lönesystem och huvudbok. Avvikelser 
förekommer vid avstämning mellan lönesystem och Skatteverkets inlämnade arbetsgivar-
deklarationer avseende källskatt och sociala avgifter. Då avvikelsen avser KPA:s sepa-
rata redovisning av pensionsdel av arbetsgivaravgifterna bedöms dessa avvikelser som 
rimliga. Det finns en tydlig process och kontrollmoment vid löneutbetalning och överföring 
av information från lönesystem till ekonomisystem. 
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Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommun-
styrelsen: 

• Se över och formalisera rutinerna för behörighetshanteringen i lönesystemet, t.ex. 
avseende tilldelning, avslut och ändring av behörigheter. 

• Säkerställ att fullständiga anställningsavtal inkommer till löneavdelningen innan 
anställning registreras samt insorteras i personalakt för samtliga anställda. 

• Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång bör 
inaktiveras i syfte att minimera risken för att chef inte bedömer varje post enskilt. 

• Tydliggör att det till reseräkningar och utlägg måste finnas erforderligt underlag 
som styrker verifikationen samt säkerställ att erforderliga underlag finns för samt-
liga lönetransaktioner då detta är att betrakta som räkenskapsmaterial. 

• Undersök ifall det är möjlighet att digitalisera och standardisera löneprocessen i 
syfte att minska riskerna som uppstår i den manuella hanteringen och hanteringen 
av pappersblanketter. 

• Utveckla, formalisera och systematisera internkontrollarbetet inom löneprocessen 
där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en tydlig roll- och an-
svarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att sä-
kerställa att de är effektiva. 

• Överväg ifall genomgång och analys av logglistor över förändringar av fasta data i 
lönesystemet bör ske som ett led i det interna kontrollarbetet. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kostnader för löner och andra personalrelaterade kostnader är en betydande del av en 
kommuns totala kostnader. Att lönehanteringen är korrekt och innehåller tillräcklig intern 
kontroll är därför väsentligt. Konsekvenserna av bristande rutiner och kontroller kan få 
både ekonomiska och förtroendemässiga följder.  

Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk valt att inom ramen för 
2020 års revisionsplan genomföra en granskning av området utifrån perspektivet tillräcklig 
intern kontroll. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsstäl-
lande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern 
kontroll. För att besvara granskningens syfte har följande revisionsfrågor formulerats: 

• Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning? 

• Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneproces-
sen som berör följande områden: 

- Behörigheter i lönesystem och upplägg av fasta data 
- Tid-/avvikelserapportering (ex. frånvaro) och semester 
- Lönerevision 
- Utlägg (reseräkningar, traktamenten etc.) 
- Månadsvisa lönekörningar 
- Utbetalning av lön och överföring till huvudbok 
 

• Säkerställer kommunstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas 
regelbundet? 

• Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt 
mot till Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer? 

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterierna utgörs av tillämpliga lagar såsom semesterlag och kommunallagen 
(ffa 6 kap 6 § om internkontroll) och interna rutiner/riktlinjer, regler och anvisningar. 

1.4. Metod och avgränsning 

Granskningen har genomförts genom en registeranalys av löneutbetalningar för perioden 
januari-april 2020. Utifrån ett antal områden har olika sökningar skett med hjälp av regis-
teranalysen. Resultatet av sökningarna har stickprovsvis kontrollerats och verifierats mot 
underlag tillhandahållna av löneenheten. Utöver registeranalysen har en kartläggning 
genomförts av rutinen för utbetalning av lön samt relevanta nyckelkontroller i löneproces-
sen. Denna del genomförs med hjälp av dokumentstudier och intervjuer med lönechef, 
löneadministratör samt systemadministratör vid löneenheten inom kommunstyrelsens 
förvaltning. De intervjuade har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten. 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, utifrån styrelsens uppsiktsplikt och samordnande 
roll. Pensioner ingår inte i granskningen.  
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 Iakttagelser  
2.1. Organisation kring lönehanteringen 

I Härryda kommun ansvarar löneenheten för lönehanteringen. Löneenheten ingår i per-
sonalfunktionen i kommunen och är centralt styrd under kommunstyrelsens förvaltning. 
Det finns tio heltidsanställda medarbetare i lönenheten med olika typer av ansvar kopplat 
till lönehantering (löneadministratörer, pensionshandläggare, systemförvaltare och kom-
bination mellan dessa roller). Det finns även en anställd löneadministratör som tillhör 
kommunens gymnasieskola som har löpande utbyten med löneenheten genom delta-
gande i dialog/avstämningar och samordnade utbildningstillfällen. Ansvarig för löneenhet-
en är lönechefen som i sin tur lyder under personalchefen i personalfunktionen.  

Kommunen har cirka 3 500 anställda inklusive timvikarier (SCB). Lönenheten hanterar 
cirka 3 800 lönespecifikationer per månad (inkl. arvoden till förtroendevalda) i kommunen. 
Enheten hanterar även löner hos de kommunala bolagen Härryda Energi AB och Land-
vetter Södra AB. 

Löneadministratörerna i löneenheten ansvarar för lönehanteringen i olika enheter i kom-
munen. Anledningen till detta är att enheterna på så sätt lär känna cheferna och skapar 
sig förståelse för rutinerna i dessa enheter. Att löneadministratörerna är specialiserade 
mot sina respektive enheter uppges även bidra till förtroende och en effektiv kommunikat-
ion med cheferna i kommunen. För att minska sårbarheten (t.ex. i samband med som-
marsemestern) har medarbetarna på löneenheten tillgång till interna manualer och check-
listor för lönehantering. Detta har vi kunnat verifiera mot inhämtad dokumentation. Löne-
enheten försöker även sträva efter att minst två medarbetare inom löneenheten kan han-
tera ett specifikt ärende, så att det aldrig är enbart en medarbetare som har kunskapen 
eller erfarenheten av att hantera ett visst ärende. Vid chefsbyte på en enhet stannar van-
ligtvis löneadministratör kvar för att behålla kontinuitet av lönehanteringen i denna enhet.  

2.2. Allmän systeminformation 

Kommunen använder sig av Personec P som personal-/lönesystem. Kommunen ansvarar 
själva för driften av detta system men använder sig av konsultstöd i samband med vers-
ionsuppdateringar och vid behov av större registerutdrag eller liknande från lönesystemet.  

2.3. Behörigheter 

Vid intervju beskrivs att det är lönechefen samt en löneadministratör och en systemadmi-
nistratör som har högsta behörighet i kommunens lönesystem. De har en specifik behö-
righet för att tilldela och förändra behörigheter hos chefer och kommer även åt behörig-
heter för de kommunala bolag som kommunen hanterar lönen för.  

Underställda dessa har kommunens löneadministratörer en mer begränsad roll, dock med 
en relativt hög behörighet. Löneadministratörerna kan till exempel registrera samt hantera 
anställningar och rättningar av löner. 

Utöver dessa finns bland annat följande behörighetsnivåer:  

• Tillstyrkare (anställd i kommunen med administratörsroll på en given enhet som 
har behörighet att tillstyrka händelser som sker lönesystemet, till exempel en ad-
ministratör på en skola som har behörighet för att tillstyrka frånvaro innan ansvarig 
chef genomför attest).  
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• Chef (möjlighet att attestera, hantera och se anställda inom sin organisation).  

• Handläggarbehörighet (behörighet för att administrera och stämma av avtal samt 
ta ut lönerelaterade rapporter ur systemet)  

• HR-specialister (specifik behörighet för arbetsrättsliga frågor som endast ger läs-
behörighet avseende dessa områden).  

• Rapporteringsansvarig för politiken (ansvarar för att lägga in underlag för politiska 
uppdrag).  

• Medarbetare (behörighet att genom självservice registrera uppkomna lönerelate-
rade avvikelser). 

Vid intervju beskrivs att det inte finns någon formaliserad rutinbeskrivning för behörig-
hetsadministration eller blankett för uppläggning eller avslut av priviligierade behörigheter 
i lönesystemet. Från och med juni månad 2020 så sker en automatisk koppling av medar-
betarroll i lönesystemet och löneadministratörerna ansvarar inte längre för att lägga upp 
någon roll i systemet. Systemadministratör eller lönechef har behörighet för att lägga till 
eventuella utökade behörigheter (de roller som beskrivits ovan). Detta sker med stöd av 
ett anställningsavtal eller skriftlig begäran av ansvarig chef via exempelvis e-post. Vid 
avslut av anställning sker ett automatiskt avslut av den anställdes behörighet. 

Systemadministratör genomför informella genomgångar av behörigheterna i lönesystemet 
3-4 gånger per år. Genomgång sker även i samband med att behörigheter ersätts vid 
nyanställningar av chefer.   

2.3.1. Verifiering – kontroll av upplägg av behörighet 

Vi har verifierat att det inte går att registrera ett felaktigt personnummer vid upplägg av ny 
behörighet i lönesystemet. Kontrollen genomfördes utan anmärkning. 

2.4. Uppläggning av fasta data 

Vid anställning av en ny medarbetare ansvarar anställande chef för att färdigställa ett an-
ställningsavtal för berörd anställning som sedan används som underlag för registrering av 
anställd i lönesystemet. Vid behov kan anställande chef konsultera med löneadministratör 
eller HR-specialist kring avtalsfrågor. I undantagsfall kan även löneadministratör upprätta 
anställningsavtalet. Härryda kommun har tagit fram en gemensam avtalsmall för anställ-
ning för en fastanställd medarbetare i kommunen. Det finns även specifika avtalsmallar 
tillgängliga, exempelvis om den anställde har en tidsbegränsad anställning. När avtalet 
har färdigställts och undertecknats av behörig chef skickas det vidare till den anställde 
som skriver under detta avtal och denna originalversion skickas sedan till löneenheten där 
löneadministratör genomför en sista kontroll innan avtalet registreras i lönesystemet. Ori-
ginalversionen av anställningsavtalet arkiveras slutligen i löneenhetens personalakt. Här-
ryda kommun har i dagsläget ingen digital process för anställningsavtal eller signering. 

Vid intervju beskrivs att uppläggning av en ny månadsavlönads anställning i regel sker 
först efter att anställningsavtalet har signerats av båda parter (arbetstagare och arbetsgi-
vare). Undantagsfall sker dock då anställning behöver registreras för att kunna skapa ett 
användarkonto i lönesystemet vilket till exempel är en förutsättning för att en chef ska 
kunna beställa behörigheter i olika system, då det är kopplat till ett användarkonto och 
inte till ett personnummer. I dessa fall bevakas att ett signerat avtal kommer in och ingen 
lön går ut innan ett fullständigt avtal inkommer. 

Lönenheten kan enligt intervju lägga upp anställning för intermittent anställd (timavlönad) 
även om den anställdes signering saknas, vilket i intervju förklaras med att registrering av 
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anställning i sig inte ger rätt till någon ersättning. Arbetad tid som genererar ersättning 
vilket kan komma maskinellt från annat system (TC Pool, dessa tider signeras inte av 
anställd), registreras av den anställde själv eller redovisas via blankett ”Anställningsavtal/ 
tidrapport”. Denna senare blankett är alltid attesterad av chef och oftast även av medar-
betare. Löneenheten har i dessa fall ingen bevakning på att komplett rapport kommer in. 

Det är endast medarbetarna vid löneenheten som kan registrera anställningsuppgifter 
(med undantag för ovan nämnda handläggare som kan göra vissa justeringar). Det finns 
ingen fastställd deadline för när anställningsavtalet och tillkommande underlag ska vara 
fullt ut arkiverade i samband med nyanställning. 

Vid intervju beskrivs att det finns en spärr i lönesystemet som gör att medarbetare inte 
kan ändra fast data på sig själva. Vid sökning på sig själv som medarbetare uppkommer 
man inte i lönesystemets sökresultat och därmed är det inte möjligt att gå in och ändra på 
sin egen fasta data. Det är dock möjligt att i Självservice-vyn ändra ex. sin adress. 

Det finns ingen automatisk spärr i lönesystemet för orimlig bruttolön vid registrering av 
anställning, men systemet skickar ut en varning vid angiven bruttolön överstigande 
37 000 kr i samband med lönekörningar. 

Systemadministratör genomför dagliga körningar i lönesystemet efter avvikande saldon 
och följer upp dessa vid behov. Vid registrering av timlön i samband med timanställning 
avgör antalet nummerpositioner om varning sker i lönesystemet avseende för hög timlön. 
Vid genomfört test i samband med intervju kan en timlön på 1 000 kr registreras utan att 
en varning sker, dock varnar lönesystemet om en timlön på 10 000 kr registreras.  

Lönesystemet är vid granskningstillfället inte kopplat till folkbokföringsregistret, utan per-
sonnummer, adress mm. registreras manuellt av ansvarig löneadministratör. Vid system-
uppdatering av lönesystemet i juni 2020 kommer personnummer att automatiskt att kon-
trolleras mot Skatteverkets register. 

När anställning har skett finns det en möjlighet att ta fram logglista över de förändringar 
som har skett för berörd anställd men vid intervjuer medges att denna funktion inte fullt ut 
är känd hos löneenheten och att analys av förändringar mot logglistor inte genomförs. 

2.4.1. Verifiering – kontroll av spärr 

Vi har kontrollerat att en användare med priviligierade rättigheter (i detta fall lönechef) inte 
kan ändra data på sig själv. Kontrollen gjordes utan anmärkning. 

2.4.2. Verifiering – kontroll av varning för hög bruttolön 

Vi har kontrollerat att varning sker i lönesystemet vid registrering av ny eller förändrad 
månadslön över 37 000 kr. Kontrollen gjordes utan anmärkning. 

2.5. Kontroll av personalregistret 

Nedanstående kontroller av personalregistret har vi genomfört genom dataanalys av löne-
transaktioner för perioden januari - april 2020. Kontrollen har genomförts genom en jämfö-
relse mellan transaktionsfil och personalregistret för att bland annat säkerställa att inga 
transaktioner skapats på anställda som inte finns upplagda i personalregistret.  

• Personer med fler än ett anställningsnummer: 
Genomförd registeranalys har identifierat totalt 696 anställda i kommunen med mer än ett 
anställningsnummer. Att anställda har mer än ett anställningsnummer förklaras med att 
nytt anställningsnummer alltid upprättas i lönesystemet vid nyanställning eller ny tjänst i 
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kommunen (t.ex. om en medarbetare tar tjänstledigt från sin tjänst för att tillträda en an-
nan tjänst i kommunen så skapas två anställningsnummer). Detta bedöms som en rimlig 
förklaring till antalet identifierade anställningar med mer än ett anställningsnummer i ge-
nomförd registeranalys. 
  

• Lönetransaktioner utanför anställningsperioden: 
En sökning har gjorts på individnivå mellan transaktionsfil och personalregistrets anställ-
ningsperiod avseende att inga utbetalningar har skett till personer mer än 90 dagar efter 
anställningen har upphört och 20 dagar före anställningens början. Resultat visar på totalt 
24 stycken utbetalningar efter anställningens slut och 73 stycken utbetalningar före an-
ställningens början. Vi har genomfört en stickprovskontroll av fem utbetalningar efter an-
ställning och fem utbetalningar före anställning. I uppföljning med kommunen har vi erhål-
lit rimliga förklaringar till att dessa utbetalningar har skett. För en utbetalning har vi inhäm-
tat förlikningsavtal som vi har stämt av mot utan anmärkning.  
 

• Kontroll mellan lönetransaktioner och personalregister:  
En sökning har gjorts mellan transaktionsfil och personalregistret avseende transaktioner 
som på anställda som ej finns upplagda i personalregistret. Resultatet visar att totalt 991 
transaktioner har gjorts avseende anställda utanför personalregistret. 315 av transaktion-
erna avser ersättning för pensionsavgifter till ej väsentliga beloppsnivåer. Vi har genom-
fört en stickprovskontroll av totalt fem transaktioner till vilka vi har erhållit rimliga förkla-
ringar från kommunen.   
 

• Kontroll av ologiska personnummer: 
En sökning har gjorts efter personnummer med avvikande kontrollsiffra eller avvikande 
födelsedatum. Resultatet visar att två anställda identifierats med avvikande personnum-
mer. I uppföljning med kommunen har vi erhållit en rimlig förklaring till det avvikande per-
sonnumret, i samtliga fall avser det samordningsnummer1 från Migrationsverket. 
 

• Kontroll av avvikande ålder: 
En sökning har gjorts efter personer med avvikande ålder, vilket definierats som yngre än 
16 år och äldre än 67 år. Resultatet visar att 36 personer i personalregistret identifierades 
med avvikande ålder, samtliga dessa är över 67 år. Vi gjorde ett stickprov på fem perso-
ner med avvikande ålder. Vi har erhållit rimliga och tillräckliga förklaringar/underlag för 
samtliga stickprov. 
 

2.6. Tidrapportering/avvikelserapportering 

Medarbetare rapporterar själva in all frånvaro på grund av sjukdom samt frånvaro i form 
av semester och VAB i lönesystemets självservice-vy. Vid längre frånvaro som föräldrale-
dighet, tjänsteledighet eller annan form av planerad frånvaro genomförs ansökan via 
blankett och skickas in till löneenheten som registrerar denna frånvaro i lönesystemet. Det 
är endast i de fall där den anställde av något skäl inte själv kan registrera sin sjukdom, till 
exempel vid svår sjukdom eller då denne inte lyckas logga in hemifrån som chef är ansva-
rig för att registreringen blir genomförd. Chef registrerar alltid läkarintyg i lönesystemet 
eller meddelar löneadministratör för hjälp med registrering. 

Även timavlönade medarbetare (bortsett från några få grupper av timavlönade) har möj-
lighet att registrera arbetstid, jourhavande tid, extrapass samt frånvaro via lönesystemets 

 
1 Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sve-

rige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera 
personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. 
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självservice. Vi har i denna granskning tagit del av manual för timavlönade som registre-
rar arbetad tid i självservice (Manual för TIM med självservice). 

Ansvarig chef ska attestera all frånvaro som registreras i lönesystemet och blir påmind då 
inte detta har gjorts. Det finns även inlagda påminnelser i lönesystemet som skickas ut då 
anställd inte har skickat in ansökan om semester eller om läkarintyg går ut. Vi har i denna 
granskning tagit del av manual för självservice i lönesystemet för chefer med vägledning 
för hur chefer ska genomföra attest av frånvaro (Stöd och hjälp till arbetsledare i PS- 
självservice).  

Vi har i denna granskning också tagit del av checklista över vad löneadministratörer ska 
kontrollera under en given månad, däribland ej hanterade poster vid lönekörning (Kontrol-
ler – Checklista). Lönechefen i kommunen har som rutin att gå in och kontrollera att det 
inte finns eftersläpning av chefers godkännande av frånvaro och återkopplar till berörd 
chef vid ej godkänd frånvaro.  

Enligt uppgift från intervju är det möjligt för chefer att massgodkänna frånvaro och arbets-
förändringar. Vid de fall detta förekommer har ofta en tillstyrkare godkänt berörda poster 
enligt de intervjuade. Massgodkännande medför dock en risk för att chef inte bedömer 
varje post för sig. 

2.7. Lönerevision 

Det är personalenhetens utredare och personalchefen som driver den årliga löneöver-
synsprocessen i kommunen. Systemadministratör på löneenheten ansvarar för att admi-
nistrera löneöversynen. Denne tar ut en lista över alla tillsvidareanställda per första febru-
ari under innevarande år och sätter upp underlag för att starta upp förhandlingar med 
medlemslistor utifrån facktillhörighet. Förhandlingen sker kodat i kommunens gemen-
samma förhandlingssystem utifrån uppgifter över var anställda fackmässigt är organise-
rade. Förhandlingar sker vid olika tidpunkter utifrån de olika kollektivavtal som är aktuella 
och tidsperioden för löneförhandlingarna. 

Ansvariga chefer i kommunen har behörighet till att gå in och komplettera med uppgifter i 
förhandlingsmodulen i lönesystemet. När slutgiltig överenskommelse har skett mellan 
arbetsgivare och fackförbund stängs förhandlingssystemet och import sker då av över-
enskomna lönelistor till kommunens lönesystem med vidare kontroller från den centrala 
lönefunktionen. 

2.8. Reseräkningar, utlägg och traktamenten 

Vid intervjutillfället beskrivs att månadsavlönades utlägg eller traktamenten i samband 
med resor i tjänsten i Sverige registreras direkt i lönesystemet (självservice) och atteste-
ras av chef i systemet. I de fall kvitto krävs skrivs detta underlag ut och skickas till löne-
administratör hos löneenheten. I sakgranskningen framkommer att det i den senaste vers-
ionen av lönesystemet numera finns möjlighet att bifoga kvitto direkt i självservice-vyn. 
Löneenheten har som krav att erforderligt kvitto med uppgifter om hänförlig moms ska 
registreras men att utbetalning även kan ske om inte ett korrekt kvitto har inkommit. I de 
fall kvitto inte har inkommit försöker löneenheten att efterlysa dessa hos ansvarig chef. 
Enligt beslut från kommunens ekonomichef krävs inte erforderligt kvitto som underlag vid 
bland annat bussresor och trängselskatt men krav om kvitto kvarstår för utlägg som par-
keringsavgift och taxi med mera. 

Vid registrering av reseräkningar, utlägg, och traktamenten vid utlandsvistelser skall regi-
strering av attesterat underlag ske centralt till lönenheten i blankettform.     
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2.8.1. Verifiering av reseräkningar och utlägg 

Under perioden januari-april 2020 har reseräkningar och utlägg till ett belopp om 22 073 
kr betalats ut, uppdelat på 297 transaktioner. Vi har gjort ett stickprov på tio utlägg för att 
verifiera och kontrollera att det finns erforderligt underlag hänförliga till transaktionerna. 
Till tre av tio stickprov har underlag och tillräckliga förklaringar erhållits och stickproven 
har kunnat stämmas av utan anmärkning. För två stickprov har endast faktura erhållits 
som hänförligt underlag, utöver konteringsutdrag från lönesystemet. För fem stickprov har 
vi endast erhållit konteringsutdrag från lönesystemet och erforderligt underlag saknas.  

2.8.2. Verifiering av traktamenten  

Under perioden januari-april 2020 har traktamenten till ett belopp om 70 497 kr betalats 
ut, uppdelat på 80 transaktioner. Vi har gjort ett stickprov på tio transaktioner för trakta-
menten för att verifiera och kontrollera att det finns erforderligt underlag/uppgifter hänför-
liga till transaktionerna. Två av stickproven har rapporterats in av medarbetarna själva via 
lönesystemet där syfte, resväg, tidpunkter mm. framgår. För resterande åtta stickprov har 
traktamentet rapporterats via blankett med beslutsattest samt bifogad reseberättelse. För 
fyra av dessa åtta stickprov har underlag i form av bokning bifogats. För resterande fyra 
traktamenten har varken bokning eller kvitto bifogats. Enligt kommunens rutin behöver 
inte bokning/kvitto/biljetter eller liknande bifogas annat än vid utlandstraktamente då flyg-
resa gjorts.  

2.9. Lönetillägg 

Vid intervju beskrivs att lönetillägg inte är vanligt förekommande i kommunen men i de fall 
lönetillägg sker ska beslut fattas av behörig sektorchef och formaliseras enligt tillägg av 
befintligt anställningsavtal. Lönetillägg ska vara tidsbegränsade i lönesystemet. De verk-
samheter som mest frekvent har tillägg på ursprunglig lön är dagbarnvårdare som utifrån 
sitt kollektivavtal har ett tillägg på 600 kronor per månad. Vid sidan av ordinarie verksam-
het i kommunen så har fackligt förtroendevalda lönetillägg för utebliven Ob-ersättning.  

2.9.1. Verifiering av utdrag och underlag för lönetillägg   

Vi har inhämtat utdrag för lönetillägg per 2020-04-30. Härryda kommun har totalt 51 löne-
tillägg vid berört datum. 44 av dessa 51 lönetillägg är markerade tillsvidare i lönesyste-
met. 26 av de lönetillägg som är markerade tillsvidare avser dagbarnvårdare/barnskötare 
som enligt tillhandahållet kollektivavtal erhåller ett fast lönetillägg om 600 kr som ersätter 
rätten till förskjuten arbetstid enligt AB §23. 10 stycken av lönetilläggen som löper tillsvi-
dare avser arbetskategorin kock/matlagare med ett fast pooltillägg enligt anställningsavtal 
om 840-1000 kronor. För åtta lönetillägg som löper tillsvidare har vi inte kunnat stämma 
av dessa mot hänförligt avtal utan endast överenskommelse via mail.   

Sju lönetillägg är markerade som tidsbegränsade i lönesystemet. Fem av dessa sju löne-
tillägg har kunnat stämmas av mot hänförligt avtal eller dokumenterad överenskommelse.  

2.10. Semester 

2.10.1. Semesterlagen 

Semesterlagen (1977:480) fastställer antal lediga dagar en anställd har rätt till. Lagen är 
dispositiv, vilket innebär att arbetstagare genom kollektivavtal eller andra överenskom-
melser kan förhandla längre semester, men inte kortare. En arbetstagare har rätt till 25 
semesterdagar varje semesterår, givet att anställningen påbörjas före den 31 augusti un-
der semesteråret. Semesterlagen 4 § tydliggör att en arbetstagare har rätt till tjugofem 
semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under 
semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. 

Page 30 of 253



 

11 
 

Vidare behöver arbetsgivare säkerställa att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar i 
ledighet varje semesterår, under förutsättning att dagarna är intjänade och betalda. Över-
skjutande dagar får sparas till senare semesterår. Semesterlagen 18 § tydliggör att en 
arbetstagare som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, 
får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår. Enligt All-
männa bestämmelser (AB) får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 30 dagar. 
Dagar över 30 sparade semesterdagar ska utbetalas i form av lön året efter att det kon-
staterats att det finns för många sparade dagar. Arbetstagare som den 31 december 2017 
hade fler än 30 sparade semesterdagar får dock ta ut de överskjutande dagarna under en 
femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 de-
cember 2022. 

2.10.2. Kommunens rutiner för att säkerställa efterlevnaden av lagen 

Härryda kommun har semesterår som följer kalenderåret. Det går ut en maskinell varning 
via lönesystemet till chefer innan sommaren om de har någon medarbetare som inte har 
planerat att ta ut 20 semesterdagar under innevarande semesterår. Löneenheten gör ing-
en kontroll av varje individ, utan skickar endast ut informationen och påminnelser. Detta 
innebär att det är respektive chef som har det fulla ansvaret att säkerställa att deras med-
arbetare tar ut minst 20 semesterdagar under semesteråret. Det finns en möjlighet för 
anställda att genomföra semesterväxlingar med undantag för vissa enheter.  

Det sker inga automatiska varningar i lönesystemet vid för mycket sparad semester men 
löneadministratörer har som rutin att kontrollera antalet sparade semesterdagar i sam-
band med semesteromställning och ställer uppföljande frågor till de chefer som har an-
ställda med för många kvarvarande semesterdagar. I samband med att verkställande sker 
av januari månads lön görs en maskinell körning enligt manuellt upplagt kalendarie så att 
anställda med fler än 30 sparade semesterdagar får överskridande semesterdagar utbe-
talda. Löneadministratör säkerställer i samråd med ansvarig chef att antalet överskju-
tande semesterdagar är rimliga.  

2.10.3. Verifiering av personer med mer än 40 kvarvarande semesterdagar 

En anställd kan i teorin som mest ha 72 kvarvarande semesterdagar, vilka då skulle bestå 
av 32 dagar som är årets semester (högsta möjliga antal semesterdagar enligt avtal) och 
40 sparade semesterdagar från tidigare år. I registeranalysen identifierades 121 personer 
med mer än 40 sparade semesterdagar, vilket till stor del förklaras av att analysen har 
gjorts precis innan sommarsemesterperioden då de flesta anställda har semester. I vår 
analys har ingen anställd fler än 72 sparade semesterdagar. Vi har gjort en stickprovskon-
troll för fem personer med mer än 40 sparade semesterdagar. För samtliga fem stickprov 
uppgår antal sparade semesterdagar till 51. Detta förklaras med att dessa stickprov har 
totalt 40 dagar sparad semester samt elva dagar intjänad semester till och med april 
2020. 

2.11. Rutin för lönekörning 

Vid intervjuer beskrivs att lönekörning genomförs vid två tillfällen per månad. Ordinarie 
utbetalning sker i slutet av månaden och en extra utbetalning genomförs i början av må-
naden. Vid ordinarie lönekörning har chefer datummässigt fram tills 15:e - 16:e under en 
given månad möjlighet till att registrera/attestera poster i lönesystemet. Efter dessa datum 
har de inte möjlighet att gå in och genomföra förändringar utan har endast möjlighet att se 
aktuella uppgifter för de anställda. Vid behov kan chefer be om att få en tillfällig behörig-
het för att gå in och genomföra förändringar av löneuppgifter innan lönekörning genom-
förs. Från och med 16:e - 17:e genomförs rättningar och kontroller av löneadministratö-
rerna utifrån fel- och varningslistor som systemet har genererat. Fel- och varningslistorna 
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uppdateras löpande under månaden och rättningar genomförs fram tills kvällen innan 
sista dagen för lönekörning. Slutlig verkställande av lön sker normalt den 22:e - 24:e un-
der en given månad och när verkställande har genomförts öppnar lönesystemet igen för 
chefer vilket betyder att berört system är stängt för utomstående exklusive löneenheten i 
en dryg vecka innan det öppnas igen inför nästa månads lönekörning.       

Årligen upprättas en intern tidplan för alla lönekörningar. I denna anges datum för varje 
månad när attest senast ska vara gjord i lönesystemet, när kontroller av löneadministratö-
rer ska vara klara, när löneutbetalningsfil ska vara klar och skickas samt när själva löne-
utbetalningsdagen är. 

Vid intervjuer beskrivs att enhetschefer i kommunen i nuläget inte genomför någon 
systemmässig kostnadskontroll eller e-signering av utanordningslistor. Orsaken till att 
detta inte genomförs är att det i det nuvarande lönesystemet inte finns en tillräckligt bra 
funktion för att en enskild enhetschef ska kunna söka upp de anställda denne har ansvar 
för då sökning endast kan göras på grundkontering på chefens egen verksamhetsgren 
(ansvar och verksamhet – på en kodsträng). Alternativet att ge chefer åtkomst till alla 
verksamheter/kostnadsställen hade enligt utsago vid intervju varit i strid mot GDPR-
lagstiftningen. Det finns inte heller någon rutin för att chefer ska skriva ut och signera lista 
på utbetald lön. I intervju framhålls att det finns en risk för att chefer i samband med löne-
utbetalning inte gör erforderliga kontroller av att rätt lön betalas ut till rätt medarbetare.   

2.12. Utbetalningsrutiner 

Verkställande av lön genomförs i regel på morgonen för utsatt datum för verkställande 
enligt kommunens årliga tidplan. Det måste alltid vara minst två stycken från löneenheten 
som är delaktiga i verkställande av en löneutbetalning. Framtagen löneubetalningsfil 
översänds från kommunens lönesystem till kommunens bank, Nordea. Löneenheten får 
sedan en bekräftelse från banken som skrivs ut, kvitteras och lämnas vidare till ekonomi-
funktionen. Erhållna kvittenser sparas av ekonomifunktionen. Kontroll sker även mellan 
uttagen lista från lönesystemet över att nettosumman överensstämmer med utbetalnings-
kvittensen från banken. Ansvariga för denna kontroll tar en printscreen av lis-
tan/kvittensen. Utbetald lön kontrolleras därför i tre steg; 1) från verkställd och signerad 
lönefil, 2) till utskriven och kvitterad bankbekräftelse och slutligen 3) kvittens av jämfört 
nettosumma från lönelista.  

Vi har tagit del av ett signerat underlag för verkställande av lön i april 2020 som atteste-
rats av två personer genom underskrift. Vi har också tagit del av erhållen kvittens avse-
ende löneutbetalning i april 2020, där totalt utbetalt belopp och datum för utbetalning 
framgår. Slutligen har vi även tagit del av kvittens från lönesystemet avseende lista där 
nettosumma för löneutbetalning framgår. Vår verifiering har gjorts utan anmärkning. 

Vid intervju framkommer att manuella utbetalningar av lön sker vid enstaka tillfällen och 
oftast vid missade utbetalningar som kommunen orsakat. Hantering av manuella utbetal-
ningar sker med stöd av befintlig grunddata i lönesystemet, men utbetalningen hanteras 
manuellt istället för genom en verkställd löneubetalningsfil. Utbetalningen sker som en 
förskottslön genom direktinsättning till medarbetarens bankkonto. Underlag för manuell 
utbetalning lämnas till ekonomifunktionen och scannas in till fakturaportalen där löneche-
fen stämmer av mot underlag. Efter lönechefs attest i fakturaportalen går förskottslönen 
till utbetalning. När förskottslönen läggs in i lönesystemet bokförs det mot ett förskotts-
konto. Vid nästa ordinarie löneutbetalning får den anställde tillgång till en lönespecifikation 
med avdrag för denna förskottslön och då sker även en motbokning mot ovan nämnda 
konto. Utöver lönechefen så har även systemadministratör och en löneadministratör be-
hörighet att utföra slutattest av manuell utbetalning av lön. 
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2.12.1. Verifiering av utbetalning av höga bruttobelopp 

Utifrån registeranalysen har ett stickprov gjorts på fem av de 25 högsta bruttobeloppen 
som utbetalats under perioden januari-april 2020. 21 av de 25 högsta bruttobeloppen un-
der perioden avsåg månadslön. Utvalda lönetransaktioner i stickprovsurvalet avsåg må-
nadslöner. Dessa har stämts av mot anställningsavtal utan anmärkning. 

2.12.2. Kontroll av dubbletter av lönetransaktioner 

En analys har gjorts av lönetransaktioner för att utifrån att kombinera olika parametrar 
kontrollera för potentiella dubbletter, exempelvis ifall dubbel lön utbetalats. Genomförd 
registeranalys har identifierat ett stort antal potentiella dubbletter av lönetransaktioner.   

Ett stickprovsurval omfattande tio medarbetare vilka under en löneperiod haft mer än en 
lönetransaktion på två lika belopp har därför kontrollerats. Resultatet från stickprovet visar 
att det inte rör sig om några faktiska dubbelutbetalningar, utan vi har erhållit förklaringar 
till samtliga medarbetare vi identifierat ha potentiella dubbletter. I de flesta fall rör det sig 
om att medarbetarens lön fördelas på flera kostnadsställen, där summan av lönetransakt-
ionerna är personens månadslön. Inga avvikelser har således noterats. 

2.12.3. Verifiering av avvikande preliminärskatt 

Analysen visar om det preliminärskatteavdrag som gjorts under granskningsperioden på 
individnivå är rimligt eller orimligt. I analyserna redovisas utvalda poster med prelimi-
närskatt som överstiger 61 % respektive preliminärskatt som understiger 20 %. Vi har 
gjort stickprov på tio transaktioner med avvikande preliminärskatt. Vi har fått rimliga för-
klaring och samtliga tio stickprov har stämts av mot skattetabell från Skatteverket. 

2.13. Intern kontroll av lönehantering och löneutbetalning 

Vid intervjuer beskrivs att löneenheten inte har någon fastställd internkontrollplan för lö-
neadministrationen/hanteringen. Löneadministration/hantering ingår inte heller som en del 
av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2020. Lönenheten uppges inte arbeta sys-
tematiskt med någon risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera och hantera risker 
inom löneområdet. 

De kontrollmoment som genomförs rent praktiskt i dagsläget av löneenheten avser må-
nadsvis kontroll av korrekthet avseende två slumpvist registrerade anställningar alternativt 
rapportering på tillägg/avdrag av befintliga anställningar från framtagen logglista från lö-
nesystemet. Det är systemadministratör och lönechef som ansvarar för att genomföra 
dessa kontroller med stöd av framtagna underlag från löneadministratörer. Vi har i denna 
granskning tagit del av underlag som bekräftar att denna kontroll genomförs. 

2.14. Överföring av information till ekonomisystemet 

I samband med löneutbetalningen skapas en fil som läses in i kommunens ekonomisy-
stem. Löneenhetens systemleverantör kontrollerar att filen blir inläst korrekt. Tidigare un-
der månaden har testinläsningar gjorts till ekonomisystemet för att kunna rätta felaktiga 
konteringar som ekonomisystemet inte godkänner. Felaktiga konteringar kan till exempel 
bero på stängda ansvarskoder eller felaktiga kombinationer. I enstaka fall rättas kvarva-
rande fel vid det skarpa inläsningstillfället och beror då på att sambandskontroller i eko-
nomis testsystem inte är aktuella. När filen har blivit definitivsatt i ekonomisystemet (sker 
automatiskt) skrivs kvittens ut av systemadministratör.  
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2.14.1. Verifiering 

I granskningen har vi per månad stämt av de lönearter från lönesystemet som avser käll-
skatt och utbetald nettolön mot kommunens huvudbok. I tabellerna nedan återfinns resul-
tatet av denna validering. Saldo enligt huvudbok överensstämmer i allt väsentligt med 
erhållen data från lönesystemet. Differenserna är ej väsentliga och förklaras i huvudsak 
av när extrautbetalningar har skett. 

Tabell 1. Avstämning av transaktioner avseende källskatt mot huvudbok. 

Löneperiod Belopp Källskatt Bokfört i huvudbok Diff Diff % 

202001  -25 463 024 kr -25 505 658 kr 42 634 kr 0% 

202002 -25 401 914 kr -25 380 992 kr -20 922 kr 0% 

202003 -24 618 372 kr -24 630 608 kr 12 236 kr 0% 

202004 -24 741 086 kr -24 707 678 kr -33 408 kr 0% 

 

Tabell 2. Avstämning av transaktioner avseende utbetald nettolön mot huvudbok. 

Löneperiod Belopp Nettolön Bokfört i huvudbok Diff Diff % 

202001 73 747 879 kr 73 747 878 kr 1 kr 0% 

202002 73 195 219 kr 73 195 216 kr 3 kr 0% 

202003 71 620 387 kr 71 620 383 kr 4 kr 0% 

202004 71 665 863 kr 71 665 860 kr 3 kr 0% 

 

2.15. Avstämning av arbetsgivardeklaration 

När löneutbetalningen är genomförd tar systemadministratör fram underlag från lönesy-
stemet för kommunens arbetsgivaravgifter som stäms av mot skatt/arbetsgivaravgifter för 
den aktuella månaden i ekonomisystemet. Systemleverantören laddar upp kommunens 
skatteunderlag och signerar deklarationen elektroniskt hos Skatteverket. Från och med 
2019 redovisar pensionsförvaltaren KPA de månadsvisa skatteuppgifterna av kommu-
nens pensionsdel hos Skatteverket. När KPA laddat upp uppgifterna mot Skatteverket går 
systemförvaltare eller pensionshandläggar in hos KPA och hämtar underlaget som de 
baserar sina uppgifter på samt stämmer av att beloppen överensstämmer. Systemadmi-
nistratör laddar upp kommunens skatteunderlag och signerar sammanräknade uppgifter 
över KPA:s redovisade skatt och kommunens redovisade skattedel vilket avser kommu-
nens totala skatt/arbetsgivaravgifter. 

2.15.1. Verifiering 

Utifrån de transaktioner som skapats i lönesystemet under granskningsperioden har brut-
tolön, förmåner, källskatt och sociala avgifter för de olika ålderskategorierna beräknats 
och stämts av mot Härryda kommuns arbetsgivardeklarationer som lämnats till Skattever-
ket. Resultatet av denna analys syftar till att utföra en rimlighetsbedömning av att den 
information som lämnats till Skatteverket är fullständig och riktig samtidigt som den hjäl-
per till att säkerställa att komplett material till vår registeranalys erhållits. 

Avstämningen redovisas i tabellerna nedan. Avstämningen visar på differens mellan käll-
skatt i lönesystemet och deklarerad källskatt enligt kommunens arbetsgivardeklarationer 
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som lämnats till Skatteverket. Differensen på källskatten och sociala avgifter är den skatt 
som KPA rapporterar in för de pensionsutbetalningar som de utför. Detta framgår av se-
parat underlag som vi tagit del av. Med hänsyn till ovanstående så överensstämmer be-
lopp enligt arbetsgivardeklaration i allt väsentlighet med erhållen data. 

Tabell 3.  Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Bruttolön). 

Löneperiod Bruttolön Dekl Bruttolön Differens (i kr) Differens (i %) 

202001     99 207 607 kr 99 122 539 kr 85 068 kr 0% 

202002 98 831 296 kr 98 845 553 kr -14 257 kr 0% 

202003 96 351 741 kr 96 258 508 kr 93 233 kr 0% 

202004 96 490 722 kr 96 552 556 kr -61 834 kr 0% 

 

Tabell 4.  Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Sociala avgifter). 

Löneperiod Soc Avg DeklSoc Avg Differens (i kr) Differens (i %) 

202001 30 795 357 kr 30 511 772 kr 283 585 kr 1% 

202002 30 671 997 kr 30 411 658 kr 260 339 kr 1% 

202003 29 923 882 kr 29 668 909 kr 254 973 kr 1% 

202004 30 011 677 kr 29 792 859 kr 218 818 kr 1% 

 

Tabell 5.  Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Källskatt). 

Löneperiod Källskatt Dekl Källskatt Differens (i kr) Differens (i %) 

202001 -25 463 024 kr -26 321 132 kr 858 108 kr -3% 

202002 -25 401 914 kr --26 252 176 kr 850 262 kr -3% 

202003 -24 618 372 kr - 25 459 075 kr 840 703 kr -3% 

202004 -24 741 086 kr -25 583 949 kr 842 863 kr -3% 

 

Tabell 6.  Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Förmåner). 

Löneperiod Förmåner Dekl Förmåner Differens (i kr) Differens (i %) 

202001 109 588 kr 109 588 kr 0 kr 0% 

202002 104 762 kr 104 762 kr 0 kr 0% 

202003 113 460 kr 113 460 kr 0 kr 0% 

202004 120 354 kr 120 354 kr 0 kr 0% 
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 Bedömning och rekommen-
dationer 

3.1. Revisionell bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillfredsstäl-
lande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess och att den interna 
kontrollen inte är helt tillräcklig. Bedömningen baseras på sammanvägd bedömning av 
respektive revisionsfråga enligt nedan. 

3.2. Bedömningar mot revisionsfrågor 

Nedan anges bedömningen av respektive revisionsfråga. 

Revisionsfråga Kommentar 

Revisionsfråga 1 

Finns en fungerande lönepro-

cess med en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning? 

Delvis uppfyllt 

Vi ser att det finns upprättade rutiner vad gäller så-
väl löneadministratörernas arbetssätt som de kon-
troller som chefer/arbetsledare förväntas göra inför 
och i samband med löneutbetalning. Det finns även 
en introduktion till lönehanteringen och lönesystemet 
för nya chefer i kommunen som lönefunktionen hål-
ler i. Vi ser även att det finns en tydlig organisation 
med en fastställd roll- och ansvarsfördelning inom 
löneenheten. 

Generellt är dock löneprocessen i kommunen inte 
digitaliserad och innehåller flera manuella in-
slag/registreringar liksom fysiska blanketter som 
medför risker. Vi ser att det finns risker bland annat 
kopplat till upplägg av nya anställningar, behörig-
hetshanteringen i lönesystemet liksom vad gäller 
risker kopplat till funktionaliteten att kunna attestera 
och bevilja samtliga poster i lönesystemet på en 
gång. 

Vi noterar att det saknas ett kontrollmoment som 
säkerställer att samtliga anställda har fullständigt 
upprättade personalakter med anställningsavtalen i 
samt kontroll av att både arbetsgivare och arbetsta-
gare har signerat anställningsavtal innan anställning 
registreras och lön utbetalas. 

Vad gäller behörighetshanteringen ser vi att rutiner-
na för behörighetshanteringen/administrationen, 
t.ex. avseende tilldelning, avslut och ändring av be-
hörigheter behöver ses över och formaliseras. 
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Revisionsfråga 2 

Finns fungerande nyckelkon-

troller med tillhörande kontroll-

aktiviteter i löneprocessen? 

 

 

Ej uppfyllt 

Löneenheten kontrollerar och rättar vid behov utifrån 
de fel- och signallistor som lönesystemet genererar. 
Lönenheten genomför en månadsvis kontroll av kor-
rekthet avseende två slumpvist registrerade anställ-
ningar alternativt rapportering på tillägg/avdrag av 
befintliga anställningar från framtagen logglista från 
lönesystemet.  

Vi konstaterar dock att det inte finns någon kontroll 
av att chefer, exempelvis genom signering av löne-
listor eller utanordningslistor, vid varje löneutbetal-
ning genomför kontroll av att rätt lön betalas ut till 
rätt medarbetare, dvs. att exempelvis frånvaro är 
korrekt registreras. 

Vi ser att det i dagsläget inte genomförs någon form 
av genomgång eller analys av logglista över föränd-
ringar av fasta data i lönesystemet. 

I verifieringarna och stickproven utifrån registerana-
lysen noterar vi avvikelser vad gäller hanteringen av 
reseräkningar. I flera stickprov saknas erforderliga 
underlag. I övrigt visar resultatet från vår registera-
nalys inte på några väsentliga avvikelser. 

Revisionsfråga 3 

Säkerställer kommunstyrelsen 

att rutinerna fungerar genom att 

kontrollerna testas regelbun-

det? 

Ej uppfyllt 

Vi ser att internkontrollarbetet för löneprocessen kan 

utvecklas, formaliseras och systematiseras. I dags-

läget saknas ett systematiskt internkontrollarbete 

som bygger på riskbedömning och riskhantering, där 

interna kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i 

syfte att säkerställa att de är effektiva. 

Revisionsfråga 4 

Förekommer avvikelser vid av-

stämning mellan lönesystem 

och huvudbok samt mot till 

Skatteverket inlämnade arbets-

givardeklarationer? 

Uppfyllt 

Inga väsentliga avvikelser förekommer vid vår av-

stämning mellan lönesystem och huvudbok. Avvikel-

ser förekommer vid avstämning mellan lönesystem 

och Skatteverkets inlämnade arbetsgivardeklarat-

ioner avseende källskatt och sociala avgifter. Då 

avvikelsen avser KPA:s separata redovisning av 

pensionsdel av arbetsgivaravgifterna bedöms dessa 

avvikelser som rimliga och accepteras. Det finns en 

tydlig process och tydliga kontrollmoment vid löne-

utbetalning och överföring av information från löne-

system till ekonomisystem. 
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3.3. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommun-
styrelsen: 

• Se över och formalisera rutinerna för behörighetshanteringen i lönesystemet, t.ex. 
avseende tilldelning, avslut och ändring av behörigheter. 

• Säkerställ att fullständiga anställningsavtal inkommer till löneavdelningen innan 
anställning registreras samt insorteras i personalakt för samtliga anställda. 

• Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång bör 
inaktiveras i syfte att minimera risken för att chef inte bedömer varje post enskilt. 

• Tydliggör att det till reseräkningar och utlägg måste finnas erforderligt underlag 
som styrker verifikationen samt säkerställ att erforderliga underlag finns för samt-
liga lönetransaktioner då detta är att betrakta som räkenskapsmaterial. 

• Undersök ifall det är möjlighet att digitalisera och standardisera löneprocessen i 
syfte att minska riskerna som uppstår i den manuella hanteringen och hanteringen 
av pappersblanketter. 

• Utveckla, formalisera och systematisera internkontrollarbetet inom löneprocessen 
där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en tydlig roll- och an-
svarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att sä-
kerställa att de är effektiva. 

• Överväg ifall genomgång och analys av logglistor över förändringar av fasta data i 
lönesystemet bör ske som ett led i det interna kontrollarbetet. 

 

 

2020-08-25 
 
 
 
 
 

  

Fredrik Carlsson 
Uppdragsledare 

 Fredrik Birkeland 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Härryda kommuns förtroendevalda revisor enligt de villkor och under de 

förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-02-17. PwC ansvarar inte utan särskilt 

åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Bilaga 1. Granskad dokumentation 
Nedan återges översiktligt den dokumentation som granskats inom ramen för gransk-
ningen. 

• Bryttider och löneutbetalningsdagar 2020 

• Utskick Bryttider och löneutbetalningsdagar 2020 

• Manual för TIM med självservice (2017-05-24)  

• Manual verkställande av lön  

• Stöd och hjälp arbetsledare självservice (2018-10-12) 

• Kontroller – checklista för löneadministratörer 

• Dokumentation över månatliga kontroller av löneenheten 

• Dokumenthanteringsplan, personal och lön (2013-11-25) 

• Kollektivavtal arb.tid Dbv. paragraf 11 (2014-05-06) 
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Debattregler 
Allmänpolitisk debatt  
Kommunfullmäktige den 22 februari 2021 
 

Varje parti som är representerat i fullmäktige reserveras tid för inledningsanförande 
om maximalt fem minuter. Vid inledningsanförandet råder också begräsningen att inga 
repliker får ställas.  
 
Ordningen på dessa inledningsanföranden bestäms utifrån antalet fullmäktigemandat, 
där största partiet inleder. Vid lika antal mandat skiljs partierna åt genom röstetalet vid 
senaste valet till kommunfullmäktige. 
 
Ordning på inledningsanförandena sker utifrån partistorlek: 

1. Moderaterna (M) 

2. Socialdemokraterna (S) 

3. Sverigedemokraterna (SD) 

4. Liberalerna (L) 

5. Centerpartiet (C) 

6. Miljöpartiet De Gröna (MP) 

7. Sportpartiet (SP) 

8. Vänsterpartiet (V) 

9. Kommunpartiet (KP) 

10. Kristdemokraterna (KD) 
 
Efter inledningsanförandena råder talartid på maximalt 3 minuter per anförande, samt 
vid replik 2 minuter per anförande. För replik gäller arbetsordningen reglering 
gällande antal replikskiften; 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet när begäran om att få göra 
inlägget framställs. Ytterligare en omgång replikskifte kan på samma villkor därefter 
äga rum där först den ursprunglige talaren har rätt till replik (på repliken), varpå den 
som inledningsvis begärde replik har rätt till en avslutande replik. 

Page 41 of 253



 

 

 

 

 

Antagande av pensionspolicys för medarbetare 
respektive förtroendevalda 

8 

2020KS669 
   

Page 42 of 253



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 44        Dnr 2020KS669 

Pensionspolicys för medarbetare respektive förtroendevalda  

  
Härryda kommun har en pensionspolicy för medarbetare och förtroendevalda som antogs av 
kommunstyrelsen 31 augusti 2015. Med anledning av att lag, regelverk och pensionsavtal har 
förändrats ser förvaltningen behov av ny pensionspolicy. Förslaget på ny pensionspolicy är 
även marknadsmässigt anpassad som en del i kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. 
Förvaltningen har i dialog med KPA pension tagit fram ett förslag på ny pensionspolicy. 
 
Med anledning av att det är olika regelverk och pensionsavtal för medarbetare respektive 
förtroendevalda föreslår förvaltningen separata pensionspolicys för förtroendevalda och 
medarbetare. Separata policys innebär även att det blir enklare för respektive målgrupp att 
hitta aktuell information. 
 
Förvaltningen föreslår ytterligare några få förändringar till fördel för medarbetaren 
exempelvis att hela tilläggsbeloppet tillfaller medarbetaren samt att gränsen på tio procent av 
bruttolönen för löneväxling är borttagen. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 december 2020 
 Förslag till ny - Pensionspolicy för medarbetare, 15 december 2020 
 Förslag till ny - Pensionspolicy för förtroendevalda, 15 december 2020 
 Gällande – Pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 31 augusti 2015 § 232 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar Pensionspolicy för medarbetare. 
 
Kommunstyrelsen upphäver Pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen den 31 augusti 
2015 § 232. 
 
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
pensionspolicy för förtroendevalda. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Personalfunktionen  
Lina Javinder 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS669 020 

 

 

Pensionspolicys för medarbetare respektive 
förtroendevalda 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Pensionspolicy för medarbetare. 
 
Kommunstyrelsen upphäver Pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 
den 31 augusti 2015 § 232. 
 
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
antar pensionspolicy för förtroendevalda. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommun har en gällande pensionspolicy för medarbetare och 
förtroendevalda som antogs av kommunstyrelsen 31 augusti 2015. Med 
anledning av att lag, regelverk och pensionsavtal har förändrats ser 
förvaltningen behov av ny pensionspolicy. Förslaget på ny pensionspolicy 
är även marknadsmässigt anpassad som en del i kommunens arbete med 
arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen har i dialog med KPA pension tagit 
fram ett förslag på ny pensionspolicy. 

Med anledning av att det är olika regelverk och pensionsavtal för 
medarbetare respektive förtroendevalda föreslår förvaltningen separata 
pensionspolicys för förtroendevalda och medarbetare. Separata policys 
innebär även att det blir enklare för respektive målgrupp att hitta aktuell 
information. 

Förvaltningen föreslår ytterligare några få förändringar till fördel för 
medarbetaren exempelvis att hela tilläggsbeloppet tillfaller medarbetaren 
samt att gränsen på tio procent av bruttolönen för löneväxling är borttagen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 december 2020  
 Förslag till ny - Pensionspolicy för medarbetare, 15 december 2020 
 Förslag till ny - Pensionspolicy för förtroendevalda, 15 december 

2020 
 Gällande – Pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 31 augusti 

2015 § 232 
 
Ärendet 
Med anledning av att lag, regelverk och pensionsavtal har förändrats ser 
förvaltningen behov av ny pensionspolicy. De lagar och regelverk som har 
förändrats är lagen om anställningsskydd, Sveriges kommuner och regioners 
regelverk för förtroendevalda samt pensionsavtalen KAP-KL, AKAP-KL 
samt OPF-KL.  

Förvaltningen har i dialog med KPA pension tagit fram förslag till ny 
policy. Gällande pensionspolicy avser både medarbetare och 
förtroendevalda. Med anledning av att det är olika regelverk och avtal för 
medarbetare respektive förtroendevalda föreslår förvaltningen separata 
pensionspolicys för förtroendevalda respektive medarbetare. Separata 
policys innebär även att det blir enklare för respektive målgrupp att hitta 
korrekt information.  

I gällande policy framgår detaljerad information om gällande lagar och 
kollektivavtal som påverkar pensionsområdet. Detta innebär att policyn 
behöver revideras varje gång det sker en förändring i aktuella lagar eller 
avtal för att hålla policyn uppdaterad. I förvaltningens förslag till ny 
pensionspolicy framgår inte detaljerad information från lagar och 
kollektivavtal i lika hög utsträckning, i stället hänvisar policyn till lag och 
avtal. Ett exempel är åldern enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, 
LAS, som uppges vara 67 år i gällande policy vilket har i lag ändrats till 68 
år under 2020. I nya förslaget benämns inte någon ålder vilket innebär att 
policyn inte behöver revideras när LAS-åldern förändras nästa gång. 
Detsamma gäller lägsta ålder för allmän pension. I gällande pensionspolicy 
framgår vilken ålder det tidigast är möjligt att ta ut allmän pension. I det nya 
förslaget anges ingen ålder utan endast hänvisar till avtal vilket gör att 
policyn inte behöver revideras när pensionsåldern ändats. 

Avseende förvaltningens förslag om pensionspolicy för förtroendevalda är 
information om pensionsavtalet, PBF borttaget. Anledning är att inga 
förtroendevalda längre omfattas av avtalet. Samtliga förtroendevalda 
omfattas numera av pensionsavtalet OPF-KL. Vidare har familjeskyddet 
förbättrats i försäkringen för förtroendevalda. 

Avseende förvaltningens förslag till ny pensionspolicy för medarbetare 
föreslås flera förändringar. I avsnittet löneväxling är det övre gränsbeloppet 
på tio procent av bruttolönen borttaget. I gällande pensionspolicy finns 
möjlighet att löneväxla 10 procent av bruttolönen. Att löneväxla innebär en 
möjlighet att pensionsspara med bruttolöneavdrag. Gränsen på 10 procent är 
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borttagen i det nya förslaget. Detta på grund av att den är självreglerande. 
För de flesta medarbetare är det inte lönsamt att löneväxla. För att det ska 
vara lönsamt att löneväxla föresätter det att du har en högre lön. Exempelvis 
för år 2021 krävs det att du har en lön på minst 46 000 kr per månad för att 
det ska vara lönsamt att löneväxla. 
  
I gällande policy delas tilläggsbeloppet, mellanskillnaden av 
arbetsgivaravgiften (AGI) och löneskatten lika mellan arbetsgivaren och 
medarbetaren. I nya policyn föreslår förvaltningen att hela tilläggsbeloppet 
på grund av lägre löneskatt ska tillfalla medarbetaren. Detta innebär att 
medarbetaren får en något större pensionsavsättning. 
 
Förvaltningens bedömning 
Med anledning av att lag, regelverk och pensionsavtal har förändrats är 
förvaltningens bedömning att gällande pensionspolicy behöver uppdateras 
för att innehålla korrekt information. Förvaltningen bedömer att den nya 
policyn skapar ett attraktivare arbetsgivarvarumärke samt blir lättare att 
förstå, då den delas upp mellan medarbetare och förtroendevalda. 
 
 
 
 
Peter Lönn Anders Pettersson 
Kommundirektör Personalchef 
 
 

Page 47 of 253



  

Personalfunktionen 
 
 
 
2020-12-15 2020KS699

 
1 

H
K2

50
0,

 v
1.

1,
 2

01
7-

06
-2

1 
   

 

 
 
 

 
 

 
Pensionspolicy för 

medarbetare 
 
 
 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2021-XX-XX § 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           

 
 
 

 
 

Page 48 of 253



 

2

 
  

Page 49 of 253



 

3

Innehållsförteckning 
 
Inledning 
Kollektivavtal och pensionsregelverk   3 
Uppföljning     3 
Kostnader     3 
Beslutsordning    4 
Pensionsinformation    4 
 
Under anställningstid 
Löneväxling till pension    5 
AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare  6 
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre medarbetare                       6 
 
Vid avgång    
Särskild avtalspension enligt överenskommelse  7 
Pensionsförstärkning vid förtida uttag                        9 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Page 50 of 253



 

4

Inledning 
 
Syftet med Härrydas Pensionspolicy är att stärka kommunens möjlighet att 
behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt 
sätt beskriva kommunens pensionsförmåner och förmåner knutna till ålder.  
 
Pensionspolicyn är marknadsmässigt framtagen utifrån lagregler och 
kollektivavtal samt möjligheter att utveckla dessa.  
 
Härryda kommun vill med denna Pensionspolicy; 
 

 Öka sin attraktion som arbetsgivare. 
 Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra 

förmåner knutna till ålder. 
 Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av 

pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder. 
 Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar 

efter den enskildes behov och förutsättningar. 
 
 
Kollektivavtal och pensionsregelverk 
Sedan 1 januari 2006 gäller pensionsavtalet KAP- KL (Kollektivavtalad 
Pension) för medarbetare födda 1985 eller tidigare. 
 
Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd 
Kollektivavtalad Pension) för medarbetare födda 1986 eller senare. 
 
Äldre pensionsavtal gäller fortfarande i enskilda fall och på grund av 
särskilda omständigheter. 
 
Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva, 
vilket innebär att de gäller om inget annat avtalats. Det ger utrymme för 
lokala och individuella överenskommelser. Pensionsriktlinjerna beskriver 
det Härryda kommun beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor. 
 
Uppföljning 
Pensionspolicyn bör ses över och uppdateras om det finns behov av det, till 
exempel på grund av förändringar i lagar, regler och kollektivavtal inom 
pensionsområdet. 
 
Kostnader 
Kostnader som uppstår vid tillämpning av denna Pensionspolicy belastar 
respektive sektor.  
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Beslutsordning 
Beslut om pensionspolicyn och om medarbetares pensionsvillkor fattas av 
kommunstyrelsen. 
 
Sektorchef i samråd med personalchef beslutar i individuella 
pensionsärenden av särskild karaktär under anställningen. Vid avgång 
beslutar förvaltningschef i samråd med personalchef i individuella 
pensionsärenden av särskild karaktär. 
 
Pensionshandläggare beslutar i normala pensionsärenden. 
 
Pensionsinformation 
Arbetsgivaren är enligt KAP-KL och AKAP-KL ansvarig för att 
medarbetare informeras om pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. 
 
Kommunen uppfyller informationskravet att tillhandahålla medarbetarna 
information om de intjänade pensionsförmånerna. Informationen ges av 
kommunens personalfunktion i samarbete med extern 
pensionsadministratör. 
 
Kommunens medarbetare får varje år en skriftlig pensionsprognos från 
extern pensionsadministratör som grundas på intjänade pensionsförmåner i 
anställningen. 
 
Medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda 
ålderspensionen för första gången får information och valblankett från 
kommunens valadministratör. Efter det får medarbetaren information från 
de valda försäkringsbolagen. 
 
Kommunen tillhandahåller regelbundet information inför pensionering och 
inbjudan skickas via mail till de som omfattas.  
 
Information om allmänna informationsträffar och om löneväxling finns på 
Intranätet och alla anmälningar sker via webbformulär. 
 
Länkar till pensionsavtalen, extern pensionsadministratör samt annan 
pensionsinformation finns på Intranätet. 
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Under anställningstid 
 
Löneväxling till pension 
Kommunen erbjuder samtliga tillsvidareanställda att löneväxla till 
pensionssparande via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. 
Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och 
behålla kompetenta medarbetare. 
 
Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna pension, 
sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringar 
eftersom dessa baseras på faktiskt utbetalad lön. Löneväxling lämpar sig 
därför endast för den som även efter löneväxlingen har en årslön som 
överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. 
 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Medarbetare som 
löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet betalas 
tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänste-
pensionsförsäkring.  
 
Tilläggsbeloppet beräknas utifrån skillnaden mellan lagstiftade 
arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader, samt vissa 
andra avtalsförsäkringar. Tilläggsbeloppet kan komma att ändras om de 
underliggande faktorerna ändras. 
 
Exempel: För en medarbetare som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor 
och tilläggsbeloppet är 5 %, betalas 1 050 kronor till en tjänste-
pensionsförsäkring. 
 
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka 
medarbetarens ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska 
därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen. 
 
Bruttolönen före växlingen ska även ligga till grund för framtida 
lönerevisioner samt vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till 
exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag.  
 
Lägsta belopp att växla är 300 kronor per månad. Beloppet som löneväxlas 
placeras på samma sätt som tidigare vald förvaltning för den 
premiebestämda pensionspremien. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.  
 
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna 
beloppet från. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel 
vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs ett tillfälligt uppehåll 
i löneväxlingen.  
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Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och 
medarbetaren. Avtalet kan sägas upp av medarbetaren eller kommunen med 
en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. 
 
Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av 
ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har medarbetaren och kommunen 
en ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan.  
 
AKAP-KL för medarbetare född 1985 eller tidigare 
I syfte att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera nya 
kompetenta medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder 
kommunen möjlighet att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL.  
 
Erbjudandet kan, efter individuell överenskommelse, både gälla under 
anställningstiden i kommunen och vid nyanställning.  
 
För de medarbetare som väljer att, i nuvarande anställning i kommunen, 
omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL tillämpar kommunen de 
centrala parternas rekommendation om Riktlinjer för arbetsgivare vid 
erbjudande av AKAP-KL i stället för KAP-KL. 
 
En medarbetare som valt att omfattas av AKAP-KL kan inte återgå till 
KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. 
 
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre medarbetare 
I syfte att behålla äldre medarbetare och den yrkeskompetens de besitter 
samt öka förutsättningarna för äldre medarbetare att arbeta till LAS åldern 
eller längre kan kommunen erbjuda möjlighet till minskad arbetstid.   
 
Arbetstidsminskning beviljas efter individuell bedömning av sektorchef i 
samråd med personalchef. Hänsyn tas till förutsättningarna i verksamheten 
och kommunens ekonomiska situation. 
 
För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får medarbetaren inte ta annat arbete 
inom eller utom kommunen samtidigt som arbetstiden i kommunen 
minskas. Möjligheten gäller tillsvidareanställda och innebär att 
medarbetaren tillåts minska sin arbetstid till lägst 50 procent av heltid.  
 
Medarbetaren ska ha uppnått lägsta ålder för att få ta ut allmän pension och 
ha minst 10 års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt 
anslutning till arbetstidsminskningen. 
 
Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, men det fortsatta tjänste-
pensions-intjänandet behålls oförändrat. 
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Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta 
lönen före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt med 
faktiska löneökningar. 
 
I samband med arbetstidsminskningen omregleras i praktiken anställningen. 
Medarbetaren ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, 
men i mindre omfattning.  
 
Arbetstidsminskningen kan komma att påverka medarbetarens allmänna 
pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera, eftersom 
den kontanta lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna 
påverkan men ska informera om detta. 

 
Vid avgång 
 
Särskild avtalspension enligt överenskommelse 
Särskild avtalspension (SAP) kan betalas ut på heltid eller deltid (partiell 
SAP) efter överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.  
 
Överenskommelse om särskild avtalspension kan göras för viss tid. 
Villkoret är att ålderspension ska tas ut när särskild avtalspension upphör, 
det vill säga det måste finnas ett pensioneringssyfte. 
 
Särskild avtalspension är ingen rättighet utan ett arbetsgivarinstrument vid 
övertalighet, omorganisation eller annat särskilt fall då tjänsten inte behöver 
återbesättas och ska användas med återhållsamhet.  
 
Pensionen kan även användas då det finns särskilda skäl av individuell 
karaktär. Beslut fattas av förvaltningschef i samråd med personalchef.  
 
Överenskommelse om hel eller partiell särskild avtalspension bör ingås 
tidigast från den månad medarbetaren fyller 63. Medarbetaren bör ha minst 
tio års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till 
pensionsavgången. Om det finns vägande skäl kan kommunen i enskilda fall 
bortse från dessa riktlinjer. 
 
Hel särskild avtalspension beviljas som längst till och med månaden före 
medarbetaren fyller 65 år och partiell till månaden före den månad 
medarbetaren fyller 67.  
 
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag 
(genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till 
nedanstående procentsatser.  
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Pensionsunderlag uttryckt i 
inkomstbasbelopp 

Pensionsnivå 
 

0 – 7,5 73,5 % 
7,5 – 20 55 % 
20 – 30 27,5 % 

 
Partiell särskild avtalspension kan vara ett alternativ till hel särskild 
avtalspension och betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminsk-
ningen. En förutsättning är att medarbetaren är kvar i anställning men att 
arbetstiden minskas genom permanent omreglering av anställningen. 
 
Partiell särskild avtalspension beviljas enligt samma regler som gäller för 
hel särskild avtalspension. Pensionen beräknas på ett pensionsunderlag 
(genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till 
nedanstående nivåer. 
  

Pensionsunderlag uttryckt i 
inkomstbasbelopp 

Pensionsnivå 
 

0 – 7,5 73,5 % 
7,5 – 20 55 % 
20 – 30 27,5 % 

 
Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension betalas in under tid med 
särskild avtalspension och beräknas vid partiell på det pensionsunderlag 
som gällde före arbetstidsminskningen, det vill säga samma avgift betalas 
som innan partiell särskild avtalspension beviljades. 
 
Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i 
förekommande fall att tillgodoräknas för medarbetare som uppnått 62 års 
ålder vid avgången samt för medarbetare som får partiell särskild 
avtalspension.  
 
Rätten till efterlevandepension behålls oförändrad under den tid särskild 
avtalspension betalas ut.  
 
Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning 
med hel särskild avtalspension. För partiell särskild avtalspension ska 
förvärvsinkomst som understiger ett prisbasbelopp multiplicerat med graden 
av arbetstids-minskningen undantas från samordning.  
 
Förvärvsinkomst som överstiger dessa nivåer ska samordnas på så sätt den 
särskilda avtalspensionen minskas med 73,5% av den överstigande delen av 
inkomsten. 
 
Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma 
att påverka allmän pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar 
med mera. Kommunen kompenserar inte medarbetaren för denna påverkan.  
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Pensionsförstärkning vid förtida uttag 
Som ett alternativ till särskild avtalspension enligt KAP-KL kan Härryda 
kommun erbjuda enskild medarbetare att betala in extra tjänstepension.  
 
Den extra tjänstepensionen betalas från och med att medarbetaren avslutar 
sin anställning för att gå i pension fram till månaden innan medarbetaren 
fyller 65 år. 
 
Den här möjligheten kan användas vid en övertalighetssituation, där 
medarbetaren på grund av arbetsbrist riskerar att sägas upp från sin 
anställning i kommunen. 
 
Pensionslösningen bedöms från fall till fall och förutsättningar för att kunna 
tillämpa denna pensionslösning är att medarbetaren uppnått lägsta ålder för 
att få ta ut allmän pension, att en övertalighetssituation löses och att tjänsten 
inte ska återbesättas. 
 
Den extra pensionsinsättningen ska lägst motsvara den som skulle ha gjorts 
om medarbetaren varit kvar i tjänst. 
 
Pensionsförstärkning vid förtida uttag beviljas efter individuell bedömning 
av förvaltningschef i samråd med personalchef. 
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Inledning 
 
Syftet med Härryda kommuns Pensionspolicy för förtroendevalda är att på 
ett enkelt och tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och 
pensionsersättningar kommunen beslutat om samt till vem den 
förtroendevalde kan vända sig för att få information.  
 
Pensionspolicyn är marknadsmässigt framtagen utifrån regler och 
rekommendationer samt möjligheter att utveckla dessa.  
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner för förtroendevalda har 
ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring pensioner som 
sker i samhället.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram förslag till regelverk som 
respektive kommun, region eller kommunalförbund har att anta som sina. 
 
Pensionsregelverk 
Förtroendevalda i Härryda kommun omfattas av Omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL).  
 
Pensionsregelverket OPF-KL gäller i Härryda kommun efter valet 2014 för 
förtroendevalda som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag i kommunen inte omfattats av pensionsrätt.  
 
Förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan om utbetalning av pension och 
övriga förmåner enligt OPF-KL enligt pensionsmyndighetens anvisningar. 
 
Uppföljning 
Pensionspolicyn bör ses över en gång varje mandatperiod och vid behov 
uppdateras. Däremellan görs översyn och uppdatering vid behov på grund 
av förändringar i lagar, regler och rekommendationer inom 
pensionsområdet. 
 
Beslutsordning 
Beslut om pensionspolicyn för förtroendevalda fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas 
pensionsvillkor och beslutar i särskilda pensionsärenden.  
 
Pensionshandläggare beslutar i normala pensionsärenden. 
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Pensionsinformation 
Pensionsmyndigheten är ansvarig för att den förtroendevalde informeras om 
sin avgiftsbestämda ålderspension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift enligt OPF-KL. 
 
Förtroendevalda kan vända sig till kommunens personalfunktion eller extern 
pensionsadministratör med pensionsfrågor.  
 
Kontaktuppgifter till extern pensionsadministratör fås av personalfunktionen 
och via Intranätet.  
 
Informationsträffar i grupp och individuell information erbjuds vid behov. 
 
Ersättning för förlorad tjänstepension 
Förtroendevalda med uppdrag under 40 % har rätt till skälig ersättning för 
förlorad tjänstepension. Pensionsersättningen är 4,5 % och beräknas på den 
ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalas ut till den förtroendevalde. 
 
Pensionsersättningens storlek motsvarar den pensionsavgift som gäller 
enligt pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL för kommunens 
medarbetare.  
 
Pensionsersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde i februari, 
året efter det år förlusten hänför sig till. Den förtroendevalde ska kunna visa 
att förtroendeuppdraget medfört minskad tjänstepension, storleken på 
förlusten behöver dock inte styrkas. 
 
Förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet kan i stället för 
ovan kompensation få ersättning för faktisk pensionsförlust under 
förutsättning att beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. 
Begäran om ersättning ska göras senast i januari, året efter det förlusten 
hänför sig till. 
 
Pensionsbestämmelser OPF-KL 
 
Pensionsbestämmelserna OPF-KL gäller efter valet 2014 för förtroendevalda 
som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i tidigare uppdrag i 
kommunen inte omfattats av pensionsbestämmelser.  
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning. 
 
Förtroendevalda som uppnått i 32 a § lagen (1982:80) om 
anställningsskydd, LAS, angiven ålder vid den tidpunkt då OPF-KL började 
gälla i kommunen och för individens uppdrag omfattas inte av reglerna. 
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OPF-KL består av följande förmåner: 
 
Pensionsförmåner 

 Avgiftsbestämd ålderspension 
 Efterlevandeskydd 
 Sjukpension 
 Familjeskydd 

 
Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 
 Ekonomiskt omställningsstöd 
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

 
Utbetalning av ovanstående förmåner sker efter ansökan till kommunens 
pensionsmyndighet 
 
Pensionsförmåner 
 
Avgiftsbestämd ålderspension 
Avgiftsbestämd ålderspension gäller för samtliga förtroendevalda som 
omfattas av OPF-KL. 
 
Pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 30 
inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av årsarvode, 
sammanträdesersättning, och andra i uppdraget utbetalda kontanta 
ersättningar. 
 
Traktamente, kostnadsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
semester och tjänstepension är inte pensionsgrundande. 
 
För förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga 
med minst 40% av heltid, ingår i den pensionsgrundande inkomsten även 
det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt fasta arvode vid ledighet 
med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig 
föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt 
föräldraledighetslagen. 
 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande årsinkomsten från 
första kronan, någon nedre åldersgräns finns inte. 
 

Pensionsgrundande 
årsinkomst 

i inkomstbasbelopp 

Pensionsavgift 
t.o.m. i LAS § 32a 

uppnådd ålder 

Pensionsavgift 
efter i LAS § 32a 

uppnådd ålder 
0 – 7,5 4,5 % 4,5 % 
7,5 - 30 30 % 4,5 % 
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Pensionsavgifterna sätts av till en pensionsbehållning i kommunens 
balansräkning. Pensionsbehållningen räknas varje år upp med 
inkomstbasbeloppets förändring. 
 
Är pensionsavgiften lägre än 3 % av samma års inkomstbasbelopp betalas 
den direkt till den förtroendevalde och är då inte pensionsgrundande. Belopp 
understigande 200 kronor avseende kalenderår utbetalas inte. Från och med 
2019 uppräknas 200 kronor årligen med förändringen av inkomstbasbelopp. 
 
Pensionen betalas ut livslångt, tidigast från den tidpunkt då allmän pension 
kan börja tas ut.  
 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
behöver för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. 
 
Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd innebär att den återstående avgiftsbestämda 
ålderspensionen betalas till efterlevande om den förtroendevalde avlider. 
 
Som efterlevande räknas i första hand make/maka, registrerad 
partner/sambo och i andra hand barn upp till 20 års ålder. 
 
Efterlevandeskyddet betalas ut som en månadsvis pension i fem år om 
dödsfallet inträffar innan den avgiftsbestämda ålderspensionen börjat betalas 
ut. Om den förtroendevalde börjat ta ut den avgiftsbestämda 
ålderspensionen fortsätter utbetalningarna i form av efterlevandeskydd i 
maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat tas ut. 
 
Förtroendevalda har möjlighet att, inför att utbetalningen av avgiftsbestämd 
ålderspension ska påbörjas, välja att ta bort efterlevandeskyddet.  
 
Sjukpension 
Möjligheten till sjukpension gäller förtroendevalda med uppdrag på minst 
40 procent. Sjukpension betalas ut till den som får rätt till sjuk- eller 
aktivitets-ersättning och som en följd av det befrias från uppdraget före 
mandatperiodens utgång. 
 
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som anställda har rätt till 
enligt AGS-KL och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
det år då sjuk- eller aktivitetsersättningen beviljades. 
 
Sjukpensionen betalas ut under den tid som den förtroendevalde har rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning. 
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Förtroendevald som befrias/ frånträder sitt uppdrag på grund av sjukdom har 
rätt till efterskydd under 270 dagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstiden beviljas 
sjuk- eller aktivitetsersättning. 
 
Familjeskydd 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen (KL) och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid 
eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  
 
Bestämmelserna gäller även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd vid 
förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och familjeskydd vid 
förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.  
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider:  
 a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt 
4 kap. 1 § kommunallagen (KL) 
 b) under tid då han eller hon får sjukpension 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om 
den förtroendevalde avlider:  
 c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde 
befrias/frånträder sitt uppdrag.  
  
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt 
punkterna b)-c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade 
en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde 
genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.  
En efterlevande vuxen med rätt till familjeskydd enligt ovan, har rätt till 
förmån i fem års tid.  
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.  
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då 
barnet har rätt barnpension enligt SFB. Rätt till familjeskydd till 
efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i 
adoptionssyfte. Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, 

Page 64 of 253



[Skriv här] 
D

8

har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till 
och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till 
efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.  
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till 
vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet 
av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen har tagit emot ett fullständigt 
underlag för utbetalningen.  
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på 
förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. När 
anmälan inkommit, anses kommun ha fått kännedom om dödsfallet.  
 
Omställningsstöd 
 
Reglerna om omställningsstöd omfattar förtroendevalda med sammanlagda 
uppdrag i kommunen på minst 40 procent och syftar till att under en 
begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. 
 
Aktiva omställningsinsatser 
Förtroendevalda som avgår efter minst fyra års sammanhängande 
uppdragstid i kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven 
ålder, har rätt till aktiva omställningsinsatser.  
 
Kommunens pensionsmyndighet beslutar om lämpliga omställningsinsatser 
och kostnaden för dessa. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst ett års sammanhängande uppdragstid 
i kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven ålder, har rätt till 
ekonomiskt omställningsstöd. 
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Storlek 
Omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före avgångstidpunkten. 
 
 
År  Nivå  Samordning med förvärvsinkomst 

 
1 85 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt 
2 85 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt  
3 60 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt  

 
 
Utbetalningstid 
Utbetalningstiden beror på hur länge uppdraget varat.  
 
Tid i uppdraget 
 

Utbetalningstid 

1 år 3 mån 
2 år 6 mån 
3 år 9 mån 
4 år 12 mån  
5 år 15 mån 
6 år 18 mån 
7 år 21 mån 
8 år 24 mån  
9 år 27 mån 
10 år 30 mån 
11 år 33 mån 
12 år eller mer 36 mån  

 
Omställningsstödet betalas ut längst till och med månaden innan den 
förtroendevalde uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens 
pensionsmyndighet utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas.  
 
Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdagen eller 
regeringen. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst åtta års sammanhängande 
uppdragstid i kommunen, kan få förlängt omställningsstöd tidigast från den 
ålder då allmän pension kan tas ut och endast i direkt anslutning till att 
ekonomiskt omställningsstöd upphört. 
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Storlek 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beräknas på årsarvodet året 
före avgångstidpunkten. 
 

Nivå  Samordning med förvärvsinkomst 
 

60 % Ja, inget fribelopp 
 

 
 
Utbetalningstid 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beviljas och betalas ut för ett 
år i taget och som längst till och med månaden innan den förtroendevalde 
uppnått den i 32 a § LAS angivna åldern. 
 
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet 
från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens 
pensions-myndighet utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas. 
 
Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdagen eller 
regeringen. 
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 2015-06-12  Dnr 2015KS29 020 

Sektorn för administrativt stöd  

Personalfunktionen 

   

 

 

PENSIONSPOLICY 

Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks § 232. Policyn är giltig från 

och med 1 oktober 2015. 

 

Allmänt 

Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda kommun. 

 

Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller ett flertal möjligheter till lokala 

överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver hur kommunen beslutat att hantera spe-

cifika pensionsfrågor samt vilka pensionsmöjligheter anställda och förtroendevalda i 

kommunen kan omfattas av.  

 

Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och bland 

annat hjälpa kommunen att attrahera och behålla kompetent personal.  

 

Uppdatering  

Pensionspolicyn och riktlinjerna kring pensionsområdet ska ses över och, om det finns 

behov, uppdateras en gång per mandatperiod. Däremellan ska uppdatering ske då det 

skett större förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet.  

 

Beslutsordning  

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvill-

kor. Kommunstyrelsen är dessutom kommunens högsta ansvariga organ när det gäller 

anställdas pensionsvillkor.  

 

Kommundirektör, i samråd med personalchef, beslutar i individuella pensionsfrågor av 

särskild karaktär, till exempel vid särskild avtalspension på heltid eller deltid, samt vid 

överenskommelser om pensionsförmåner utanför ordinarie pensionsavtal eller kommu-

nens pensionspolicy.  

 

Pensionshandläggaren beslutar i normala pensionsfall. 
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SAMMANFATTNING  
 

Pension till anställda  

 Särskild avtalspension kan beviljas efter individuell prövning vid särskilda skäl.  

 Samtliga tillsvidareanställda i kommunen får löneväxla till pensionsförsäkring.  

 Äldre anställda har möjlighet att minska sin arbetstid med bibehållen pensionsgrun-

dande lön.  

 

Pension till sektorschefer och nyckelpersoner  

 Sektorschefer och annan anställd i särskilt fall har möjlighet till alternativ KAP-KL.  

 

Pension till förtroendevalda  

 Förtroendevalda omfattas av OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda) alternativt PBF (Bestämmelser om pension och av-

gångsersättning för förtroendevalda) för dem som omfattas av äldre bestämmelser. 

Inkomster upp till ett prisbasbelopp per år är undantagna från samordning.  

 Alla förtroendevalda får en pensionsavsättning motsvarande 4,5 procent på den 

pensionsgrundande inkomsten hos kommunen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För 

den del av inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent intill 

dess den förtroendevalde har fyllt den i 32 a § LAS angivna åldern (f.n. 67 år). 

 För pensionsavsättning under kalenderåret understigande 1,5 procent av samma års 

inkomstbasbelopp utbetalas avsättningen direkt till den förtroendevalde i form av 

ersättning som ej är pensionsgrundande. 

 Fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen sker ge-

nom en årlig avgift motsvarande 4,5 % av utbetald ersättning för förlorad arbetsför-

tjänst.  

 

Tryggande av pensionsförmåner  

Kommunen tryggar: 

 avgiftsbestämd ålderspension och alternativ KAP-KL genom försäkring. Löpande 

inbetalning av premie.  

 förmånsbestämd ålderspension genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årli-

gen.  

 pension till efterlevande, särskild avtalspension och förmåner enligt PBF genom be-

skattningsrätten. Pensionsförmånerna skuldförs i sin helhet i samband med beviljad 

pension. 

 pension (OPF-KL) genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen.  

 intjänad pension före 1998 genom beskattningsrätten. Pensionsåtagandet redovisas 

som en skuld i balansräkningen.  

 

Beslutsordning  

 Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensions-

villkor, samt högsta ansvariga organ när det gäller anställdas pensionsvillkor.  

 Kommundirektör i samråd med personalchef beslutar i individuella pensionsfrågor 

av särskild karaktär.  

 Pensionshandläggaren beslutar i normala pensionsfall.  

 

Information till anställda  

 Kommunen har fastställt riktlinjer för muntlig och skriftlig information till anställda 

om pensionsrättigheter i anställningen.  
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PENSION TILL ANSTÄLLDA 

Anställda födda 1986 eller senare omfattas sedan 2014-01-01 av AKAP-KL. 

Anställda födda 1985 eller tidigare omfattas sedan 2006-01-01 av KAP-KL 

 

Särskild avtalspension enligt överenskommelse – KAP-KL 

Nedanstående information om avtalspension avser dem som omfattas av KAP-KL. Vill-

koren för avtalspension enligt AKAP-KL är ej aktuella i dagsläget, men framgår av av-

talet. 

 

Särskild avtalspension på heltid  

Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Pensionen kan vid behov användas 

som avgångspension efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde.  

 

Särskild avtalspension ska användas med stor återhållsamhet och restriktivitet. Pens-

ionen kan användas då det finns särskilda skäl och beviljas efter individuell prövning. 

Beslut fattas i varje enskilt fall.  

 

Den anställde bör ha uppnått 63 års ålder och ha minst 10 års sammanhängande anställ-

ningstid i kommunen i direkt anslutning till avgången. Om det finns vägande skäl kan 

kommunen i enskilda fall bortse från dessa riktlinjer.  

 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt 

KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser. 

 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pens-

ionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs 

regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstå-

ende procentsatser. Pensionsunderlag uttryckt i 

inkomstbasbelopp  

Pensionsnivå  

0 – 7,5  73,5 %  

7,5 – 20  55 %  

20 – 30  27,5 %  

 

Hel särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna avgångstidpunkten och 

längst till 65 år. 

 

Kommunen ska fortsätta att betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension 

under den tid som särskild avtalspension betalas ut. Avgiften beräknas på det pensions-

underlag som fastställts för den särskilda avtalspensionen, uppräknat med förändringen 

av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. Pensionsgrundande tid för för-

månsbestämd ålderspension ska i förekommande fall fortsätta att tillgodoräknas och rät-

ten till efterlevandepension ska bibehållas oförändrad under tid med särskild avtal-

spension.  

 

Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning med sär-

skild avtalspension. Förvärvsinkomst som överstiger ett prisbasbelopp ska samordnas 

på så sätt att avtalspensionen minskas med 73,5 procent av den överstigande delen av 

inkomsten.  
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Avgång med särskild avtalspension kan komma att påverka allmän pension, sjukpen-

ning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera. Kommunen ska inte kompensera den 

anställde för denna påverkan. 

 

Särskild avtalspension på deltid  

Som ett alternativ till hel särskild avtalspension kan överenskommelse istället träffas 

om särskild avtalspension på deltid. En förutsättning är då att arbetstagaren är kvar i an-

ställning men att anställningen omregleras och arbetstiden minskas.  

 

Pensionen betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen. Utbetalning 

sker från den överenskomna omregleringstidpunkten och som längst tillden i LAS 32 a 

§ angivna åldern (f.n. 67 år).  

 

Särskild avtalspension på deltid beviljas och beräknas enligt samma regler som kommu-

nen beslutat ska gälla för hel särskild avtalspension.  

 

Förvärvsinkomst från annat arbete än från deltidsanställningen i kommunen ska sam-

ordnas med avtalspensionen. Förvärvsinkomst som för ett kalenderår understiger ett 

prisbasbelopp multiplicerat med graden av arbetstidsminskning, undantas dock från 

samordning. Förvärvsinkomst som överstiger denna gräns ska samordnas på samma sätt 

som gäller för hel särskild avtalspension.  

LÖNEVÄXLING TILL PENSION  

 

Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till pension via ett 

överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet avsätts till en 

tjänstepensionsförsäkring.  

 

Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Vid löneväxling betalar kom-

munen särskild löneskatt istället för sociala avgifter och får därmed en lägre kostnad. 

Anställda som löneväxlar får därför ett premietillägg som ska motsvara halva skillnaden 

mellan sociala avgifter och särskild löneskatt. Premietillägget betalas tillsammans med 

det överenskomna löneväxlingsbeloppet till tjänstepensionsförsäkringen.  

 

I kostnadsneutraliteten ligger också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes 

ordinarie tjänstepension. Den oväxlade lönen ska därför vara pensionsgrundande.  

 

Vid löneförhandlingar ska den oväxlade lönen användas som utgångspunkt.  

 

Lägsta belopp att växla är 300 kronor och högst 10 procent av bruttolönen. Den an-

ställde väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring 

och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Försäkringsbolag anvisas av 

kommunen.  

 

Vid sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet utan lön längre än en månad, görs ett 

uppehåll i löneväxlingen till dess den anställde återkommit i tjänst.  

 

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. 

Avtalet kan sägas upp av individen eller kommunen med en ömsesidig uppsägningstid 

på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund 
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av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har individen och kommunen en ömsesi-

dig rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.  

 

Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, 

föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska informera om 

detta.  

MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE ANSTÄLLDA  

 

I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till 65 år eller längre, har 

kommunen beslutat om möjlighet till minskad arbetstid i kombination med oförändrad 

pensionsgrundande lön för tjänstepensionen. För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får 

den anställde inte ta arbete hos annan arbetsgivare samtidigt som arbetstiden i kommu-

nen minskas.  

 

Möjligheten gäller äldre anställda som genom permanent omreglering av anställningen 

tillåts minska sin arbetstid enligt nedanstående riktlinjer. Detta innebär att den anställde 

endast får arbeta på den omreglerade sysselsättningsgraden eller lägre. 

 

Riktlinjer  

 Arbetstidsminskningen kan ske tidigast från och med den månad den anställde 

fyller 61 år.  

 Den anställde ska ha minst 10 års sammanhängande anställningstid i kommunen 

i omedelbar anslutning till arbetstidsminskningen.  

 Den anställdes arbetstid efter minskningen ska vara minst 50 procent av heltid.  

 Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen 

före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras i takt med individens fak-

tiska löneutveckling.  

 

Beslut om minskad arbetstid enligt ovan sker efter individuell prövning med hänsyn ta-

gen till förutsättningarna i verksamheten och kommunens ekonomiska situation.  

 

Den anställde ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter men i mindre 

omfattning. Om verksamheten kräver det kan den anställde istället erbjudas en ny del-

tidsanställning med nya arbetsuppgifter och ny lön.  

 

Ovanstående riktlinjer innebär att arbetstidsminskningen inte påverkar tjänstepensionen 

eftersom den pensionsgrundande lönen beräknas utan hänsyn till arbetstidsminsk-

ningen. Däremot kan arbetstidsminskningen komma att påverka den anställdes all-

männa pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringarna med mera, eftersom 

den kontanta lönen blir lägre. Kommunen ska informera om detta. 
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PENSION TILL SEKTORSCHEFER OCH NYCKELPERSONER  

 

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och nyck-

elpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med be-

stämmelserna i KAP-KL, möjlighet till alternativ pensionslösning. 

 

Alternativ KAP-KL  

 

Allmänt 

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL 

byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL be-

hålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.  

 

Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär alternativ KAP-

KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.  

 

Kostnadsneutralitet  

Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas ge-

nom försäkring med löpande premiebetalning. Premien motsvarar den som kommunen 

skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension i det fall kommunen tryggat den 

med försäkring.  

 

Anställda som omfattas  

Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar kommunens sektorschefer samt annan an-

ställd i särskilt fall.  

 

En anställd som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska acceptera 

alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålders-

pensionen enligt KAP-KL.  

Eget val  

Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäk-

ring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. Återbetalnings-

skydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till de insatta förmånstagarna 

som en månadsvis pension om den anställde avlider.  

 

Försäkringsbolag anvisas av kommunen.  

 

Utbetalning  

Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med 

försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller i vissa fall livsva-

rigt. Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år.  

 

Övrigt  

En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie 

KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. 
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PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA  

 

Förtroendevalda på heltid och deltid 

Kommunfulläktige har i KF § 94/2014 antagit Bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda att gälla från och med 15 oktober 2014. För förtroende-

valda som fortsätter ett tidigare uppdrag på motsvarande mer än 40 procents omfattning 

gäller tidigare bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 

(PBF). 

 

Förutsättningarna för förtroendevald som omfattas av PBFs regler framgår av avtalet. 

 

Alla förtroendevalda får en pensionsavsättning motsvarande 4,5 procent på den pens-

ionsgrundande inkomsten hos kommunen, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 

 

Förtroendevald som av Härryda kommun får ersättning som överstiger 7,5 inkomstbas-

belopp avsätts 30 procent på den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Denna er-

sättning ges dock längst intill dess den förtroendevalde har fyllt den i 32 a § LAS angi-

ven ålder (f.n. 67 år). 

 

För pensionsavsättning under kalenderåret understigande 1,5 procent av samma års in-

komstbasbelopp utbetalas avsättningen direkt till den förtroendevalde i form av ersätt-

ning som ej är pensionsgrundande. 

 

Pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt OPF-KLs regler. 

 

Fritidspolitiker  

Fritidspolitiker i kommunen erhåller skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Er-

sättningen utgår i form av en årlig avgift motsvarande 4,5 procent av utbetald ersättning 

för förlorad arbetsinkomst.  

 

Ersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde i februari månad året efter det år 

förlusten hänför sig till. Den förtroendevalde ska kunna visa att förtroendeuppdraget 

medfört minskad tjänstepension, storleken på förlusten behöver dock inte styrkas.  

 

 

Aktiv egen näringsverksamhet  

Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet, får istället för ovanstå-

ende schabloniserade kompensation, ersättning för faktisk pensionsförlust under förut-

sättning att det förlorade beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Be-

gäran om ersättning ska göras senast i januari månad året efter det år förlusten hänför 

sig till.  

 

Ersättning för uppdragstid före 2003-01-01  

Förtroendevalda som förlorat tjänstepension under uppdragstid före 2003-01-01, har 

rätt till ersättning med faktiskt förlorat belopp under förutsättning att detta belopp kan 

styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Begäran om ersättning ska göras senast i 

samband med pensioneringen. 
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TRYGGANDE AV KOMMUNENS PENSIONSÅTAGANDE  

 

Härryda kommun tryggar sina pensions-

åtaganden på följande sätt: Avgiftsbe-

stämd ålderspension  

Tryggas sedan 1998 genom försäkring. Årlig inbe-

talning av premie till den försäkring den anställde 

valt.  

Förmånsbestämd ålderspension  Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänandet 

skuldförs årligen.  

Pension till efterlevande  Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensions-

beloppet skuldförs i samband med inträffat döds-

fall.  

Särskild avtalspension enligt överens-

kommelse  

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensions-

beloppet skuldförs i samband med beviljad pens-

ion.  

Intjänad pension före 1998  Pensionsutfästelsen tryggas genom beskattningsrät-

ten och redovisas som en skuld i balansräkningen.  

Alternativ KAP-KL för ledningsgruppen  Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av 

premie till den försäkring den anställde valt.  

PBF (Pensionsbestämmelser för förtro-

endevalda)  

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensions-

beloppet skuldförs i samband med beviljad pens-

ion.  

OPF-KL (Bestämmelser om omställ-

ningsstöd och pension för förtroende-

valda) 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte 

och avsätts till en av kommunen förvaltad pens-

ionsbehållning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 48        Dnr 2021KS35 

Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  

  
Aktivitetspark i Mölnlycke AB har inkommit med en förfrågan om att arrendera mark för att 
anlägga aktivitetsparker i Härryda kommun. Aktivitetsparkerna består huvudsakligen av 
anläggningar för bangolf (minigolf) och padeltennis. Aktivitetsparkerna ska finansieras och 
drivas i privat regi av Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 
 
Härryda kommun har tillsammans med Aktivitetspark i Mölnlycke AB funnit två lämpliga 
platser för aktivitetsparkerna, varav en är belägen på västra sidan om Massetjärn i Mölnlycke. 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till arrendeavtal för aktivitetsparken i 
Mölnlycke. Arrendeavtalet är ett så kallat anläggningsarrende och berör fastigheterna 
Hulebäck 1:133, Hulebäck 1:134, Hulebäck 1:153 och Hulebäck 1:282. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av kommunfullmäktige den 30 

januari 2020 
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2019. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Ronny Sjöberg (C), Martin Tengfjord (SP), 
David Dinsdale (L), Grim Pedersen (M) och Håkan Eriksson (KD) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda 
kommun och företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
mark- och exploateringschef att underteckna arrendeavtalet under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet. 
 
Robert Langholz (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för 
att arbeta in säkerställandet av spontanidrott genom att volleybollplanen finns kvar i området. 
Intressenten som vill ta befintlig plan i anspråk skall bekosta flytt. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att ärendet ska behandlas på ett korrekt sätt. Där flera får presentera sitt förslag.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 21:10-21:30. 
     

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Robert Langholz förslag om återremiss 
mot avslag och Peter Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. Om kommunstyrelsen 
avslår båda förslag om återremiss kommer ordföranden därefter fråga om kommunstyrelsen 
bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Robert Langholz förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Robert 
Langholz förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Robert Langholz förslag  
Nej-röst för att bifalla Robert Langholz förslag  
   
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster avslår kommunstyrelsen Robert Langholz förslag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 7.    
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
   
Med 9 ja-röster, 1 nej-röst och 3 avstår, avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 8.    
   
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda kommun och 
företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschef att underteckna arrendeavtalet. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 6. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
7. Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 48 
Ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  2021KS35 
 
Omröstningslista 7. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Resultat 9 4 0 

Omröstningslista 8. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande   X 
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 9 1 3 
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Reservation  

Vi reserveras oss mot beslutet att godkänna arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke. Vi 
ser förvisso positivt på aktivitetsparker, men det föreligger en väsentligt skillnad mellan 
påverkan i orterna Landvetter och Mölnlycke. Där det i Landvetter endast tillför något på 
en outnyttjad yta så innebär förslaget i Mölnlycke att en idag plats för spontanidrott 
ersätts med något som inte är lika åtkomligt för alla. Vi ser det därför som en inskränkning 
i tillgängligheten för allmänheten och kan inte förorda ett godkännande av avtalet med 
mindre än att nuvarande anläggningar för spontanidrott säkerställs.


Robert Langholz, för socialdemokraterna i Härryda

Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 48
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 48 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 11 Arrendeavtal Mölnlycke 
Jag reserverar mig mot att Robert Langholz återremissyrkande inte antogs. Det 
föreslagna arrendeavtalet inkräktar på befintlig verksamhet och även på befintlig 
vegetation vid Massetjärn. Det är också anmärkningsvärt att arrendeavtalet inte 
är kommunicerat till närboende och övriga Mölnlyckebor.  
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för Samhällsbyggnad 
Adam Bove 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-20   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS35 261 

 

 

Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan 
Härryda kommun och företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet 
uppdrar kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschef att underteckna 
arrendeavtalet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Aktivitetspark i Mölnlycke AB, nedan benämnt Bolaget, har inkommit med 
en förfrågan om att arrendera mark för att anlägga aktivitetsparker i Härryda 
kommun. Aktivitetsparkerna består huvudsakligen av anläggningar för 
bangolf (minigolf) och padeltennis. Aktivitetsparkerna ska finansieras och 
drivas i privat regi av Bolaget.  

Härryda kommun har tillsammans med Bolaget funnit två lämpliga platser 
för aktivitetsparkerna, varav en är belägen på västra sidan om Massetjärn i 
Mölnlycke. Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till arrende-
avtal för aktivitetsparken i Mölnlycke. Arrendeavtalet är ett så kallat 
anläggningsarrende och berör fastigheterna Hulebäck 1:133, Hulebäck 
1:134, Hulebäck 1:153 och Hulebäck 1:282.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021  
 Avtal om anläggningsarrende 
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av 

kommunfullmäktige den 30 januari 2020 
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 

november 2019. 
Ärendet 
Aktivitetspark i Mölnlycke AB, nedan benämnt Bolaget, har inkommit med 
en förfrågan om att anlägga aktivitetsparker i Härryda kommun. 
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Anläggningarna ska ha fokus på folkhälsa, gemenskap och trivsel och 
parkerna är avsedda att fungera som mötesplatser för personer med olika 
ålder, kön, bakgrund och erfarenheter. Aktivitetsparkerna innehåller 
huvudsakligen anläggningar för bangolf (minigolf) och padeltennis. Härryda 
kommun har tillsammans med Bolaget funnit två lämpliga platser för 
aktivitetsparkerna, varav en är belägen på västra sidan om Massetjärn i 
Mölnlycke. Marken ägs av kommunen och föreslås upplåtas till Bolaget 
genom arrendeupplåtelse.  

Området vid idrottsplatsen och Massetjärn i centrala Mölnlycke är under 
utveckling. Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum anger att de 
centrala delarna av staden ska utvecklas till en självklar plats för möten, 
aktivitet, rofylldhet och en plats för att växa. Parken vid Massetjärn föreslås 
utvecklas till en naturlig samlingspunkt för aktivitet och rekreativa 
funktioner. Vidare har en medborgarundersökning 2019 visat att 
kommuninvånarna vill att centrum ska vara mer levande, med bättre utbud 
av bland annat mötesplatser, lekplatser, parkområden, sportanläggningar 
mm. Aktivitetsparkens närhet till kollektivtrafik gör aktiviteterna 
lättillgängligt för alla åldrar.  

På området närmast Massetjärn är en bangolfbana (minigolf) avsedd att 
anläggas. Banan är tänkt att vara en s.k. äventyrsgolfbana för att smälta in i 
befintlig parkmiljö. Arrendeavtalet ger också Bolaget möjlighet att inom 
området uppföra en servicebyggnad som är avsedd att innehålla reception, 
WC/dusch och kiosk med servering. På området närmast Mölnlycke IP 
avses tre stycken utomhusbanor för padeltennis att anläggas. Banorna 
anläggs på befintlig mark och består av genomsiktliga glas- och 
gallerväggar, dvs utan tak. Banorna avses vara belysta och kring banorna 
skapas ytor för åskådare och förbipasserande. 

Området för padeltennis är planlagd för idrottsändamål som ej får bebyggas 
(prickmark). Härryda kommun bedömer att upplåtelsens ändamål stämmer 
överens med planbestämmelserna. Bolaget ska söka bygglov för 
utomhusbanorna för padeltennis i enlighet med villkor i arrendeavtalet. 

Området för bangolfbanorna och servicebyggnaden är planlagd som allmän 
plats med ändamål Park. I kommunens riktlinjer för arrenden, antagen av 
kommunfullmäktige den 14 november 2019, anges att mark inom 
detaljplanelagt område endast är möjligt att arrendera om området inte är 
allmän platsmark, samt att arrendets syfte överensstämmer med 
detaljplanens användningsbestämmelser. Den huvudsakliga anledningen är 
att allmän platsmark ska vara tillgängligt för allmänheten och ej upplåtas till 
enskild. Aktivitetsparken inom detta område beläggs med förbud mot 
inhägnad och föreslagen verksamhet kan anses överensstämma med planens 
syfte. 

Arrendetiden, som enligt föreslaget avtal är tio år, har bedömts utifrån syftet 
med upplåtelsen och möjligheten för Bolaget att investera i anläggningarna. 
Arrendeavgälden för aktivitetsparken är 58 750 kronor/år.   

Anläggningarna ska i sin helhet finansieras och drivas i privat regi av 
Bolaget. Härryda kommun får intäkter i form av årlig arrendeavgäld. 
Avgälden har bestämts utifrån en marknadsmässig bedömning av markens 
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värde, avkastningsförmåga, arrendetyp och syfte, i enlighet med 
kommunens antagna riktlinjer för arrenden. Driftkostnader bedöms ej 
påverkas i någon större utsträckning då upplåtelsen innebär minskade 
kostnader på grund av minskade ytor för drift samtidigt som upplåtelsen kan 
komma att innebära merkostnader på återstående ytor.  

Arrendeavtalet innehåller ett så kallat indirekt besittningsskydd, vilket 
innebär att kommunen kan bli ersättningsskyldig för arrendatorns förluster 
om kommunen säger upp arrendeavtalet. Ersättningsskyldigheten uppstår 
endast om framtida uppsägning av avtalet anses vara oskälig enligt gällande 
arrendelagstiftning. Förlust som uppstår för pågående verksamhet, s.k. 
rörelseskada, ska ej ersättas i enlighet med avtalet. Storleken på ersättning 
till arrendatorn som skulle uppstå är mycket osäker. Sannolikt kan 
ersättningsskyldigheten dock innebära att kommunen ska ersätta arrendatorn 
för anläggningarnas återstående värde samt för kostnader förenade med 
etablering på ny plats (motsvarande anläggningskostnad). 

 
Förvaltningens bedömning 
En aktivitetspark med sportaktiviteter för en bred målgrupp stämmer väl 
överens med stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum och de dialoger 
som hållits med allmänheten. Aktivitetsparken kan bli en naturlig och aktiv 
mötesplats invid Massetjärn med dess närhet till skola och befintlig 
idrottsanläggning. Det finns i dagsläget inga bangolfanläggningar i 
kommunen varför anläggningen kan utgöra ett välkommet tillskott i 
Mölnlycke centrum och fungera som ett komplement till Massetjärns 
nuvarande karaktär med fria parkytor. 

Upplåtelsen innebär en avvikelse från kommunens riktlinjer för arrenden. 
Förvaltningen föreslår undantag från riktlinjerna då verksamheten 
huvudsakligen riktar sig till allmänheten och tillgängligheten till området 
inte försämras. Bangolfbanor och kioskverksamhet är ett inte ovanligt inslag 
i parkmiljöer och lockar till vistelse i parken varför upplåtelsen kan anses 
stämma överens med detaljplanens syfte.  

Förvaltningen bedömer att upplåtelsens ekonomiska konsekvenser och 
risker (avtalsvillkor) är acceptabla och nödvändiga för att möjliggöra 
aktivitetsparkerna enligt Bolagets förslag.  

 
 
Anders Ohlsson Karl Falck 
Samhällsbyggnadschef Tf. mark- och exploateringschef
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MEDVERKANDE
En projektgrupp inom kommunen från sektor Samhällsbyggnad har medverkat i arbetet  
med den sammanfattande rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” (2020)
Projektledare: stadsarkitekt Matilda Svenning.
Stadsbyggnadsstudie och utredningar i sin helhet: harryda.se/molnlyckecentrum

Beslut i Kommunfullmäktige 2020-01-30 § 4, om att anta mål och strategier för Mölnlycke centrum.

Rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” (2020) är en sammanfattning av strategier och slutsatser i stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (2018) och de 
övergripande strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 
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Koppla samman centrum  
genom starka stråk och väl gestaltad bebyggelse

• Mer bebyggelse och högre täthet 
centralt, i huvudsak 4–7 våningar, så 
fler får nära till allt och fler människor 
rör sig i centrum. Något högre skala 
kan prövas i stationsområdet vid 
omvandling. Enstaka högre hus kan 
prövas vid viktiga platser, t ex centrumkärnan eller stationen.

• Ny bebyggelse utformas i varierad skala och fin detaljering – 
med upplevelser i ögonhöjd. Bebyggelsen ska stärka identite-
ten som attraktiv småstad, viktiga stråk och offentliga platser. 

• Komplettera med bostadsbebyggelse i de delar av centrum 
som idag endast inrymmer arbetsplatser/skolor, för att 
levandegöra centrum under fler timmar på dygnet. Blanda 
bostäder, service och arbetsplatser för att skapa liv, rörelse 
och trygghet.

Syfte och bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning 
med bostäder, verksamheter och service. Inte minst när 
järnvägen i framtiden byggs ut för pendeltågtrafik. Stadsbilden 
kommer att förändras och det kommer ställas stora krav på en 
väl utbyggd infrastruktur.

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes 
centrala delar gavs ett politiskt uppdrag om att ta fram en stads-
byggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv 
stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.

Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler 

bostäder, verksamheter och service för att uppnå ett stadsmässigt 
och levande centrum, med goda villkor både för handel, verksam-
heter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning av stadsbyggnadsstudien 
och de utredningar som har fördjupat frågeställningarna.  Analy-
serna och rekommendationerna är ett underlag för ställningsta-
ganden för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Kommunfullmäktige har antagit mål och strategier i denna 
rapport, som inriktning för pågående och framtida projekt inom 
Mölnlycke centrum.

Illustration: White arkitekter

Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i.  
Det är den moderna småstaden med puls, med ett brett centrumutbud, fler bostäder  

och verksamheter och ett hållbart resande. 

Det finns behov av att omfördela trafikflödena i 
centrum för en långsiktigt fungerande infrastruktur  
och en attraktiv stadsmiljö.

Villkoren för gående och cyklister behöver bli bättre 
för att läka samman staden och uppmuntra hållbara 
resvanor.

Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser 
behöver stärkas, liksom den biologiska mångfalden.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer 
konkurrenskraftigt och stärka sin roll i regionen.

Tätheten måste öka för att uppnå ett stadsmässigt 
och levande centrum, med goda villkor både för 
handel, service och för boende.

En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver 
tas fram som både hanterar behovet av centrala
parkeringsplatser och frigör yta för stadsutveckling  
och vistelse.

KNÄCKFRÅGOR

Sammanfattning och slutsatser
Mölnlycke centrums utveckling
Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter fyra strategier för att Mölnlycke centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och 
livskraftigt centrum, som lockar till möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional konkur-
renskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med 
kvalitativa grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna riktning. 

Stärk Mölnlycke som destination 
för ett livskraftigt och attraktivt centrum

• Förädla och stärk varje pusselbit; 
centrumkärnan, Mölndalsåns 
å-rum, stationsområdet, 
stadspark vid Massetjärn och 
Mölnlycke fabriker. Var och en 
är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.

• Utveckla entrépunkter och baksidor till en välkomnande 
stadsfront, med väl gestaltad stadsmiljö och bebyggelse, för 
ökad attraktionskraft till centrum. Mötet med centrum  
har betydelse. 

• Fortsatt koncentrerad centrumkärna för handel, service och 
kommersiella verksamheter. Utbudet behöver stärkas med 
fler kvälls- och helgverksamheter. 

Omvandla barriärer till mötesplatser
genom hållbar och effektiv parkering och mobilitet

• Utveckla centrala delar av 
huvudvägnätet till stadshuvudgator 
med omgivande bebyggelse. 
Upplevelsen av den fysiska barriären 
minskar. Prioritering av korsande 
gående och cyklister i ett begränsat 
antal punkter, för vägens kapacitet. Inom 
centrum prioriteras plats och framkomlighet för gång och cykel. 

• Större centrala parkeringar bör på sikt ersättas med samlade, 
samnyttjade parkeringsanläggningar i anslutning till centrum, 
för att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och 
mötesplatser. Cykel- och ärendeparkeringar närmare än 
boende- och arbetsplatsparkeringar.

• Utveckla gena och trygga stråk för gång och cykel till omgivande 
bebyggelse för att minska barriäreffekten av bland annat 
Mölndalsån och stationsområdet. Centrum växer mot stationen 
över ån, för ökad tillgänglighet och fler attraktiva mötesplatser. 

Utveckla rika livsmiljöer 
i form av god stadsmiljö och grönstruktur

• Utveckla ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser för både aktivitet och 
rofylldhet, med Mölndalsån som park- 
och promenadstråk och Massetjärn 
som stadspark. Koppla angränsande 
offentliga platser i centrum. 

• Stärk den biologiska mångfalden genom gröna centrummiljöer 
och spridningskorridorer, för goda livsmiljöer, klimatanpassning och 
mikroklimat.

• Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet uppställda 
bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö som 
Mölnlyckes självklara mötesplats.

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Mötas i Mölnlycke 

LEDSTJÄRNA
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MARKNADSPOTENTIAL  
I HÄRRYDA KOMMUN
Härryda kommun bedöms ha relativt goda förutsättningar för att 
utveckla den lokala detaljhandeln. Kommunen är expansiv på ett 
regionalt plan och den framtida marknadspotentialen ökar med en 
växande befolkning. Kommunens storlek och geografiska läge tillsam-
mans med den regionala konkurrensen och nya konsumtionsmönster 
innebär dock begränsningar och ett behov av strategiska prioriteringar. 
En sammantagen bedömning av nuläget för handeln är att det finns 
ett stort utflöde av köpkraft, framför allt inom sällanköpsvaruhandeln. 
Om handeln kan utvecklas utifrån strategiska val kan det utflödet 
minska. Kommuner med liknande struktur och geografiskt läge i 
storstadsregioner visar till exempel högre lokal köptrohet. Med tanke 
på utbyggnadsplaner av befintliga marknadsplatser i regionen, finns risk 
att utflödet förstärks om inte satsningar görs inom kommunen. 

Det blir viktigt att prioritera hur den framtida handeln bör fördelas 
mellan kommunens befintliga och framtida marknadsplatser. Konkur-
rensen är hård och e-handelns och digitaliseringens långsiktiga effekter 
på detaljhandeln är fortsatt osäkra. Därför behöver kommunen våga 
kraftsamla den framtida handelns ytpotential till ett fåtal prioriterade 
platser i kommunen. De prioriterade platserna har möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna lokala eller regionala förutsättningar, vilket 
innebär en tydlighet för såväl konsumenter som handelns intressenter. 
Mölnlycke är en av de platser i kommunen som utpekas.

KOMMERSIELLT UTBUD  
– TENDENSER 
Både för staden och för köpcentrum har mötesplatsen blivit allt vikti-
gare. Det märks inte minst på att utbudet av caféer, restauranger och 
service har ökat, både i staden och på externa marknadsplatser. 

Vi handlar mer digitalt, men gränserna mellan e-handel och fysisk 
handel suddas ut alltmer. Konsumenterna använder flera kanaler vid 
ett och samma köptillfälle, t ex undersöker produkter i mobilen sam-
tidigt som de befinner sig i den fysiska butiken. Den fysiska butikens 
roll håller därmed på att förändras till att istället visa upp varumärkets 
identitet. Upplevelser står nu allt mer i centrum och butiken länkar 
samman den fysiska och digitala butiken.

Hållbarheten har blivit en allt viktigare fråga för många konsumenter. 
Dessa konsumenter har högre lojalitet mot varumärken med hög 
transparens och stort fokus på hållbarhet. 

Strategin ”Stärk Mölnlycke som destination” handlar om att skapa ett attraktivt centrum med fungerande handel, service och stadsliv  
där människor vill mötas. För att fördjupa kunskapen har två utredningar tagits fram. Den ena är en marknadsanalys som redogör för 
handelns utveckling generellt, men också behandlar Mölnlyckes utvecklingspotential. Den andra rapporten utgår från en medborgar-
undersökning bland 1000 slumpvis utvalda Mölnlyckebor, om centrums utbud, funktioner och trivsel. 

Marknadsanalys 
Mölnlycke centrum behöver utvecklas för ökad konkurrenskraft och stärka sin roll i regionen. Syftet med rapporten 
”Marknadsanalys för handel och stadsliv i Härryda kommun” (WSP, 2019) är att få en kommunövergripande bild 
över handelns utveckling och tendenser och Härryda kommuns position i ett regionalt sammanhang, men också 
rekommendationer för hur kommunen kan stärka utveckling av handel och stadslivsfunktioner.

   ATTRAKTIVT CENTRUM

Plats för 
aktivitet

Stadskärnan är stadens och kommunens ansikte utåt, den påverkar 
hur människor ser på kommunen som bostadsort, som arbetsort 
och som res- och besöksmål.

Strategin syftar till att fortsatt samla stadslivet i 
ett välkomnande centrum med en väl sammanhållen 
centrumkärna för destination, handel och kommersiella 
verksamheter. Centrum föreslås utvidgas med stadsmässig 

bebyggelse, gator och platser - dels åt öster med stadsparksområdet 
och Mölnlycke fabriker, och dels söderut där centrum växer över ån 
mot ett nytt stationsområde.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer konkurrenskraftigt  
och stärka sin roll i regionen. Det handlar om att skapa ett livskraftigt 
och attraktivt  centrum med handel och stadsliv där människor  
vill mötas.

Stärk Mölnlycke som destination 

STRATEGI
UTREDNING

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum Illustration: WSP

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

ANSIKTE MOT OMVÄRLDEN
Första mötet med en stad är viktigt för vilken känsla man får. Det är 
viktigt att omvandla baksidor och entrépunkter till en välkomnande 
stadsfront. För invånarna ger en väl gestaltad stadsbild en ökad att-
raktivitet och känsla av stolthet för sin bostadsort. Befintliga och nya 
målpunkter fungerar som dragare och viktiga siktlinjer behöver tas 
tillvara, bland annat för ökad orienterbarhet.

STÄRK VARJE PUSSELBIT
Mölnlyckes framtida utveckling består av viktiga pusselbitar; centrumkärnan, 

Mölndalsåns årum, stationsområdet, stadspark vid Massetjärn och Mölnlycke fabrikers 
utveckling. Var och en är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.  

Ett komplett centrum ger boende och besökare stora valmöjligheter  
för upplevelser, vardagsliv och handel.

KONCENTRERAD CENTRUMKÄRNA
Handeln runt torget föreslås växa över ån, och vidare mot söder i 
”Stationslänken”. Tänk varierade ”loopar” istället för långa stråk. Utbudet 
behöver stärkas med fler kvälls- och helgverksamheter, samt kontors- 
arbetsplatser för att centrum ska leva under fler timmar på dygnet.

ATTRAKTIVT CENTRUM

CENTRUMKÄRNA

Täthet
Mycket hög
1 verksamhet per 10 meter

Hög
1 verksamhet per 15 meter

Mellan
1 verksamhet per 20 meter

Låg
1 verksamhet per 25 meter

Mycket låg
1 verksamhet per 30 meter

Föreslaget framtida  
utvecklingsområde i centrum

Omsättning, E-handel och total detaljhandel  
i Sverige, Mdk

2007     2008      2009     2010     2011    2012      2013     2014      2015     2016     2017
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Medborgarundersökning
Stadsbyggnadsstudien lyfter vikten av en sammanhållen centrumkärna och ett välkomnande centrum. För att ta reda 
på hur Mölnlycke kan stärkas som lokal destination för ortens invånare, har en medborgarundersökning genomförts 
bland ett stort antal boende i Mölnlycke tätort (Origo, 2019). Undersökningen är gjord i samverkan mellan kommun, 
fastighetsägare och centrumförening.

ATTRAKTIVT CENTRUM

SYFTE OCH METOD
Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad medborgarna 
tycker är viktigt för att Mölnlycke centrum ska vara attraktivt att 
besöka, utifrån utbud, funktioner och trivsel. Totalt 1000 Mölnlyckebor 
har svarat. Enkäten består av frågor som rör utbud, besöksfrekvens 
och attityder till Mölnlycke centrum och andra centrum, samt 
färdmedel till Mölnlycke centrum. 

BESÖKA MÖLNLYCKE CENTRUM
Kommuninvånarna i Mölnlycke tätort besöker Mölnlycke centrum 
oftare än vad de besöker de andra centrum som studerades i 
medborgarundersökningen. Övriga centrum som besöks regelbundet 
är innerstaden i Göteborg och Nordstan samt Mölndals centrum.  
8 av 10 nyttjar Mölnlycke centrum på vardag och 6 av 10 på helgen. 
Vanligare var också att nyttja Mölnlycke centrum på dagtid (7 av 10), 
jämfört med kvällstid (4 av 10).

Det vanligaste sättet att ta sig till centrum är med bil (73%), därefter 
till fots (42%) och med cykel (24%). När frågan om hur 
man vill ta sig till Mölnlycke centrum i framtiden så ökar 
andelen som vill ta sig dit per cykel.  Andelen som 
vill ta sig dit med bilen minskar.

CENTRUMUTBUD FÖR 
VARDAGSBEHOV
Invånarna i Mölnlycke tätort anser att utbud 
som handlar om vardagsbehov är viktigast 
i ett centrum. De tre viktigaste utbuden är 
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral, följt av 
kulturhus och tandvård. Därefter kommer 
blomsterhandel, caféer, optiker och systembolag. 

På alla de här punkterna presterar Mölnlycke centrum bra i 
utvärderingen från medborgarna. Något sämre bedöms caféer, vilket 
bör kunna prioriteras.

Övriga utbud som uppfattas som viktiga men där Mölnlycke centrum 
inte värderas så högt är lekplatser, restauranger, bank, simhall/ishall/
sportanläggningar, bio/teater, föreningslokaler, damkläder och skor. 
Detta utbud bör också prioriteras i framtida utveckling av centrum.
Utbud som anses lite mindre viktigt, med låg utvärdering av Mölnlycke 
centrum är herrkläder, därmed finns förbättringspotential.

VIKTIGA FUNKTIONER I CENTRUM
De funktioner som uppfattas som viktigast är resecentrum, park-  
och grönområden, korttidsparkering, mötespatser/torg, samt ”lätt att 
hitta” (orienterbarhet). De två funktioner som bedöms vara minst 
viktiga är långtidsparkering och offentlig konst. De funktioner där 
Mölnlycke centrum uppfattas prestera bäst på är resecentrum, ”lätt 
att hitta” och öppettider bland butiker.

De funktioner för Mölnlycke centrum där det är störst gap mellan 
vad som uppfattas som viktigt av kommuninvånarna och hur man 
utvärderar centrum är lekplats , park- och grönområden och  
offentlig toalett..
 
MÖLNLYCKE NU OCH I FRAMTIDEN
När medborgarna får associera Mölnlycke centrum med ett ord  
idag så kommer ord som ”trevligt”, ”bra” men också ”tråkigt” upp. 
När de får associera hur de vill ha det i framtiden så vill de ha ett  
mer levande, grönt centrum med bättre butiks- och serviceutbud.  
Även trygghet, trevligt och bilfritt kommer upp som önskemål  
i framtiden.

För att skapa kommersiellt hållbara centrummiljöer bör det enligt 
utredningen finnas ett tydligt fokus på att prioritera etablering av 
kommersiella verksamheter som erbjuder bekvämlighet, närservice 
och upplevelser:
• Dagligvaror (livsmedel, Systembolaget, apotek, blommor,  hälsokost, mm)
• Café och restaurang
• Kommersiell service (gym, hud-, kropps- och skönhetsvård,  

friskvård mm)
• Sällanköpsvaruhandel, med fokus på behov snarare än ”shopping”.

HANDEL OCH SERVICE  
I MÖLNLYCKE CENTRUM 
I syfte att bedöma Mölnlyckes lokala och regionala konkurrenskraft 
har fysiska inventeringar av handel och service genomförts. Mölnlycke 
centrum har karaktären av ett typiskt stadsdelscentrum. Utbudet är 
i första hand inriktat mot att lösa vardagsbehov. Centrums karaktär 
gör att shoppingmöjligheterna är begränsade. En god mix av handel, 
service och kommunala verksamheter bedöms som en av styrkorna 
med Mölnlycke centrum idag. 

Ankarverksamheter, som exempelvis Systembolaget, Coop, Espresso 
house, Lindex och apotek, skapar relativt goda flöden i centrum kring 
parkeringstorget. Arbetsgivare, som t ex kommunen samt Hulebäcks-
gymnasiet säkerställer goda flöden under arbetsdagen, vilket är positivt 
för handeln. Den fysiska miljön är av god och relativt enhetlig kvalitet i 
hela centrumområdet. 

Barriärer, som Säterivägen, järnvägen, busstorg och parkeringsytor, 
försvårar kopplingen mellan nuvarande centrum och de södra delarna 
av Mölnlycke. Rapporten ser en stor potential i att knyta samman ett 
framtida stationsläge med nuvarande centrummiljö. Istället för att idag 
ha ett centrum som går i öst-västlig riktning bör det framtida målet 
vara att skapa ett centrum som även går i nord-sydlig riktning, dvs från 
Råda torg till ett framtida resecentrum på andra sidan Mölndalsån. 
Det nuvarande parkeringstorget kan göras om för att uppfylla andra 
ändamål och aktiveras för att skapa en mer attraktiv och levande 
centrummiljö. Med andra ord bör en viss omflyttning av verksamheter 
i centrum genomföras för att stärka nuvarande centrumstruktur vid 
parkeringstorget.

HANDELNS UTVECKLING ÖVER TID

ATTRAKTIVT CENTRUM

• Strukturomvandling inom 
framförallt livsmedelshandeln.

• Detaljhandelns krav på 
rationalitet, funktionella lokaler, 
exponering och logistik ökar. 
Stordriftsfördelar i inköp, 
marknadsföring och 
distribution.

• Nya marknadsplatser skapas i 
form av externa köpcentrum 
och stormarknader.

• Externa köpcentrum blir större 
och fler.

• Stadskärnorna blir allt mer 
konkurrensutsatta.

• Externa köpcentrum får ett 
utökat utbud av restauranger, 
biografer, nöjen och upplevelser 
– de blir mer lika stadskärnorna.

• E-handel etableras.

• E-handeln accelererar 
inom både daglig- och 
sällanköpsvaror.

• Storföretag inom detaljhandeln 
etablerar E-handelstjänster.

• Ökad andel aktörer som 
erbjuder dörr-till-dörr-tjänster, 
exempelvis restauranger.

  REKOMMENDATIONER 

• Dra nytta av att Mölnlycke redan är en befintlig och etablerad 
handelsplats i kommunen.

• Anpassa utbudet efter Mölnlyckebornas vardagsbehov.
• Använd den fysiska miljön och närheten till både vatten  

och grönska.
• Tillför fler moderna och anpassade lokaler för att locka  

nya etableringar.

• Arbeta för att nyttja potentialen och köpkraften hos ortens  
befintliga invånare på ett bättre sätt.

• Förtäta i centrum för att skapa ett större köpkraftsunderlag
• Utnyttja potentialen kring stationsområdet för att utöka och 

knyta samman Mölnlycke centrum.

Intervjufråga: Beskriv, med ett ord, Mölnlycke centrum i framtiden.
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      BEBYGGELSE

NULÄGE
Inom avgränsningen för Mölnlyckes centrala delar bor cirka 1800 
personer. Det innebär en generell täthet om 20 invånare per hektar 
(inv/ha), vilket är låga täthetstal i ett centrum och motsvarar den tät-
het som finns i det som kan betecknas som ”villastad”. Det är få som 
har omedelbar tillgång till den närhet och utbud som ett fungerande 
centrum har, som service, kultur, kollektivtrafik och stadsliv. Olika delar 
av centrum har olika täthet med spridning mellan villaområde (ca 
10 inv/ha) till som mest motsvarande ”tät trädgårdsstad” (ca 65 inv/
ha). Stadsbyggnadsstudien föreslår ca 80 inv/ha, och i ett framtida tätt 
stationsområde upp emot 130 inv/ha.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING  
OCH TÄTHET 
Eftersom begreppet täthet kan tolkas på många sätt bör man vara 
noga med att ange vilka definitioner som avses när täthetsmått 
används (Ranhagen, 2019). Man bör också göra skillnad mellan täthet 
som upplevd egenskap i bebyggelse och täthet som en rent teknisk 
parameter. Samma täthet kan uppnås på en rad olika sätt. Ett höghus 
behöver inte innebära högre täthet än medelhög kvartersbebyggelse. 
Detta på grund av att ett högre punkthus med fler invånare och 
arbetsplatser erfordrar faciliteter i form av parkering, grönytor och 
placering utformat på ett annat sätt.

Stadsbyggnadsstudien beskriver att tätheten av antal boende och verksamma har stor betydelse för att uppnå en hållbar och 
attraktiv småstad. Strategin ”Koppla samman centrum” beskriver hur mer bebyggelse kan stärka centrum. Fler invånare får nära till 
centrumutbud, service och kollektivtrafik. Ny bebyggelse kan skapa starkare stråk som kopplar samman olika delar av centrum och 
även omgivande bebyggelse på ett bättre sätt. Med fler verksamma i centrum ökar dagbefolkningen som kan uträtta ärenden och 
utgöra kundunderlag till lunchrestauranger och kollektivtrafik. För att utvärdera lämplig täthet och få en bredare bild av frågorna har en 
täthetsanalys för Mölnlycke centrum tagits fram.

Plats 
att växa

Täthetsanalys
I stadsbyggnadsstudien föreslås att tätheten på lång sikt fyrdubblas för invånarantalet i centrum, med upp emot 
2700 bostäder, för ett mera livskraftigt centrum. Bebyggelse föreslås genom förtätning så som påbyggnad, tillägg 
centralt och omvandling, i huvudsak med 4–7 våningar. Syftet med ”Täthetsanalys för Mölnlycke centrum” (2019) 
är att fördjupa frågorna om förtätning genom forskning, scenarier, analysarbete och rekommendationer, utifrån 
målet om en långsiktigt hållbar centrumutveckling i Mölnlycke.  Arbetet har skett med kunskap och samskapande 
metoder mellan akademi och praktik, inom ramen för Mistra Urban Futures i samverkan med kommunen.

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Exempel på täthet inom delområden 
i Mölnlycke centrum. Inom hela 
avgränsningen för studien är tätheten 
endast 20 invånare per hektar.

STRATEGI

Befolkningstätheten bör öka för att uppnå ett stadsmässigt och 
levande centrum, med goda villkor både för handeln och för boende 
– med fokus på upplevelser i ögonhöjd.
Strategin föreslår förtätning genom tre olika principer; tillägg 
centralt, längs stråk och genom omvandling, till exempel i 
stationsområdet. På så sätt kopplas centrum samman med 
omgivande bebyggelse

ÖKA TÄTHET OCH NÄRHET
Genom att bygga fler bostäder kan fler verksamheter etableras 
i centrum och ökad närhet uppstå. I nuvarande centrum handlar 
förtätningen främst om tillägg i form av påbyggnader och förtätningar. 
Det finns en stor potential för ökningen av antal bostäder i Mölnlycke 
vid omvandling av stationsområdet.

FÖRTÄTA I STADSLIVSSTRÅK
Stadslivsstråk handlar primärt om vardagslivet, om att bo och leva 
med höga boendekvaliteter. I bottenvåningarna bör det utvecklas 
mindre verksamheter som fungerar väl i bostadsområden, det vill 
säga inte kräver omfattande logistik. Genom att förtäta med bostäder 
längs vissa stråk kan ny bebyggelse och nya stråk länka samman 
bostadsområden med centrum, och gaturummen omdanas.  
Låt bebyggelsen rama in gaturummen med varierad skala,  
i huvudsak 4–7 våningar, och fin detaljering.

Koppla samman centrum

Exempel på möjlig förtätning, stadslivsstråk genom centrum och 
kopplingar mot omgivande områden, t ex Säteriet  och Högadal  
(White, 2018)

STÄRK KOPPLINGAR TILL CENTRUM
För att öka attraktiviteten att ta sig fram till fots och med cykel 
bör möjligheter att bygga nya och förstärkta kopplingar ses över. 
Topografin är något som starkt begränsar flödena mellan de 
utspridda bostadsområdena. De områden där det finns möjlighet 
att bygga ihop strukturen på ett bättre sätt än tidigare är exempelvis 
Säteriet, Högadal och Djupedal.
Flera nya kopplingar över Mölndalsån och stationsområdet kommer 
vara grunden för att länka samman norr och söder.

Bebyggelsen i Vallastaden, Linköping som exempel, varierar både i skala 
och karaktär med en täthet av ca 150 invånare per hektar. Det är den 
täthet som UN-habitat har som riktvärde för stationssamhällen.
Det är först då som människor i hög grad väljer andra trasportsätt än 
bil. En så hög förtätning bedöms inte realistisk i Mölnlycke centrum. 
Ökningen som föreslås i studien för centrum är en täthet om 80 inv/ha, 
jämfört med dagens 20 inv/ha. 

Bostäder i bottenvåningen som aktiverar 
gaturummet (Nordhavn, Köpenhamn).

Stadslivsstråk: gata  
med fokus boendekvalitet, 

fotgängare och cyklister  
(Paris).

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

BEBYGGELSE

UTREDNING

Avgränsning täthetsanalys
Ca 1800 invånare, 20 inv/ha
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stationsområdet. Detta för att fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik. 
Enstaka ännu högre hus kan eventuellt prövas som landmärken, för 
att stärka och markera enstaka viktiga platser, som centrumkärnan 
eller stationen.  

Tät bebyggelse kan bidra till fler människor på en plats, med möjlighet 
till fler bostäder, handel, service och verksamheter – men skapar i sig 
inte en attraktiv stad. Andra pusselbitar behöver finnas som parker, 
mötesplatser, kultur, idrott och kulturmiljö. Ny bebyggelse i samspel 
med det befintliga bidrar till upplevelse av helhet och platsidentitet. 
Att komplettera Mölnlycke centrum med ny bebyggelse och 
innehåll är viktigt för centrums utveckling. Men det kommer 
innebära en hög grad av komplexitet. Avvägningar mellan olika 
faktorer och en bred, uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig 
målbild blir avgörande för resultatet. Ny bebyggelse kan användas 
som ett rumsligt verktyg för att uppnå olika mål. 

BEBYGGELSE

Visualisering av förtätning 
utifrån gåturer och 
täthetsanalysens principer 
om central förtätning  
som stärker stråk och stora  
öppna platser.

För att bygga den hållbara staden räcker det inte att mäta hur husen 
ska stå i förhållande till varandra eller hur höga de ska bli, även om 
den rumsliga tätheten är central i fysisk planering. Andra sätt att se 
på täthet har också starka kopplingar till den rumsliga tätheten: social 
täthet, kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk täthet, kreativ täthet 
samt kunskaps- och informationstäthet.

Att bygga staden inåt är en inriktning som alltfler kommuner anger i 
sina översiktsplaner. Det kan med god planering leda till en effektivare 
användning av infrastrukturen och  levande städer med bättre förutsätt-
ningar för utbildning, innovation och kultur. Exempel på fördelar med 
täthet är dynamisk ekonomisk utveckling, hög kontaktintensitet, bättre 
underlag för olika servicefunktioner, kollektivtrafik och fjärrvärme samt 
mindre bilberoende och lägre miljöutsläpp per capita. Nackdelar kan 
vara trängsel, ingrepp i grönytor och påverkan på befintliga kulturmiljöer, 
ljud- och ljusstörningar samt ökade risker.

Täthet, i samspel med andra faktorer, kan spela roll för att gynna håll-
bara transporter kopplat till kollektivtrafik i form av järnväg och buss. 
Andelen fotgängare ökar markant om kunskapsintensiva arbetsplatser 
lokaliseras inom 5 minuter gångavstånd (ca 600m) från en transitnod, 
den så kallade stationsnärhetsprincipen. Riktlinjer för olika tänkbara ex-
ploateringstal på olika avstånd från stationen presenteras i rapporten 
”Hållbar täthet i stationssamhällen” (2017), exempelvis med högre tät-
het (e-tal > 0,5) inom 500 m från stationen i mindre orter. Riktlinjerna 
är en bra utgångspunkt vid planering av ny och förtätning av befintlig 
bebyggelse vid nya och befintliga stationer. Men siffor och absoluta tal 
för både markanvändning och exploatering bör användas med viss 
försiktighet. Många lokala förhållanden i form av natur- och kulturmiljö, 
förutsättningar för anslutande trafik etc. spelar in. 

Resonemanget hållbar stadsutveckling och täthet kan sammanfattas  
i följande punkter (Ranhagen, 2019).
• Täthet är en av flera faktorer som behöver kombineras med andra 

rumsliga, socio-ekonomiska och ekologiska faktorer för att uppnå ett 
hållbart stadsbyggande.

• Att bygga högt är ett sätt att bygga tätt men sällan det mest hållbara 
eller attraktiva.

• Täthet behöver sättas i förhållande till olika planeringsnivåer och ses 
på regional, kommunal, stadsdels– och kvartersnivå.

• En allsidig analys av olika stads- och ortstypologier behövs som 
underlag för det framtida hållbara stadsbyggandet.

• En balanserad syn på täthet underlättas med arbete  
i brett samskapande.

TÄTHETSSTRUKTUR  
I MÖLNLYCKE CENTRUM
Analysen av lämplig täthetsstruktur ger en vägledning hur tätheten 
bör fördelas över Mölnlycke centrum. Utifrån arbetet inom täthets-
analysen bör den största förtätningen ske i centrumkärnan i form av 
blandstad där fler får del av utbud och kollektivtrafik vilket i sin tur 
stärker centrum. Som en ny tätare årsring redovisas högst täthet i 
stationsområdet, i direkt närhet till kollektivtrafik. Förtätning bör också 
ske i stråk för att sammankoppla det framtida täta Mölnlycke fabriker 
med centrum, men också längs Allén och Benarebyvägen där stor 
potential finns. Viss förtätning kan prövas i villaområden och övriga 
bebyggelseområden kring centrumkärnan.

STOR FÖRTÄTNINGSPOTENTIAL 
Områden som har utvecklingspotential för ny bebyggelse, är platser 
med ineffektivt nyttjande (parkeringsplatser, impedimentytor, otydliga 
stadsrum där centrumbebyggelse möter äldre bebyggelse m.m.). 
Exempel på sådana områden är norra centrum utifrån dess låga 
bebyggelse och relativt stora outnyttjade ytor mellan husen samt ytor-
na längs med järnvägsspåren. Ny bebyggelse kan bidra både med fler 
bostäder och funktioner men också stärka stadsrummen. 

Kvaliteter i Mölnlycke centrum är bland annat tillgången till värdefulla 
grönområden och vatten, fina offentliga miljöer och en bra mix av 
funktioner. Lägre kvaliteter finns i outnyttjad central mark, så som 
gräsytor, verksamhetsmark och trafikrum men även buller och risk 
kopplat till närheten till stationsområde.

Stora delar av centrum och stationsområdet befolkas endast dagtid, 
med skolor, kommunhus och verksamheter. Dagtid stärks centrum, 
men under kvällar och helger är stor del av verksamheterna stängda. 
Det tillsammans med bristen på bostäder i de områdena ger större 
risk för otrygghet och ett inaktivt centrum kvälls- och nattetid.

TÄTHET OCH MÅL
Det är viktigt med tydliga målsättningar för centrums utveckling, för 
att sedan kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs. I 
arbetet med täthetsanalysen har identitet och helhetsupplevelsen lyfts 
som viktiga faktorer, eftersom det har stor betydelse för människors 
stolthet, hemkänsla och trivsel i staden. Andra mål kan vara besöksnä-
ring, tillgänglighet, funktionsblandning, resurseffektivitet, klimat, risk eller 
ekonomiska aspekter.

Om målet är att utveckla Mölnlyckes identitet som attraktiv 
småstad är det en betydande förtätning som krävs, men skalan 
på bebyggelsen är betydelsefull. En medelhög förtätning med i 
huvudsak 4–7 våningar gör att nuvarande identitet med Mölnlycke 
som småstad kan bibehållas och utvecklas, även om genomtänkta 
tillägg görs i centrum. Mötet med omgivande bebyggelse blir inte 
så drastiskt. Men på vissa platser kan det finnas potential för högre 
hus, med exempelvis 5–9 våningar, t ex vid en omvandling av 

BEBYGGELSE

Analys av täthetsstruktur för Mölnlycke centrum.

REKOMMENDATIONER

• Besluta om inriktning för framtida Mölnlycke för att den 
övergripande målsättningen ska bli tydlig, t ex modern 
småstad eller attraktiv förstad? 

• Eftersträva högre täthet centralt och vid stationsområdet. 
Centrums framtida täthet bör studeras i relation till 
omgivande områdens täthet (t ex Säteriet och framtida 
Mölnlycke fabriker) för att bli ett starkt centrum. Men tätt 
är inte alltid liktydigt med högt. 

• Pröva förtätning per delområde för att uppnå goda 
helhetslösningar för bebyggelse, utemiljö, stråk och 
grönstruktur, med synergier på kort och lång sikt. Det 
kan handla om samnyttjad parkering, funktionsblandning, 
mobilitet och klimatlösningar. Eftersträva en täthet utifrån 
målbild för centrum. 

• Säkerställ att förtätningen bidrar till att stärka 
centrumkärnans identitet och attraktivitet, viktiga stråk 
och offentliga platser, ökad funktionsblandning och 
trygghet. 

• Arbetet behöver ske i nära samarbete med 
fastighetsägare inom respektive delområde och i dialog 
med politiker, medborgare och specialister inom olika 
sakområden. 

• Prioritera centralt belägna projekt, för att stärka 
centrumkärnan.
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Trafik- och mobilitetsplan

UTGÅNGSPUNKTER
Mölnlycke växer stadigt samtidigt som samhälls- och 
teknikutvecklingen går allt snabbare och hållbarhetsfrågorna står högt 
upp på agendan. Det gör att trafikfrågorna får en allt mer strategisk 
karaktär och behovet av en långsiktig planering och ett helhetsgrepp 
ökar. Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån politiska målsättningar 
på nationell, regional och kommunal nivå, som bland annat handlar 
om hållbara transporter och ett effektivt, säkert och långsiktigt 
hållbart trafiksystem för invånarnas och näringslivets behov. Trafik- 
och mobilitetsplanen har tagit avstamp i tre utgångspunkter som 
identifierats som särskilt viktiga:

Helhetsperspektiv. Planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar 
möjligheten att skapa ett attraktivt samhälle och attraktiva livsmiljöer. 
Samtidigt påverkar övrig fysisk planering möjligheten att åstad-
komma god tillgänglighet och ett långsiktigt hållbart trafiksystem.

Människan i centrum. Människans behov av att förflytta sig ger 
upphov till rörelser och resor, vilket utgör trafiken. På så vis bidrar 
trafiken till att skapa ett levande, hållbart och attraktivt samhälle. 

Samtidigt påverkas 
människan som bor, rör sig 
och vistas i staden även negativt av trafiken. Tillgång till Mölnlycke, 
tillgänglighet, tryggt och trafiksäkert och folkhälsa är några teman. 

Långsiktigt hållbart. I enlighet med politiska målsättningar är det 
viktigt att sträva efter ett långsiktigt hållbart Mölnlycke. De förstärkta 
målen inom kommunens arbete med Agenda 2030 överensstämmer 
med det som Trafik- och mobilitetsplanen berör utifrån långsiktig 
hållbarhet.

RESANDE OCH MOBILITET 
Villaområden med långa avstånd till centrum och service 
medför att en stor andel av resorna sker med bil. För att undvika 
detta är det viktigt att tidigt i planeringen fånga mobilitet- och 
infrastrukturfrågorna. Genom att planera för ett tätare Mölnlycke, 
med en blandning av olika funktioner som bostäder, arbetsplatser 
och service, ökar närheten till olika målpunkter. Därmed åstadkoms 
ett mer hållbart transportsystem eftersom invånarna inte behöver 
resa lika långt och gång och cykel blir mer rationella val av färdmedel 

        MOBILITET OCH PARKERING 

Plats för  
möten 

Strategin ”Omvandla barriärer till mötesplatser” föreslår att spårområdet, transportrum och Mölndalsån blir mer en del av 
centrum. Stadsbyggnadsstudien pekar på att villkoren för gående och cyklister behöver förbättras, att det finns behov att om-
fördela trafikflödena i centrum och ha en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan. På flera sätt kan arbetet med mobilitet och 
parkering ge mer plats för stadsutveckling och öka den totala tillgängligheten. För att arbeta med frågorna på ett strukturerat 
sätt har kommunen tagit fram en trafik- och mobilitetsplan utifrån flera underlagsrapporter.

Syftet med ”Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke” (2019) är 
att tydliggöra hur trafiken och mobiliteten bidrar till en attraktiv 
stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling. Ordet trafik 
definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det 
vill säga de resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet 
definieras som rörlighet, det vill säga möjligheten, för människor och 
gods att förflytta sig från en plats till en annan, men  
även behovet av att förflytta sig.
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Spårområdet, transportrummen och ån är idag Mölnlyckes stora 
barriärer, men har också stor potential för att skapa mötesplatser, när 
staden växer mot stationen över ån.
Stationen kommer att upplevas som en del av centrumkärnan och 
på sikt bli en regional kommunikationsnod med mycket folk i rörelse.
Mobiliteten i och omkring centrum är den centrala frågan för att 
etablera fler möjligheter att mötas. För att uppnå ett hållbart resande 
och en förbättrad hälsa behöver fler välja gång och cykel som färdsätt 
istället för bil. Strategin syftar till att hitta en balans mellan 
trafikslagen så att Mölnlycke centrum kan växa och samtidigt 
vara tillgängligt för alla.

ÅN: MÖLNLYCKES VARDAGSRUM
Genom att vända verksamheter i bottenvåningarna mot ån och 
skapa promenadstråk på båda sidor med fler broar, kan å-rummet 
omvandlas till en naturlig mötesplats mitt i staden.

Omvandla barriärer till mötesplatser

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Exempel  stadsmässig gata, Nya Hovås.

STA
D

SLIV
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MOBILITET OCH PARKERING 

Samlade parkeringsanläggningar för att frigöra yta för stadsutveckling  
och mötesplatser.

Föreslagen framtida huvudgata på södra sidan om spåren. 
Nod vid stationen för resande.

OMFÖRDELA TRAFIKFLÖDENA
Det finns behov av att fördela trafikflödena i centrum för en 
långsiktigt fungerande infrastruktur med en attraktiv stadsmiljö.
För att avlasta Säterivägen genom centrum föreslås en ny 
huvudgata med stadsmässig karaktär med möjlighet för hög andel 
genomfartstrafik på den södra sidan om spårområdet.
Detta möjliggör en utveckling av centrum söderut med 
centrumgator för alla trafikslag, där gående och cyklister prioriteras. 
Centrum med tågstation och busstrafik blir en viktig regional 
kollektivtrafiknod.

FRÅN TRANSPORTRUM TILL GATURUM
Trafikdominerade transportrum bör få en tydlig stadsmässig 
utformning, för att minska barriäreffekten och vara en del av centrum.

ÖKA DEN TOTALA TILLGÄNGLIGHETEN
Det ska vara enkelt att gå och cykla till centrum. För att attrahera fler 
att åka kollektivt krävs attraktiva anslutningar och direkta kopplingar 
till omgivande bebyggelseområden. Det ska vara lätt att byta 
färdmedel.
En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver tas fram 
som både hanterar behovet av centrala parkeringsplatser och 
frigör yta för stadsutveckling och vistelse. Till exempel genom att 
parkeringsanläggningar placeras i anslutning till centrumkärnan.
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UTREDNING

Dagbefolkning 2018. Verksamma samt elever och förskolebarn
i Mölnlycke, rött visar högre koncentration och blått visar lägre.

Nattbefolkning 2018. Folkbokförda i Mölnlycke, rött visar högre  
koncentration och blått visar lägre.
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parkeringshuset till viss del, och andra parkeringsplatser i centrum. 
Inom ramarna för inventeringen konstaterades även att många av de 
som parkerar i Mölnlycke centrum bor relativt nära och gång, men 
framförallt cykel är rimliga alternativ.

Utmaningen handlar om hur en ökad efterfrågan på att parkera i 
centrala Mölnlycke ska hanteras tillsammans med viljan att förtäta 
och utveckla centrum. Genom att införa ett parkeringssystem med 
digitala skyltar kan användandet av dagens parkeringsanläggningar 
effektiviseras och upplevelsen av ett tillgängligt centrum för 
besökare ökar. Att i första hand arbeta med de parkeringar 
som finns idag är kostnadseffektivt, eftersom det är kostsamt att 
anlägga nya parkeringsanläggningar i synnerhet om det rör sig om 
parkeringshus. En förändrad reglering eventuellt tillsammans med 
nya samlade parkeringsanläggningar är också möjligheter som 
studerats. I nuläget skulle en förändrad reglering genom införande 
av avgift innebära att kapacitet frigörs, men i takt med att centrum 
förtätas och markparkeringar tas i anspråk kommer nya samlade 
parkeringsanläggningar att behövas. 

För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och förtätning 
bör större centrala parkeringar på sikt ersättas med samlade 
parkeringsanläggningar i anslutning till centrum. De bör placeras intill 
infartsvägarna för att minimera trafiken inne i centrumkärnan. Det 
är viktigt med hög grad av samnyttjande mellan boende, sysselsatta 
och besökare. Vilken p-norm som efterfrågas vid nybyggnation, 
och möjligheter att kompensera med mobilitetsåtgärder, blir också 
avgörande för behovet av antal platser. Acceptabla gångavstånd 
bedöms vara 75 m för angöring, 200 m för besökare till centrum, 400 m 
 för parkering till boende och 600 m för parkering för sysselsatta. 
Gångvägens utformning och upplevelser längs vägen kan förkorta 
det upplevda avståndet. Parkeringsanläggningar kombinerade med 
andra verksamheter bör studeras. Det kan både handla om bostäder 
och kontor eller andra verksamheter. En lokaliseringsutredning för 
en ny parkeringsanläggning i centrum har utarbetats och förordat en 
lokalisering i närheten av Allén.

För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykelparkering 
med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter som handel, service, 
hållplatser och station, t ex med väderskydd och stöldsäkerhet. 
Cykelparkering ska prioriteras och lokaliseras närmare målpunkten 
jämfört med bilparkering. 

RESVANOR OCH FRAMTIDA MOBILITET
I kombination med den fysiska infrastrukturen är det viktigt att 
involvera, inspirera och informera invånarna om hållbart och mer 
hälsosamt resande. Det kan stärka valmöjligheten att få information 
om vilka transportmedel som finns tillgängliga i Mölnlycke; genom 
information om tågavgångar, cykelkarta och utpekad cykelservice, 
elcykeln som alternativ, restidsjämförelser med mera. 

Att planera för ett effektivt och hållbart transportsystem för 
generationer framöver är en utmaning. Vissa av de trender vi ser 
idag diskuterades knappt för tio år sedan. För att skapa robusthet i 
transportsystemet är det viktigt att bibehålla ett brett synsätt och 
inkludera alla trafikslag i den långsiktiga planeringen. Vidare råder 
det en förändring inom den norm som finns kring ägande av bil. Ett 
flexibelt ägandeskap till fordon och delningsplattformar möjliggör 
att kunna dela och hyra fordon, utan att binda upp sig till ett visst 
färdmedel. Resandet kan bli mer flexibelt efter behov, och kan påverka 
transportsystemets ytbehov i centrum. 
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4.8.2 Restid med cykel

Att pendla ca 10 minuter med cykel 
anses som ett acceptabelt avstånd 
av många. I större städer är det inte 
ovanligt att cykelpendla upp till 9 km 
vilket motsvarar en restid på ca 30 - 40 
minuter. 

Restiden för att ta sig till Mölnlycke 
centrum med cykel presenteras i karta 
23. De två grönaste partierna mots-
varar en restid på 10 minuter eller 
mindre*.

Karta 23: Restid till Mölnlycke centrum dörr till dörr med cykel.

*Data hämtat från @OpenStreet Maps cykelvägnät.
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för resan. Genom att placera framtida bostäder i närheten av en 
station eller nära kollektivtrafik med god kvalitet ökar möjligheten till 
en hållbar utveckling.

För att åstadkomma en hållbar utveckling och för att effektivisera 
transportsystemet är en förändrad färdmedelsfördelning eftersträv- 
ansvärd. Att flytta över resor till de mer hållbara transportsätten gång, 
cykel och kollektivtrafik innebär även ett mer effektivt utnyttjande av 
trafiksystemet då varje resenär tar mindre yta i anspråk.

STADSHUVUDGATOR OCH  
ENTRÉPUNKTER
Merparten av Mölnlyckes trafikarbete sker idag på infartsvägar och 
huvudgator. Dessa avlastar det finmaskigare nätet med lokalgator och 
knyter ihop olika bostadsområden och målpunkter. Längs infartsvägar-
na och huvudgatorna koncentreras centrums utmaningar när det 
gäller att hantera stora trafikflöden och att samtidigt skapa en attraktiv 
stad. Genom att utveckla delar av vägnätet till stadshuvudgator skapas 
större tillgänglighet till centrum. På en stadshuvudgata är graden av 
separering mellan trafikslagen mindre än längs infartsvägarna. Utform-
ningen av gaturummet och av byggnaderna som kantar stadshuvud-
gatan medför att upplevelsen av den fysiska barriären minskar. För att 
bibehålla en tillfredsställande kapacitet på stadshuvudgatorna behöver 
prioriteringen av korsande gående och cyklister ske i ett begränsat 
antal punkter. Sträckor aktuella att utformas som stadshuvudgator är 
främst delar av Säterivägen och Allén. En utveckling av vägnätet kan på 
sikt behövas, t ex en ytterligare koppling över järnvägen.

Entréerna till centrum behöver tydliggöras, genom att göra dem till 
platser där utformning går från trafikrum till stadshuvudgator. På så 
vis ökar bilister och cyklisters uppmärksamhet på förekomsten av 
oskyddade trafikanter som rör sig i centrum. Innanför entrépunkterna 

bör fotgängare och cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad 
gäller lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet. Detta innebär att 
oskyddade trafikanters möjligheter att röra sig är uttalat i förhållande 
till den motorburna trafiken. Detta kan ske genom såväl den fysiska 
utformningen som trafikreglering. För att förbättra trafiksäkerheten 
och tryggheten bör stråken genom centrum tydliggöras.

För den som är på väg till Mölnlycke centrum ska entrépunkterna 
medföra en upplevelse av att ”man är framme” och att det därmed 
är möjligt att färdas till fots. I entrépunkterna kan det därför med 
fördel finnas möjlighet för byte mellan trafikslag, genom hållplatser för 
kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter.

FRAMKOMLIGHET OCH NÄRHET
För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop områden med 
centrum behöver särskilda stråk prioriteras. Kvaliteten på stråken kan 
utvecklas genom åtgärder såsom breddning, beläggning och belysning, 
men också genom att samla ihop alternativa vägar till ett prioriterat 
stråk med aktiviteter längs vägen för ökad trygghet och upplevelse. 
Stråk mot Mölnlycke fabriker (mot öster), mot Säteriet (nordväst) och 
längs Benarebyvägen (mot sydost) bör prioriteras.

För att cykeln ska kunna utvecklas till ett effektivt transportmedel är 
det angeläget att förbättra cykelvägnätet. Särskilt viktiga stråk behöver 
tydligt prioriteras och få en bättre kvalitet för att svara upp mot 
högre hastigheter och större flöden. I dessa stråk ökas kvaliteten 
och kapaciteten jämfört idag, till exempel genom breddning och 
separering från gående.

MÖLNLYCKE SOM KOLLEKTIVTRAFIKNOD
En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. Hur kollektivtrafiken hanteras i centrala Mölnlycke 
är därför mycket betydelsefullt. Det handlar om hur väl hållplatserna 
är integrerade i stadslivet och hur den fysiska kopplingen för gång- och 
cykeltrafikanter mellan hållplats och centrum ser ut.

För att minska sårbarheten i systemet föreslås flera centralt placerade 
hållplatslägen i Mölnlycke istället för en stor terminal. Hållplatserna 
föreslås ändras till att placeras utmed järnvägen och infartsvägarna 
till Mölnlyckes centrum för att de ska medverka till Mölnlyckes 
stads- och vardagsliv. En sådan struktur möjliggör för kollektivtrafiken 
att få ett större upptagningsområde med bra förutsättningar för 
god kollektivtrafik till de stora centrala målpunkterna. En ändrad 
utformning med hållplatslägen som kompletterar varandra möjliggör 
även för linjer att få en rak körväg där passagerarna inte behöver 
sitta kvar på bussen medan den tar en omväg till en terminal. Denna 
utformning skulle även frigöra värdefull mark centralt i Mölnlycke och 
skulle fungera lika väl med som utan en utbyggd järnväg. De stråk 
som bildas mellan hållplatserna kommer bidra till ett ökat folkliv och 
attraktivitet i centrum. Hur stråken mellan hållplatserna utformas är av 
största vikt för att underlätta för kollektivtrafikresenärerna.

EFFEKTIV PARKERING
En inventering av nuvarande parkeringssituation visade att beläggning-
en i Mölnlycke centrum är som högst vardagar runt lunchtid, men att 
det fortfarande finns en total ledig kapacitet på cirka 25 procent. Lån-
genäs parkering stod för stor del av den lediga kapaciteten, men även 

Restid till Mölnlycke centrum dörr till dörr med cykel.

Gång GångLängsgående 
parkering

Längsgående 
parkering

CykelKörbana

SAMMANFATTNING
• Genom att planera för ett tätare och mer funktions-

blandat Mölnlycke ökar förutsättningarna för att öka 
närheten och därmed åstadkomma ett mer hållbart 
transportsystem.

• För att åstadkomma en hållbar utveckling är en föränd-
rad färdmedelsfördelning eftersträvansvärd, med ökad 
gång, cykel och kollektivtrafik och lägre bilanvändande.

• Genom att utveckla centrala delar av vägnätet till stads-
huvudgator skapas större tillgänglighet till centrum, med 
prioriteringen av korsande gående och cyklister i ett 
begränsat antal punkter.

• Innanför entrépunkter till centrum bör fotgängare och 
cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad gäller 
lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet.

• För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop om-
råden med centrum behöver särskilda stråk prioriteras 
och förbättras.

• Flera centralt placerade hållplatslägen föreslås på sikt 
i centrum, istället för en stor terminal, bl.a. för rakare 
körväg för kollektivtrafiken.

• För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling 
och förtätning bör större centrala parkeringar på sikt 
ersättas med samlade parkeringsanläggningar i anslutning 
till centrum.

• För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykel-
parkering med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter i 
centrum och placeras närmare än bilparkering.

MASSETJÄRN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN

Entrépunkter till centrum.
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Under strategin ”Utveckla rika livsmiljöer” föreslås ett rekreativt nätverk av stråk och mötesplatser för aktivitet, rörelse och rofylldhet 
i centrum, exempelvis vid Massetjärn och längs Mölndalsån. För att kartlägga de sociala aspekterna vid en centrumutveckling, med 
människans vardagsliv och behov i fokus, har en social konsekvensanalys tagits fram. Strategin beskriver att den biologiska mångfalden 
bör stärkas genom gröna spridningskorridorer och en grön stadsmiljö. De ekosystemtjänster som naturen bidrar med, och hur de kan 
utvecklas, skyddas eller stärkas i Mölnlycke centrums utveckling, redovisas i en ekosystemtjänstanalys.

Plats för  
rofylldhet 

SOCIALA ASPEKTER I PLANERINGEN
Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta generationsrätt-
visa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. För att uppnå 
hållbarhet handlar det om att både ha med sig dagens situation, 
framtidens situation och vägen dit. Miljöer ska helt enkelt fungera för 
alla människor som ska använda dem. Det kan handla om på 
vilket sätt människan relaterar till den byggda miljön, utifrån skala, 
storleksrelationer, täthet och innehåll, och vad vi upplever med våra 
sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel. 

Med större medvetenhet kan planeringen skapa möjligheter hellre 
än att försvåra mänskligt liv. Livet utspelar sig i husen och i mellan-
rummen mellan husen, i trafikområdena och i andra angränsande 
områden. Det är alltså utformning, innehåll och organisation av 
strukturen som skapar de rumsliga förutsättningarna för livet. Social 
konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de soci-
ala frågorna och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspek-
tiv. Därigenom blir de också lättare att diskutera, och beslut kan tas 
baserat på kunskap. Den sociala konsekvensanalysens fyra perspektiv 
är: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 

Sammanhållen stad handlar om att staden är integrerad 
och sammanhängande, fysiskt och socialt. Olika delar i
livet vävs samman till en variation där boende, arbete, kultur 
och rekreation inte är separerade i olika zoner. Det ska 
finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan stadens 
olika delar så att alla kan ta sig fram enkelt och säkert. 

Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Samlande 
stråk och platser där olika människor kan ses och mötas 
skapar förutsättningar för gemenskap och tillit. Stadens 
miljöer är också viktiga för barns lek och lärande. 

Människors vardagsliv ska underlättas av stadens 
utformning. Det fysiska avståndet, men också graden 
av trygghet och tillgänglighet, är faktorer som påverkar 
människors möjligheter att utöva vardagliga aktiviteter och 
sysslor, samt ha en meningsfull fritid. Vardagslivsperspektivet 
handlar också om tillgången på goda boendemiljöer, liksom 
parker och grönområden.

Identitet handlar om den tillhörighet man känner till ett 
område, som hänger samman med områdets karaktär och 
hur individen förstår sin omgivning, med känsla av förankring, 
trygghet, kontinuitet och med möjligheter att få vara 
medskapande. Det hänger också samman  
med att bebyggelsemiljön är väl  
omhändertagen, att det  
går att läsa bebyggelsens  
historia och förstå  
sammanhang.

Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människan i fokus. Syftet med social konsekvensanalys för 
Mölnlycke centrum (White, 2018) är att kartlägga hur livet i centrum fungerar idag, och hur det påverkas av en 
planerad förändring och förtätning, med rekommendationer för hur kommunen kan stärka de sociala aspekterna  
vid stadsutveckling.

Illustration: White. 

Social konsekvensanalys

Utveckla rika livsmiljöer
Det ska vara lika lätt, inbjudande och tryggt för alla åldrar att ta sig 
fram i centrum. 

Denna strategi vill visa hur Mölnlycke kan utveckla 
identiteten genom att möjliggöra fler destinationer, 
mötesplatser, parker och grönområden, kultur och idrott. Nya 
vackra och spännande livsmiljöer kan skapas som ökar den biologiska 
mångfalden. De offentliga gatorna och platserna ska både kunna 
bjuda in till aktivitet, rörelse och rofylldhet. Något för alla åldrar och 
ekosystem för växter och djur. Det handlar om såväl god stadsmiljö 
och som grönstruktur.

PLATS FÖR LIV
Yta för offentliga rum bör definieras tydligare. Förstärk Mölnlyckes 
karaktär som småstad. Genom att förtäta i centrum samlas 
besökarna på gemensamma ytor vilket gör att man upplever folkliv 
i högre grad. Genom att skapa mer handel där folklivet är som mest 
intensivt kan centrum upplevas mer livligt.

SKAPA AKTIVERANDE UTERUM OCH 
GRÖNA STRÅK
Ett rekreativt nätverk av stråk och platser kan utvecklas i centrum. 
Mölndalsån maximeras med natur- och kulturvärden. Stadsparken 
vid Massetjärn utvecklas för aktiv och passiv rekreation. De 
offentliga rummen utformas för att ge fysiska utmaningar men även 
återhämtning i rofyllda zoner. 

Stärk den biologiska mångfalden genom att säkra gröna 
spridningskorridorer genom centrum och även på gator, torg och 
platser. Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser stärks.

MÖTESPLATSER
Skapa mötesplatser med former och konst som inbjuder till möten, 
samtal och lek. Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet 
uppställda bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö 
som Mölnlyckes självklara mötesplats.

Ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser kan utvecklas, liksom gröna 
spridningskorridorer och centrummiljöer.

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum
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EKOSYSTEMTJÄNSTER I URBAN MILJÖ
Naturen i staden har stor betydelse för framtiden. De kommande 
klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på naturen som 
buffrande system. Infiltrerande marker som kan ta hand om regn och 
infiltrera ner till grundvattnet, samt växtlighet som håller kvar jorden 
vid extrema regnväder.  Vid värmeböljor ger träd och gröna tak svalka. 
Ekosystemens biologiska mångfald är nödvändig för att skapa mot-
ståndskraftiga städer. Men ekosystemtjänster ger också upplevelser 
och rekreation, som fågelkvitter, surrande bin, dofter av blommande
buskar, parker för picknick eller slingrande promenadstigar.

Värdering av ekosystemtjänster är ett viktigt redskap för att kunna 
prioritera vilka tjänster som är viktiga att stärka, skydda eller skapa  
på en viss plats.

EKOSYSTEMTJÄNSTER I MÖLNLYCKE
Överlag har Mölnlycke en mycket bra grund med fungerande eko- 
systemtjänster. Orten har starka grönstrukturer, hög urban biodiver-
sitet med intressanta arter, ett välfungerande vattensystem etc. Fokus 
i analysen har varit hur dessa höga värden kan bibehållas i samband 
med att centrum förtätas, vilka strukturer som behöver bevaras, 
stärkas eller skapas för att kompensera förluster när urbanisering och 
förtätning tillkommer och när fler ytor bebyggs.

Ekosystemtjänstanalys
I stadsbyggnadsstudien beskrivs vikten av gröna spridningskorridorer för att stärka den biologiska mångfalden och en 
grön stadsmiljö. Det ger nyttor även till människan i det som kallas för ekosystemtjänster, med människan och naturen 
i samspel. Syftet med rapporten ”Ekosystemtjänstanalys för Mölnlycke” (White, 2019) är att kartlägga dagens ekosys-
temtjänster med rekommendationer inför centrumutveckling och förtätning av Mölnlycke centrum.

NULÄGE
Inventeringen och analysen av nuläge och befintlig situation av det 
sociala läget i Mölnlycke har fördjupats utifrån tidigare gjorda studier 
som inkluderar ett barnperspektiv.

• Barriärer i form av järnvägen och Mölndalsån utgör tydliga hinder, 
särskilt för gående och cyklister 

• Hulebäcksgymnasiet har stor betydelse för Mölnlycke
• Busshållplatsen vi Hulebäcksgymnasiet är en mycket viktig  

kollektivtrafiknod

• På kvällstid upplevs flera platser i centrum som otrygga
• Det finns en oro hos flera olika grupper för förändring som sker  

i samband med utbyggnad av järnvägen, framförallt om själva 
byggperioden

• Ungdomar saknar mötesplatser, särskilt på kvällstid
• Barn och äldre har behov av trygga stråk med kort avstånd till 

grönområden och platser för aktivitet och rekreation

 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

Gena och trygga stråk. 
Fler stråk för gående och 
cyklister, såväl nord-sydlig 
riktning som öst-västlig. 
Gena stråk som länkar 
samman viktiga 
målpunkter/platser, t ex 
Massetjärn, Mölnlycke 
fabriker, Råda säteri och 
Mölndalsån. 

Platser för unga och 
för äldre. Mötesplatser 
för ungdomar och unga 
vuxna saknas.  Ytor för 
rekreation och hälso- 
främjande aktiviteter 
är viktigt framförallt till-
gänglighet och trygghet. 
Multifunktionella platser 
för generationsöverskri-
dande möten.

Variation i funktion och 
innehåll. Byggnader och 
offentliga rum behöver 
ha variation i både 
uttryck och innehåll, 
men också kunna möta 
förändringar. Kunskap om 
framtida handel och be-
hov av service möjliggör 
flexibilitet och anpassning 
till nya situationer.  

Ta vara på det befintliga. 
Mölnlycke Centrum har 
outnyttjad potential i 
Mölndalsån och närheten 
till grönområden och 
platser med unik historia. 
Identitet kan utvecklas  
utifrån det redan befint-
liga men vara öppen för 
nya idéer och komplette-
rande innehåll. Befintliga 
verksamheter bör ges 
möjlighet att finnas kvar  
i Mölnlycke vid  
omvandling.

Utveckla samverkan 
och delaktighet. Invol-
vera medborgare och 
intressenter – kunskap 
delas.  Centrumut-
vecklingen byggs på 
bred samverkan mellan 
näringsliv, civilsamhälle, 
medborgare och offent-
liga myndigheter. Fler ska 
känna sig involverade. 

REKOMMENDATIONER
De fem viktigaste nycklarna för en socialt hållbar utveckling av Mölnlycke centrum följer nedan. De är i sig själva inte tillräckliga, 
utan måste alltid placeras i ett större sammanhang där olika delar samspelar.

Viktiga platser och 
stråk för unga

Platser som är en 
del av Mölnlyckes 
identitet

Platser som barn och 
unga upplever som 
otrygga

Utdrag ur rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning, C/O City
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Process i dialog 
Det politiska uppdraget om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum fanns med i budgeten för 2017 och har 
kompletterats i efterföljande års budgetarbeten.  Arbetet med stadsbyggnadsstudien  har skett i dialog med allmänhet, 
näringsliv, politik, kommunal förvaltning och myndigheter.

Uppdrag 
2018

Uppdrag 
2019

Kommundelsdialog 
2017

Kommundelsdialog 
2018

Näringslivskväll 
2018

Länsstyrelsen
Trafikverket

Evenemanget ”Vi möts i Mölnlycke”
Dialog om framtidens Mölnlycke 2018

Företagarfrukost

Frukostmöte 
Centrumföreningen

Möte  
fastighetsägare  

i centrum

Vi möts i 
Mölnlycke
Lördag den 25 augusti 
klockan 10–15

Välkommen!

Läs mer på harryda.se

Uppdrag 
2017

 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

Stödjande ekosystemtjänster. Mölnlycke har i stort 
sett en hög biologisk mångfald med livsmiljöer av 
hög kvalitet som kan nyttjas av en mångfald av arter. 

Högst biologisk mångfald har Rådasjöns naturreservat, 
Wendelsbergs friluftsområde och Mölndalsån. Stations-

området är det område med bristande stödjande ekosystem-
tjänster, men kan förbättras vid framtida utveckling. Några starka 
spridningsvägar för arter som bör skyddas och andra som bör 
stärkas vid framtida utveckling.

Reglerande ekosystemtjänster. Bullernivå och 
luftkvalité kan förbättras om vegetation längs de mest 
trafikerade vägarna kompletteras med tätare träd 

eller buskage. Träd på centrala platser med hårdgjorda 
ytor bidrar till ett bättre mikroklimat. Att införa öppna 

dagvattensystem i centrum bidrar till vattenrening och minskad 
översvämningsrisk. Det är särskilt viktigt i låga och instängda 

områden.

Kulturella ekosystemtjänster. Befintliga system 
med gångstigar och cykelbanor ska bevaras och 
nya tillskapas. Mötesplatser som lekplatser och 

aktivitetsområden, fungerar bra och stärker den sociala 
sammanhållningen. Fler mötesplatser kan skapas i samband med 
nätverket av stigar. Landskapets befintliga värden och former kan 
ge ett betydelsefullt syfte för sinnlig upplevelse, naturpedagogik 

och symbolik.

Försörjande ekosystemtjänster. Rådasjön som en 
del av vattensystemet som försörjer regionen med 
färskvatten, är en viktig ekosystemtjänst. Det finns bra 

förutsättningar för småskalig matproduktion i Mölnlycke  
t ex koloniträdgårdar och fruktträd.

REKOMMENDATIONER
• Mölndalsån är ursprunget för Mölnlycke, ge ån dess välförtjänta 

uppmärksamhet och bevara befintliga grönområden längs med 
ån. Skydda Hulebäckens fåra vid eventuell framtida utveckling, t ex 
genom att bevara åns form och utbredning i landskapet.

• Utveckla strategier och skydda områden med hög biologisk 
mångfald och hantera dessa som en helhet. Förstärkning av sprid-
ningsvägar mellan de större sammanhängande livsmiljöerna bör 
prioriteras och utredas.

• Låt områden med låga värden idag utvecklas mot högre värden  
på sikt t ex stationsområdet vid eventuell omvandling.

• Grönskan längs med centrala och högt trafikerade vägar kan  
stärkas för att fånga upp partiklar och minska buller och fungera 
som spridningsvägar för olika arter. Träd bör planteras vid parke-
ringar för att skapa skugga och ett bra mikroklimat. Låt rondeller, 
refuger, samt vägkanter blomma.

• Skapa gröna ytor och/eller dagvattenlösningar för vattenrening 
i urbana miljöer där det finns mycket hårdgjorda ytor. Använd 
grönytor längs med vägar för att rena vatten genom t ex biofilter 
eller svackdiken.

• Prioritera öppna dagvattensystem genom grönytor. Planera för 
multifunktionella grönytor som kan översvämmas tillfälligt för  
hantering av skyfall. Anlägg fördröjningsytor nära källan, t ex i  
Djupedalsäng och Hönekulla.

• Utveckla ”Hälsans stig” till ett nätverk av stigar, inklusive Mölndalsån, 
Wendelbergsparken samt Hönekulla och dess aktivitetsområde. 
Se till att alla grannskap har tillgång till spontana aktiviteter och 
lekplatser av god kvalitet.

• Sammankoppla befintliga mötesplatser med en ny park vid  
Mölndalsån. Bevara och utveckla smarta kombinationer av aktivite-
ter som skapar flera värden på samma plats. 

• Gör landskapet synligt genom utsiktsplatser på både norra och 
södra sidan av järnvägen. Bevara (historiska) siktlinjer.

Ekosystemtjänster längs Mölndalsån.
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För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå tagits fram, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.
Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå 
ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor både för handel, verksamheter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning med slutsatser från stadsbyggnadsstudien och de utredningar 
som har fördjupat frågeställningarna. Analyserna och rekommendationerna är ett underlag för 
ställningstaganden för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Kommunfullmäktige har antagit mål och strategier i denna rapport, som inriktning för pågående och 
framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum
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Riktlinjer för 
arrenden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, §  
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Inledning 
Dessa riktlinjer anger de övergripande principerna kring att arrendera ut 

kommunal mark. Riktlinjerna omfattar bland annat de viktigaste 

utgångspunkterna kring upprättandet av ett arrendeavtal samt principer för 

att beräkna arrendeavgiften. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 

kommunens utgångspunkter och mål kring att arrendera ut mark, samt att ge 

vägledning åt kommunens tjänstemän vid förfrågan, upprättande och 

förvaltande av ett arrende. 

Bakgrund 
Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar 

utgör skog. För att uppnå ett effektivt markutnyttjande kan mark som inte 

utnyttjas i dagsläget arrenderas ut, både på kortare och längre sikt, 

exempelvis för bete, fritidsändamål och kommersiell verksamhet.  

 

I januari 2019 fanns 98 pågående arrenden i Härryda kommun. Av dessa var 

37 stycken lägenhetsarrenden, 33 anläggningsarrenden, 23 jordbruks-

arrenden (varav 19 för bete) samt 5 bostadsarrenden. Arrenden för bete och 

fritidsändamål var i början av året de vanligaste upplåtelserna.  

 
Vad är ett arrende? 

Enligt 8 kap. 1 § jordabalken kan mark upplåtas till nyttjande mot vederlag. 

Det finns fyra olika typer av arrenden; anläggningsarrende, bostadsarrende, 

jordbruksarrende samt lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är ett arrende 

som inte är att hänföra till de andra arrendetyperna. Ett lägenhetsarrende 

avser exempelvis sjöbod, mast, upplagsplats, fotbollsplan eller 

parkeringsplats. De olika arrendetyperna regleras i 7-11 kap. jordabalken. 
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Utgångspunkter för upprättande av arrendeavtal i Härryda 

kommun 

 Målet med att arrendera ut mark är att främja ett effektivt 

markanvändande utan negativ påverkan på miljön.  

 Mark som arrenderas ut ska inte i för stor utsträckning hindra 

allmänhetens tillgång till natur- och rekreationsområden. 

 Ett arrende får inte strida mot riksintressen, 

naturskyddsbestämmelser eller andra bestämmelser. 

 Härryda kommun tillämpar ingen kölista för arrendatorer som är 

intresserade av att arrendera i kommunen. Vid förfrågan bör 

arrendatorer som är kommunmedlemmar prioriteras men samtidigt 

vägas mot syftet med arrendet och vad som bäst gynnar 

kommuninvånarna. Vid arrendeförfrågan som rör fritidsändamål ska 

samråd ske med sektorn utbildning och kultur, verksamhet kultur 

och fritid.  

 Det förekommer ibland att jakträtt finns inom ett arrendeområde (för 

vidare information om jakträtt, se Riktlinjer för jakträtt). Så länge de 

olika upplåtelserna inte strider mot varandras utövande kan de verka 

på samma yta. Arrendatorer och jakträttshavare ska i sina respektive 

avtal informeras om att de verkar inom samma område. 

 Arrenden inom detaljplanelagt område är möjliga endast om området 

inte är allmän platsmark, samt att arrendets syfte överensstämmer 

med detaljplanens användningsbestämmelser. 

 Avtalen ska reglera kommunens och arrendatorns rättigheter och 

skyldigheter gentemot varandra. 

 Kommunen och arrendatorn ska ha en god kommunikation och så 

tidigt som möjligt informera varandra om kommande åtgärder eller 

ändrade förhållanden eller annat som kan påverka arrendet och dess 

syfte.  

 Arrendetiden ska styras av syftet med upplåtelsen, vilken arrendetyp 

det är samt områdets framtida exploateringsplaner. 

 Alla arrendeavtal ska upprättas skriftligt. 

 

Ansvar och delegation 

 Behörighet att fatta beslut om arrende regleras i kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna. 

Page 109 of 253



 

 

 

 

Principer för att bestämma arrendeavgiften 

 Arrendeavgiften ska vara marknadsmässig utifrån markens värde, 

avkastningsförmåga, arrendetyp samt upplåtelsens syfte och 

omfattning. 

 Vid tecknandet av nya arrendeavtal ska den årliga avgiften aldrig 

understiga, en för kommunen administrativ kostnad, om 1 500 kr per 

år. Avgiften gäller under 2019 och höjs därefter årsvis med avseende 

på KPI.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46        Dnr 2020KS763 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening  

  
Härryda kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen äger 
Kommuninvest i Sverige AB som har som syfte att finansiera kommuner och regioner. 
Kommuninvests kreditvärdighet bygger på en solidarisk borgen från medlemmarna. 
 
Härryda kommun samt Härryda energi AB har samtliga långfristiga lån placerade hos 
Kommuninvest, sammanlagt 1 160 mnkr per 2020-12-31. 
 
Vid stämman 2020 för Kommuninvest ekonomiska förening beslutades att den obligatoriska 
medlemsinsatsen för samtliga kommuner ska vara 1 300 kronor per invånare vid utgången av 
2024. Då Härryda kommun i dagsläget har erlagt en insats på 32 661 900 kr innebär beslutet 
att ca 15 mnkr kommer att behöva tillskjutas under perioden 2021-2024. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 30 december 2020 
 Skrivelse från Kommuninvest Ekonomisk förening 3 september 2020 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomiska förening till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. Beloppet finansieras av likvida medel inom 
ramen för tidigare beslutad upplåning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan uppdrar kommunstyrelsen åt 
ekonomichef att genomföra betalningen av ökad kapitalinsats upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1 300 kr per invånare, till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 

---------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Bo Ekström 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-30   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS763 040 

 

 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om och vidta 
de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
Ekonomiska förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 
kr per invånare. Beloppet finansieras av likvida medel inom ramen för 
tidigare beslutad upplåning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan uppdrar 
kommunstyrelsen åt ekonomichef att genomföra betalningen av ökad 
kapitalinsats upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per 
invånare, till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. 
Föreningen äger Kommuninvest i Sverige AB som har som syfte att 
finansiera kommuner och regioner. Kommuninvests kreditvärdighet bygger 
på en solidarisk borgen från medlemmarna.  
 
Härryda kommun samt Härryda energi AB har samtliga långfristiga lån 
placerade hos Kommuninvest, sammanlagt 1 160 mnkr per 2020-12-31. 
 
Vid stämman 2020 för Kommuninvest ekonomiska förening beslutades att 
den obligatoriska medlemsinsatsen för samtliga kommuner ska vara 1 300 
kronor per invånare vid utgången av 2024. Då Härryda kommun i dagsläget 
har erlagt en insats på 32 661 900 kr innebär beslutet att ca 15 mnkr 
kommer att behöva tillskjutas under perioden 2021-2024.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 30 december 2020  
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 Skrivelse från Kommuninvest Ekonomisk förening 3 september 
2020 

 
Ärendet 
Kommuninvest 
Härryda kommun är sedan 1996 medlem i Kommuninvest Ekonomisk 
förening (Föreningen). Föreningen är en medlemsorganisation som 
företräder medlemmarna i finansieringsfrågor. Syftet är att finansiera 
kommuner och regioner.  
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (Kommuninvest). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för investerare och finansiella institutioner. 
 
Härryda kommun har vid årsskiftet 2020/21, tillsammans med Härryda 
Energi AB, 1 160 mnkr i långfristiga lån. Samtliga lån är upptagna via 
Kommuninvest. En förutsättning för detta är medlemskapet i Föreningen. 
 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånet var att, efter 
finanskrisen, snabbt höja nivån på kapitalet i Kommuninvest i avvaktan på 
att det genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. 
 
Härryda kommuns förlagslån till föreningen uppgick till 4 200 tkr. 
 
Genom regeländringar får förlagslånet till Kommuninvest inte längre räknas 
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen. Förlagslånen har därför sagts upp och har återbetalats till 
Föreningen som har återbetalat förlagslånet till Härryda kommun den 30 
september 2020. 
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att man bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare har det funnits vissa 
möjligheter att välja nivå på insatsen. Härryda kommun har erlagt en 
sammanlagd medlemsinsats på 32 661 900 kr. På medlemsinsatsen utgår i 
allmänhet ränta, vilken ofta varit 2 procent över Riksbankens reproränta (fn 
2%). 
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring i stadgarna så att 
endast en nivå för på medlemsinsatsen ska gälla för samtliga medlemmar. 
Den nya insatsen uppgår till 1 300 kr per invånare för kommuner, vilket ska 
ha uppnåtts under 2024. 
 
Den nya nivån är kopplad till en trappa där kravet på en lägsta insats ökar 
succesivt enligt nedan: 
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År Insats (kr/invånare) Insats kr för Härryda 

kommun  
Tillkommande insats 

2020 900 32 661 900 
 (befintlig insats) 

0 

2021 1000 36 291 000 3 629 100 
2022 1100 39 920 100 7 258 200 
2023 1200 43 549 200 10 887 300 
2024 1300 47 178 300 14 516 400 
  
Härryda kommun ska alltså betala 3 629 100 kr årligen under perioden 
2021-24. Den nya medlemsinsatsen kommer då att vara 47 178 300 kr. Den 
tillkommande insatsen kommer att bokföras som en tillgång i kommunens 
balansräkning och således inte belasta resultatet.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun även fortsättningsvis ska vara 
medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening och därmed ha möjlighet att 
använda Kommuninvest för sin och kommunkoncernens finansiering. Den 
sammantagna bedömningen är att kommunen bör tillskjuta medel för 
medlemsinsatsen i enlighet med föreningsstämmans beslut. 
 
 
 
 
 
Peter Lönn    Bo Ekström 
Kommundirektör   Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 45        Dnr 2020KS803 

Värdeöverföring från Förbo AB  

  
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 lyft möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, 
för att bereda ägarkommunerna en högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela 
överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används 
för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2020 på 20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. 
 
Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet 
för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Inför 
bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form av årsredovisning med 
fastställt bokslut för 2020. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020 
 Styrelserapport kvartal 3 2020 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en 
utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 2020. Detta i den mån sådan 
utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Utdelningen sker med 
hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för bostadssociala ändamål. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson 
(S), Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD) i första hand att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att utvärdera vad som gjordes med utdelningen 
2019, och i andra hand att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunens ombud i Förbo AB att vidordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot en 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

utdelning från bolaget. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden ställa Per Vorbergs förslag, Patrik Lindes andrahandsförslag och Peter 
Arvidssons förslag mot varandra. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgöra idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 4.   
  
Per Vorbergs, Patrik Lindes och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Ordföranden ställer Patrik Lindes förslag mot Peter Arvidssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen utser Patrik Lindes förslag till motförslag i huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbers förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 5.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 
2020. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig skriftligt i 
bilaga 2. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. Peter Arvidsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med en skriftlig 
reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig reservation 
från Peter Arvidsson. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 45 
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2020KS803 
 
Omröstningslista 4. 

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

Omröstningslista 5. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 45 

 

 

Reservation: 

Värdeöverföring från Förbo AB 

Vi befinner oss i en situation där Förbo behöver så mycket resurser som möjligt. Det handlar om 
stora renoveringsbehov och samtidigt en stor bostadsbrist. Pengarna hade kunnat användas för att 
genomföra denna typ av investeringar och på sikt stärka vårt bolag. 

 Att plocka ut pengar till ännu inte planerade åtgärder för att låta dem ingå i den kommunala 
budgeten för att täcka de brister som har uppstått under den borgerliga ledningen är inte tanken 
med den lagstiftning som finns idag. Tanken är att pengarna skall användas till bostadssociala 
ändamål.  
 
När frågan var uppe i fullmäktige senast så lovade kommunstyrelsens ordförande att en redogörelse 
för hur pengarna använts skall genomföras. Denna skulle sedan redogöras för. Detta har ännu inte 
skett eller redovisats. Av denna anledning så borde inte beslut tagits vid detta möte utan frågan 
borde återremitterats för att ta fram den utlovade utredningen.  

Med utgångspunkt i ovanstående har vi valt att reservera oss mot beslutet. 

 

Patrik Linde för Socialdemokraterna 
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Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 45 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 8: Värdeöverföring 
Jag reserverar mig mot att förslaget till värdeöverföring antogs. Vid motsvarande 
beslut 2020 skulle en utvärdering göras för ägartillskottet 2019. Någon sådan 
utvärdering är inte redovisad – en värde-överföring bör därför avvaktas tills den är 
genomförd. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Rebecka Isaksson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-14   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS803 107 

 

 

Värdeöverföring från Förbo AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 
20 mnkr avseende räkenskapsåret 2020. Detta i den mån sådan utdelning är 
förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Utdelningen sker 
med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020  
lyft möjligheten att tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som 
uppkommit under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används 
för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar 
som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser 
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets 
soliditet och vad som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna 
förutsättningar, föreslås en utdelning avseende räkenskapsåret 2020 på 
20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andel i 
bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan 
nämnda undantag.  

Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med 
bestämmelserna om skyddet för bolagets bundna egna kapital och 
försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.  

Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form 
av årsredovisning med fastställt bokslut för 2020. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020  
 Styrelserapport kvartal 3 2020 

Page 127 of 253



  2(3) 

           
       

 
Ärendet 
Frågan om värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolag som Förbo AB regleras i AKBL. En 
utdelning i enlighet med huvudregeln i 3 § AKBL innebär att nivån på 
möjlig utdelning begränsas kraftigt, för 2019 var maximal utdelning enligt 
bestämmelsen 197 tkr av en vinst om totalt 63,1 mnkr. 
 
AKBL innehåller emellertid ett antal undantag. Ett sådant undantag följer av 
5 § 1 och innebär att det är möjligt att dela ut hela överskottet som 
uppkommit under föregående räkenskapsår till ägarna. Detta förutsatt att 
överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar.  
 
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 lyft 
möjligheten att tillämpa nämnt undantag för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning avseende räkenskapsåret 2020. Vidare har ägarrådet genom 
kommunstyrelsens ordförande fört en dialog med bolagsstyrelsens 
ordförande för att bolagsstyrelsen ska kunna beakta ägarrådets synpunkter 
när den bereder förslag till årsstämman om utdelning i Förbo AB.  
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets 
soliditet och vad som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna 
förutsättningar, föreslås en utdelning avseende räkenskapsåret 2020 om 
20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andel i 
bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt 5 § 1 
AKBL. Detta kräver beslut av fullmäktige i respektive ägarkommun.  
 
Ägarkommunernas andelar i Förbo AB är fördelade enligt följande. 
 
Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster Föreslagen utdelning 
Härryda kommun 80 470 42,0% 8 400 000 
Mölndals stad 52 800 27,6% 5 520 000 
Lerums kommun 40 900 21,4% 4 280 000 
Kungälvs kommun 17 160 9,0% 1 800 000 
Summa 191 330 100,0% 20 000 000 
 
Kommunen har fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning varav 
följande två mål rör byggande och boende. ”Bostadsbyggandet skall 
utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med bostäder 
i alla ägande- och upplåtelseformer” samt ”Det finns bostäder av god 
kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda 
behov”. De medel som föreslås delas ut avseende räkenskapsåret 2020 med 
stöd av nämnt undantag i AKBL kommer att användas i kommunens arbete 
med att uppfylla dessa mål, t.ex. genom finansiering av arbetet med 
markfrågor i anslutning till målen, boendestöd och i form av kompensation 
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för uteblivna intäkter som uppstått vid marköverlåtelse för byggnation av 
hyresrätter i stället för försäljning med anbudsförfarande. 
Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med 
bestämmelserna med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Detta innebär att 
utdelning inte får äga rum om det efter denna inte finns full täckning för 
bolagets bundna kapital. Vidare får utdelningen enbart genomföras om 
denna framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 
bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
 
Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form 
av årsredovisning med fastställt bokslut för 2020. 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Sammanfattning 
  
 Efter kvartal 3 är resultatet bättre än verksamhetsplaneringen. Det beror främst på högre intäkter efter 

den årliga hyresförhandlingen, erhållen försäkringsersättning för brand i Gråbo och lägre räntekostnader. 
Detta har även påverkat prognosen för helåret 2020 varför resultatet är 8 Mkr högre. 

  
 Nedan har kommentarer lämnats till större förändringar. När det gäller prognosen finns fortfarande en 

osäkerhet av hur pandemin och effekterna i samhället på grund av corona kommer att påverka Förbos 
resultat och ställning. Fram till efter semestern genomfördes enbart akuta åtgärder i lägenheterna men 
under tredje kvartalet så har vi successivt återgått till att fler åtgärder görs. En osäkerhet finns om 
entreprenörerna kommer att hinna utföra alla arbeten innan årsskiftet. Så här långt ser vi inte att 
finansieringskostnader vid refinansieringar och nyupplåning för projekt har ökat utan samma nivåer som 
före pandemin har erhållits. Hyresförlusterna har inte heller ökat vare sig för bostäder eller lokaler. Det 
statliga stödet, hyresrabatt till lokalhyresgäster i utsatta branscher, har lämnats till våra lokalhyresgäster. 
Osäkerheten kring utvecklingen av fastighetsvärdena kvarstår varför vi inte ändrat förutsättningarna i 
våra prognoser. 

  
 I prognosen har vi tagit hänsyn till kända förändringar, bland annat högre intäkter efter 

hyresförhandlingen för 2020 och att avtalskostnaderna för vinterväg är lägre. Försäkringsersättning 
avseende fasadarbetena på Kantarellen i Mölndal har inte beaktats utan vi inväntar besked från 
försäkringsbolaget. 

  
 I verksamhetsplaneringen ingår varje år en reserv för oförutsedda händelser främst skador. Reserven för 

helåret uppgick till 6 Mkr och höjdes i prognos 2 till 10 Mkr.  Under de första nio månaderna har 
skadorna uppgått till totalt 6,5 Mkr.  

  
 Prognosen för driftsnettot på helåret är 223 Mkr, vilket är 4 Mkr högre än verksamhetsplanen, och 

innebär en direktavkastning på 3,5%. 
  
 Förändringar i räntebindningar, lägre nyupplåning och räntenivåer gör att prognosen för räntekostnader 

är sänkt med 6 Mkr. Den genomsnittliga räntenivån för låneportföljen beräknas till 0,9% vid slutet av 
året. 

  
 Prognosen för årets resultat efter skatt för 2020 är 72 Mkr, i verksamhetsplanen uppgick det till 64 Mkr. 
  
 Investeringar i fastigheter beräknas bli 425 Mkr, fördelat på nyproduktion 202 Mkr samt renoveringar 

och ombyggnationer 223 Mkr. I verksamhetsplanen låg investeringarna på 465 Mkr, fördelat på 
nyproduktion med 232 Mkr samt ombyggnationer och renoveringar med 233 Mkr. 

  
 Nyupplåning under året innebär att låneskulden beräknas öka till 2 105 Mkr vid årets slut, vilket är en 

ökning med 300 Mkr under året. 
  
 Soliditeten beräknas bli 33% vilket är en procentenhet högre än verksamhetsplanen. 
  
 Förslag till beslut: 
  
 -Styrelsen beslutar att godkänna rapporten 
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Resultaträkning - Prognos 3 2020 
  
 Prognosen för intäkterna är höjd med 7 Mkr för bostäder och fordonsplatser.  
  
 Förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen innebar en genomsnittlig 

hyreshöjning med 1,99% från första januari. För fordonsplatser var hyreshöjningen 5%. 
Övriga intäkter höjs med försäkringsersättning för återuppbyggnad av lägenhet i Gråbo.   

  
 I prognosen ingår investeringen för åtgärder på fasadskivor och bakomliggande regelverk på 

fastigheten Kantarellen i Balltorp. Diskussioner om ersättning pågår med entreprenör och 
försäkringsbolag. Prognosen för övriga intäkter är i nuläget inte höjd för ersättning som 
beräknas komma under året 

  
 Prognosen för driftskostnader är 2 Mkr högre än verksamhetsplanen. Kostnader för övrig 

fastighetsskötsel, sotning och OVK beräknas bli högre under året, samtidigt som kostnaden 
för vinterväg, personal och trädgård beräknas bli lägre.  
Förbrukning av värme har varit lägre då året började med milda månader. 
Till följd av högre elpris och högre vattenförbrukning är prognosen för el- och 
vattenkostnaderna höjda i prognosen.  
I prognosen ingår även en självrisk för en brand på Kyrkängen i Lindome samt ökade 
kostnader för bevakning. 

  
 Prognosen för underhållskostnaderna är höjd med 1 Mkr jämfört med verksamhetsplanen. 

Kostnader för skador, främst vattenskador, under de första 9 månaderna var 6,5 Mkr. 
Reserven för skador och oförutsedda händelser uppgick till 6 Mkr vid årets början och höjdes 
i prognos 2 för att täcka oförutsedda händelser under andra halvåret. Kvarvarande reserv för 
sista kvartalet är 3,5 Mkr. 

  
 Driftsnettot är därmed 4 Mkr högre än verksamhetsplanen. 
  
 I prognosen för avskrivningar ingår tidigarelagda avskrivningar för en fastighet i Lerum med 

anledning av en framtida planerad ombyggnation. I prognosen ingår även en justering av 
avskrivningstider för en fastighets fasad, då avskrivningstiden inte överensstämde med 
verklig livslängd vid införande av komponentindelning 2013. 

  
 Prognosen för räntekostnader är sänkt då räntenivåerna är lägre och att prognosen för 

nyupplåning är sänkt. Den största förändringen är på grund av att ränteswappar stängdes i 
slutet av 2019 vilket minskar räntekostnaderna under år 2020. 

  
 Prognos 3 för resultat efter finansnetto för 2020 ligger med dessa förutsättningar på 90 Mkr 

vilket är 9 Mkr högre än verksamhetsplanen. 
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Helår 2020                               
Mkr 

Prognos 3 
2020  

kr/kvm  VP 2020  kr/kvm  Utfall 
2019  

kr/kvm   

Bostadshyror  471  1 169  467 1 160  451.0 1 138 
Lokalhyror 29 973 29 907 28.6 941 
P-platser mm 22 51 19 44 22.6 53 

Hyresintäkter  522 1 207  515 1 192  502.2 1 177 
Driftkostnader - 203 - 469 - 201 - 465 - 192.0 - 450 
Underhållskostnader -80 - 185 -79 - 183 -84.9 - 199 
Fastighetsskatt -16 -37 -16 -37 -15.4 -36 

Driftnetto  223  516  219  507  209.9  492 
Avskrivningar -94 - 217 -93 - 215 -85.7 - 201 
Administration -19 -44 -19 -44 -19.3 -45 

Rörelseresultat  110  254  107  248  104.9  246 
Ränteintäkter 0 0 0 0 0.2 0 
Räntekostnader -20 -46 -26 -60 -25.1 -59 

Resultat efter finansnetto 90  208 81  187 80.0  187 
Försäljning fastighet/bolag     -0,2  
Skattekostnad -18 -42 -17 -39 -16.7 -39 

Redovisat resultat 72  166 64  148 63.1  148 
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Balansräkning och investeringar 
  
 Tillgångarna värde beräknas uppgå till 3 457 Mkr vid årets slut. 
  
 Prognos 3 för årets investeringar i fastigheterna är 425 Mkr. I 

verksamhetsplanen uppgick dessa till 465 Mkr. 
  
 Det egna kapitalet beräknas till 1 124 Mkr i prognos 3. De långfristiga 

skulderna uppgår till 2 045 Mkr men beräknas öka till 2 105 Mkr fram till 
årsskiftet. 
 
 
 

Balansräkning Mkr Utfall      
2020-09-30  

P3            
2020-12-31  

VP            
2020-12-31  

Utfall      
2019-12-31 

Byggnader och mark 3 331.5 3 435 3 479 3 102.6 
Inventarier 5.6 7 8 6.1 
Finansiella anläggningstillgångar 0.1 0 0 0.1 

Anläggningstillgångar 3 337.2 3 442 3 487 3 108.8 
Kortfristiga fodringar 7.7 15 15 16.5 
Likvida medel 59.3 0 0 1.6 
Omsättningstillgångar 67.0 15 15 18.1 

S:a tillgångar 3 404.2 3 457 3 502 3 126.9 

Bundet kapital 98.2 98 98 98.2 
Fritt kapital 1 028.4 1 026 1 017 974.3 

Eget kapital 1 126.6 1 124 1 115 1072.5 
Obeskattade reserver 1.1 1 1 1.1 
Uppskjuten skatteskuld 95.0  135  135 95.0 
Långfristiga skulder 2 045.0 2 105 2 150 1 805.0 
Kortfristiga skulder  136.5  92  101 153.3 
Skulder 2 181.5 2 197 2 251 1 958.3 

S:a skulder och eget kapital 3 404.2 3 457 3 502 3 126.9 
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 Prognosen för investeringar i nyproduktion är sänkt till 202 Mkr. I 

verksamhetsplanen uppgick investeringar i nyproduktion till 232 Mkr. 
Sänkningen beror justeringar mellan åren. 

  
 Investeringar i renoveringar och ombyggnationer är i prognos 3 till 223 Mkr. I 

verksamhetsplanen uppgick de till 233 Mkr. Sänkningen beror på senarelagda 
arbeten inne i lägenheter till följd av Corona-pandemin. 

  
 En detaljerad specifikation över det planerade underhållet finns i bilaga 2. 
  

 

Investeringar                                                                   
Mkr 

Planerat    
2020 

Beslutade ej 
avslutade 

Nedlagt Skillnad 

Inventarier 3 3 1 2 

Nyproduktion     
Landevi gårdar, Landvetter C, Landvetter 134 252 116 136 
Tallspinnaren, Norra Säteriet, Mölnlycke 60 130 123 7 
Övriga investeringar, projektering 8 8 4 4 

Övriga investeringar     
Renovering Stommen etapp 2 och 3, Landvetter 5 45 46 -1 
Renovering Stommen etapp 4, Landvetter 21 32 14 18 
Renovering Säteriet etapp 4, Mölnlycke 44 71 65 6 
Renovering Säteriet etapp 5, Mölnlycke 11 46 4 42 
Renovering av utemiljö säteriet, etapp 2 8 8 6 2 
Renovering fasad Hulan, Lerum 3 17 16 1 
Markarbeten, Hulan, Lerum 11 22 10 12 
Fiberinstallation hela Förbo 6 31 0 31 
Renovering Bohusgatan Marstrand, Kungälv 24 33 9 24 
Övre Balltorp renovering 12 12 9 3 
Fasad och takarbeten, Lindkullen, Mölnlycke 4 9 4 5 
Badrumsrenovering, Stationsvägen Hindås 5 10 9 1 
Stam- och badrumsrenovering Vallen, Mölnlycke 0 0 0 0 
Övriga investeringar 69 56 41 15 

Summa 428 785 477 308 
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Kassaflöde 
  
 Prognosen för kassaflöde från den löpande verksamheten är 206 Mkr. För att 

finansiera årets investeringar i fastigheter på 425 Mkr beräknas nyupplåning 
ske med 300 Mkr. 

 
 
 

 

Kassaflödesanalys Mkr Utfall    
202001-09  

Prognos 3 
2020  

VP 2020  Utfall 
2019  

Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat  107.7  110  107  106.0 
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     
Avskrivning  67.4 94 93 85.7 
Räntenetto -14.7 -20 -26 -24.9 
Skatt -18.9 22 0 -0.7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten för 
förändring av rörelsekapitalet 

 141.5  206  174  166.1 

Förändring i rörelsekapitalet -8.0 -60 29 42.1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  133.5  146  203  208.2 
Investering i fastigheter - 294.8 - 425 - 465 - 396.9 
Försäljning av fastigheter 0.0 0 0 0.0 
Förändring av räntebärande skulder  240.0  300  285  190.0 
Övriga poster -21.0 -23 -23 -4.0 

Årets kassaflöde 57.7 -2 0 -2.7 
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Nyckeltal 
  
 Soliditeten beräknas till ca 33% vid årets slut vilket är en procentenhet högre 

än verksamhetsplanen. Soliditeten per 2019-12-31 uppgick till 34,3%. 
  
 Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas vara oförändrat jämfört med 

föregående år, 3,5%. Direktavkastningen för helåret 2020 är baserad på 
värdering av fastigheterna per 2019-12-31 uppräknad med 2%, samt 
tillkommande värde för nyproducerade fastigheten Tallspinnaren. 

  
 

Nyckeltal Prognos 3 
2020 

VP 2020 Utfall 2019 

A) Tillgångarnas värde, Mkr 3457 3502 3126,9 
B) Fastigheternas bokförda värde, Mkr 3435 3479 3102,6 
C) Marknadsvärde fastigheter, Mkr 6583 6374 6277 
D) Eget kapital, Mkr 1124 1116 1072,5 
E) Låneskuld, Mkr 2105 2150 1805 
F) Hyresintäkter, Mkr 522 515 502,2 
G) Driftnetto ./. Administration, Mkr 204 200 190,6 
H) Räntenetto, Mrk -20 -26 -24,9 
I) Rörelseresultat, Mkr 110 107 105 

Synlig soliditet, % ( D/A ) 33 32 34,3 
Justerad soliditet, % ( C+D/A+C ) 55 53 57,0 
Direktavkastning % (driftsnetto/marknadsvärde) 3,5 3,5 3,5 
Fastigheternas avkastning, % ( G/B ) 7,1 6,6 7,0 
Räntekänslighet, % ( I/E) 5,2 5,0 5,8 
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Finansiering 
  
 Efter att nyupplåning har gjorts med 240 Mkr samt lån, totalt 430 Mkr, har 

refinansierats under året uppgår låneskulden till 2 045 Mkr per 2020-09-30. 
  
 Under fjärde kvartalet 2020 kommer lån om 160 Mkr att refinansieras och 

nyupplåning beräknas till 60 Mkr för att finansiera investeringar i nyproduktion 
och renoveringar varpå låneskulden per 2020-12-31 kommer uppgå till 2 105 
Mkr. Totalt har lånen då ökat med 300 Mkr under 2020 vilket är 45 Mkr lägre än 
verksamhetsplanen för året. 

  
 Prognosen är att den genomsnittliga räntenivån bedöms uppgå 0,9% i slutet av 

året. Vi har då utgått från marknadens prognoser över ränteutvecklingen. 
  

 

Basfakta och nyckeltal Utfall               
2020-09-30 

Prognos 3 
2020-12-31 

Prognos 2 
2020-12-31 

VP                 
2020-12-31 

Utfall               
2019-12-31 

Låneskuld, Mkr 2 045,0 2 105 2 105 2 150 1 805,0 
Låneram enligt finanspolicy, Mkr 2 200,0 2 200 2 200 2 200 2 200,0 
Swapvolym, Mkr 850,0 800 750 850 750,0 
Räntetaksvolym, Mkr 320,0 320 300 150 200,0 
Genomsnittlig ränta, % 
(momentan) 

0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 

Återstående räntebindningstid, år 3,3 3,1 2,7 2,7 3,4 
Andel justering inom 12 mån, % 48% 49% 54% 54% 50% 
Återstående konverteringstid, år 2,7 2,7 2,6 2,3 2,2 
Andel förfall inom 12 mån, % 24% 20% 21% 20% 33% 
Lån mot kommunal borgen, Mkr 0 0 0 0 0 
Lån mot pantbrev, Mkr 2 045,0 2105 2075 1875 1 805,0 
Övriga ställda säkerheter 0,6 1 1 1 0,6 
Likviditetsreserv, Mkr 159,0 100 100 100 97,6 
Placeringar, Mkr 0 0 0 0 0 

 

 

Skuld per långivare Utfall               
2020-09-30 

Antal lån % av skuld 

Nordea 200,0 1 10% 
SEB 975,0 8 48% 
Handelsbanken 870,0 7 43% 

Summa lån 2045,0 16,0 100% 
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Förfalloprofil - räntebindning 2020-03-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfalloprofil - konvertering 2020-03-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiska 
räntenoteringar 

dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 jun-20 sep-20 

Reporänta -0,50 -0,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 
Stibor 3 mån -0,59 -0,47 -0,13 0,15 0,06 -0,05 
Swap 2 år -0,35 -0,15 0,06 0,23 -0,01 -0,05 
Swap 5 år 0,26 0,49 0,50 0,39 0,07 0,06 
Swap 10 år 1,10 1,20 1,12 0,69 0,29 0,30 
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Bilaga 1 Resultaträkning - Periodens utfall 
  
 Under perioden avviker intäkter för bostäder och fordonsplatser positivt. Den 

positiva avvikelsen beror dels på att årets hyreshöjning översteg 
verksamhetsplanens, dels på erhållen försäkringsersättning för en brand i 
Gråbo.  

  
 Driftskostnaderna är något högre än verksamhetsplanen för perioden. 

Kostnaderna för personal har varit lägre än planen för. Arbetsgivaravgifter var 
tillfälligt sänkta under andra kvartalet och årets löneförhandling senarelagd. 
Början på året var relativt milt och gav en lägre kostnad för uppvärmning. I 
verksamhetsplanen ligger kostnader för uppvärmning som beräknas utifrån ett 
temperaturmässigt normalår. 
Kostnader för el och vatten har varit högre än planen till följd av högre elpris 
och högre vattenförbrukning.  
Teknisk tillsyn har utförts under perioden för bland annat hissar och rökluckor. 

  
 Underhållskostnaderna var lägre än verksamhetsplanen under perioden. 

Under en period genomfördes enbart akuta åtgärder i lägenheterna. Gradvis 
genomförs nu även andra arbeten. 

  
 Räntekostnaderna är lägre på grund av lägre räntenivåer, mindre nyupplåning 

och att stängning av ränteswappar i slutet av 2019 vilket minskar 
räntekostnaderna för år 2020. 

  
Utfall januari – 
september 2020  
Mkr 

Utfall  kr\kvm   Vplan  kr\kvm  Utfall - 
VP  

Föreg 
år  

kr\kvm  Utfall – 
F å  

Bostadshyror  351.6 1 164  349.5 1 158 2.1  336.0 1 130 15.6 
Lokalhyror 21.6  966 21.8  979 -0.2 21.3  935 0.3 
P-platser mm 19.1 59 14.4 44 4.7 21.4 66 -2.3 

Hyresintäkter  392.3 1 209  385.7 1 190 6.6  378.7 1 182 13.5 
Driftkostnader - 144.8 - 446 - 144.1 - 445 -0.7 - 139.4 - 436 -5.3 
Underhållskostnader -47.5 - 146 -53.7 - 166 6.2 -57.2 - 177 9.7 
Fastighetsskatt -11.9 -37 -11.8 -36 -0.1 -11.6 -36 -0.3 

Driftnetto  188.0  580  176.1  543 12.1  170.5  533 17.7 
Avskrivningar -67.4 - 208 -67.5 - 208 0.1 -60.4 - 189 -7.0 
Administration -13.1 -40 -14.1 -43 1.0 -13.9 -43 0.8 

Rörelseresultat  107.6  332 94.5  292 13.2 96.2  301 11.5 
Ränteintäkter 0.1 0 0.1 0 0.0 0.2 1 -0.1 
Räntekostnader -14.8 -46 -19.4 -60 4.6 -14.6 -46 -0.2 

Resultat efter 
finansnetto 

93.0  287 75.2  232 17.8 81.8  253 11.2 

Försäljning 
fastighet/bolag 

0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 

Skattekostnad -18.9 -58 -12.7 -39 -6.2 -16.3 -51 -2.6 

Redovisat resultat 74.1  228       62.5  193 11.6 65.5  205 8.6 
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Bilaga 2 Investeringsram planerat underhåll 
Planerat underhåll, Mkr                                                                                              
(åtgärder överstigande 1 Mkr specificeras) 

Vplan 
2020 

Prognos 3 
2020 

Härryda:    
Säteriet, Mölnlycke Renovering av nedergårdarna inklusive stambyten. Under 

2020 färdigställs etapp 4 och etapp 5 påbörjas. 
55,2 54,5 

Säteriet, Mölnlycke Renovering av utemiljö, etapp 2 8,0 7,6 
Vallen, Mölnlycke Stam- och badrumsrenovering 13,5 0,0 
Lindkullen, Mölnlycke Fasadarbeten 5,0 4,2 
Skogsgläntan, Mölnlycke Fönsterbyte och takarbeten 6,5 7,0 
Stommen, Landvetter Renovering av bl a fasader, tak och mark. Etapp 2 och 3 

färdigställs och etapp 4 påbörjas. 
36,5 26,5 

Stationsvägen, Hindås Badrumsrenovering 3,3 5,3 
Mölndal:    
Tåbrovägen, Lindome Fasadarbeten 1,0 1,2 
Fågelsten, Lindome Fasadarbeten 2,5 1,4 
Avfallsstation, Balltorp Molocker 4,0 4,0 
Kyrkängen, Lindome Fasadarbeten 6,0 6,5 
Övre Balltorp FTX-aggregat 2,0 0,9 
Övre Balltorp Fjärrvärmecentral 2,5 0,0 
Övre Balltorp Renovering av bl a fasader, tak, balkonger och loftgångar 14,5 16,2 
Lerum:    
Drängsered, Gråbo FTX-aggregat 1,0 1,0 
Höjden, Lerum Fasadarbeten 1,0 1,9 
Hallsås, Lerum Fasadarbeten 1,7 3,8 
Hulan, Lerum Renovering 5,0 5,4 
Hulan, Lerum Markarbeten 10,0 10,8 
Kungälv:    
Björkås, Ytterby Renovering loftgångar 3,5 4,0 
Björkås, Ytterby Aktivitetspark 5,7 0,2 
Marstrand 
Körsbärsgatan 

Takarbeten 2,0 2,1 

Marstrand Koön 
Bohusgatan 

Bergvärmepump och solceller 1,5 0,8 

Marsstrand Koön 
Bohusgatan 

Renovering av fasader, tak och stammar 26,0 23,6 

Övrigt:    
Nytt områdeskontor i Kungälv 2,0 4,8 
Energiåtgärder, sophantering mm 5,9 10,0 
Ny fiberinstallation, flera områden 8,2 5,6 
Samtliga områden (underhåll som per åtgärd understiger 1 mkr) 11,4 26,1 

Summa Planerat Underhåll 245,4 235,4 

    
varav planerat underhåll som redovisas som kostnad: 12,3 12,3 
varav planerat underhåll som redovisas som investering: 233,1 223,1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 47        Dnr 2020KS686 

Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommu  

  
Den 25 januari 2021 § 17 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen med stöd av, 5 kap. 50 § kommunallagen, reglerna om minoritetsåterremiss, 
för att 

 utreda konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till beslut och alternativ där 
kommunen äger och driver skolbyggnader utreds. 

 komplettera modellen så att kommunens behov av skolplatser ingår som kriterium, 
samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda sig av 
undantagsregeln tydliggörs. 

 utreda konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med 
barnkonventionen. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 25 januari 2021 § 17 
 Majoritetsskrivelse daterad 1 februari 2021 
 Kommunstyrelsens beslut 7 januari 2021 § 7, inklusive dess beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 16 december 2020 § 304, inklusive dess beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 19 november 2020 § 439, inklusive dess beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 5 november 2020 § 419, inklusive dess beslutsunderlag 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun enligt följande: 
  

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
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 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. 

 Tomma platser ersätts inte. 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 

lokalkostnader. 
 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 

huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 

nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln. 

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer. 
 
Vidare föreslår Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen beslutar att inte göra några ytterligare 
utredningar med anledning av minoritetsåterremisserna.   
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Peter Arvidsson (SD), 
Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen beslutar att 
remittera de tre återremisserna till förvaltningen för vidare utredning enligt återremisserna. 
     

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag.  
   
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
   
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag  
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag  
   
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 6.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
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fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 
  

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 

folkbokförda i kommunen. 
 Tomma platser ersätts inte. 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 

lokalkostnader. 
 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 

huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 

nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln. 

  
Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte göra några ytterligare utredningar med anledning av 
minoritetsåterremisserna. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 4. Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
5. Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 47 
Ärende: Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående 
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som 
anordnas vid skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommu,  
2020KS686 
 
Omröstningslista 6. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 47 

 

 

Reservation: 

Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun 

 

Det är ett mycket märkligt agerande från den politiska majoriteten när man väljer att strunta i den 
återremiss som fullmäktige tog beslut om. Detta visar att man inte vågar undersöka frågan på djupet 
utan handlar endast efter ideologiska tankar och inte efter en analys över vad som är bäst för 
kommunen och/eller dess invånare.  

Man väljer aktivt att förbise de politiska spelregler som man tidigare haft samsyn om i kommunen. 
Detta för att stressa fram ett beslut som kommer att kosta kommunen pengar. 

Allt för att få hit Internationella Engelska Skolan. Ideologi är tydligen viktigare än både demokrati och 
tydliga juridiskt utredda underlag till beslut. 

Vi reserverar oss eftersom vi anser att detta beslut riskerar att försätta kommunen i en lång juridisk 
process. Denna process riskerar att kosta kommunen en ansenlig summa pengar. En risk man inte 
borde ta utan att genomföra vidare utredningar. 
 
Man borde också ta till sig av återremissen om barnkonsekvens analys. Detta skall genomföras innan 
beslut som berör barn och unga. Här väljer man att helt bortse från denna grupp. Trots att denna 
fråga tydligt påverkar många barn och ungas vardag i stor utsträckning.  

 

Patrik Linde för Socialdemokraterna 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 47 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 10 
Jag reserverar mig mot den politiska majoritetens beslut att inte göra några 
ytterligare utredningar avseende minoritetsåterremissen från 
kommunfullmäktige, minoritetsåterremiss 3 - avseende konsekvenserna av 
beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med barnkonventionen. I majoritetens 
svar framförs: ”Ett viktigt arbete med hur kommunen ska arbeta ännu bättre med 
barnperspektivet i kommunen som helhet pågår och kommer återrapporteras i 
ett annat ärende.”.  Återremiss 3 avseende barnkonventionen gällde detta ärende 
och inte något kommande annat ärende. Då barnkonventionen sedan 2020-01-01 
är svensk lag och majoritetens svar visar att lagen inte följts i detta ärende, dvs 
kommunen har inte belyst eller analyserat konsekvenserna av ny 
lokalkostnadsersättning enligt barnkonventionen. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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MAJORITETSSKRIVELSE 
Till kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-01   
 

 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-02-04, Ärende 10 
 
Diarienummer 
2020KS686 

 

 

Återremitterat ärende: Lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem 
som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun 
 

Politiska majoritetens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet 
med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun enligt 
följande: 
 

• Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska 
lokalkostnader, dock högst motsvarande den genomsnittliga 
lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-/skollokalerna i 
kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. 

 
• Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt 

budgetår. 
 

• Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och 
elever som är folkbokförda i kommunen. 

 
• Tomma platser ersätts inte. 

 
• Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde 

huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
 

• Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till 
bidrag enligt huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga 
lokalkostnader per barn/elev.  
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• Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i 
kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln.  

 
Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen 
regi ska beräknas enligt samma principer.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte göra några ytterligare utredningar med 
anledning av minoritetsåterremisserna. 
 
 
Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade i § 17 den 25 januari 2021 att 
minoritetsåterremittera ärendet angående en kompletterande 
lokalkostnadsersättningsmodell för nybyggda utbildningslokaler enligt 
följande: 
 
Minoritetsåterremiss 1: 
Återremiss för att utreda konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till 
beslut och alternativ där kommunen äger och driver skolbyggnader utreds. 
 
Minoritetsåterremiss 2: 
Återremiss för att komplettera modellen så att kommunens behov av 
skolplatser ingår som kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för 
Härryda kommun att använda sig av undantagsregeln tydliggörs. 
 
Minoritetsåterremiss 3: 
Återremiss för att utreda konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i 
enlighet med barnkonventionen. 
 
 
Ärendet om lokalkostnadsersättningsmodell för nybyggda skollokaler har 
redan i stor omfattning utretts, diskuterats och debatterats i såväl 
välfärdsnämnden och kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. 
Minoritetsåteremiss 1 bygger också på det initiativärende som 
sverigedemokraterna genom Peter Arvidsson lagt i både välfärdsnämnden 
och kommunstyrelsen, och där redan avslagits. Initiativärendena och 
minoritetsåterremiss 1 handlar inte om lokalkostnadsersättningsmodell för 
nybyggnation av utbildningslokaler, utan om ett helt annat upplägg för hur 
kommunen ska arbeta med skolor och skapa sig ett monopol på 
skolfastigheter, vilket inte ligger i linje med den politiska majoritetens vilja. 
 
Vidare är juridiska och ekonomiska möjliga konsekvenser belysta och 
bemötta i tjänsteskrivelser i ärendet. Ett viktigt arbete med hur kommunen 
ska arbeta ännu bättre med barnperspektivet i kommunen som helhet pågår 
och kommer återrapporteras i ett annat ärende. 
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En höjd nivå på lokalkostnadsersättning per barn/elev för nybyggda 
skollokaler, kan möjliggöra att fler elever får gå i nya och till dagens 
utbildningssystem anpassade lokaler som ger en bättre fysisk arbetsmiljö för 
både barn/elever och personal. Trygghet och studiero är också ett prioriterat 
område för välfärdsnämnden i sitt arbete med att få Sveriges bästa skola. 
Med den föreslagna modellen som inriktning kommer kommunen också 
påbörja det stora arbete med att ta tag i det omfattande ny-, ombyggnads- 
och renoveringsbehov som finns för kommunens egna utbildningslokaler. 
Detta utan att försätta kommunen i ekonomiska svårigheter, då den politiska 
majoriteten för en mycket ansvarsfull ekonomisk politik med god kontroll 
och stabil kommunekonomi. 
 
Den politiska majoriteten anser utifrån ovanstående att inga ytterligare 
utredningar behövs för att fatta beslut om lokalkostnadsersättningsmodellen 
för nybyggda utbildningslokaler. 
 
 
 
 
Politiska majoriteten i Härryda 
 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet 
och Kommunpartiet. 
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§ 17        Dnr 2020KS686 

Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående 
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Den 19 november 2020 § 439 redovisade förvaltningen ett förslag till modell som 
kommunstyrelsen beslutade att remittera till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden yttrade 
sig över förslaget till modell genom beslut den 16 december § 304. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet återigen den 7 januari 2021 § 7. Till kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 januari 2021 inkom skrivelse från den politiska majoriteten i Härryda 
kommun daterad den 5 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), David Dinsdale 
(L), Håkan Eriksson (KD), Ing-Marie Rydén Höök (L), Kristina Andrén (M), Kersti 
Lagergren (M), Martin Tengfjord (SP), Fredrik Mossmark (C) och Evalotta Liljenzin (M) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och att modellen 
kompletteras så att kommunens behov av skolplatser ingår som kriterium, samt att de 
juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda sig av undantagsregeln tydliggörs. 
Detta i enlighet med välfärdsnämndens beslut. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda 
konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till beslut och alternativ där kommunen äger och 
driver skolbyggnader utreds. 
 
Mats Werner (S) yrkar i första hand bifall till Robert Langholz (S) återremissyrkande. I andra 
hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) avslag på 
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återremissyrkandena från Robert Langholz (S) och Peter Arvidsson (SD). 
 
Marie Strid (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda 
konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med barnkonventionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att fråga om kommunfullmäktige vill 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag. Detta kommer han göra genom att ställa 
proposition på Peter Arvidssons, Robert Langholz och Marie Strids återremissyrkanden mot 
avslag var för sig. Väljer kommunfullmäktige att bifalla något av återremissyrkandena 
återremitteras ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Beslutar kommunfullmäktige att avslå samtliga återremissyrkande kommer ordförande ställa 
proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
Peter Arvidssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Peter Arvidssons yrkande om 
återremiss finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som avslår Peter Arvidssons återremiss röstar Ja. Den som bifaller att röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 28 ledamöter röstar Ja, 18 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 1 
voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Peter Arvidssons motivering. 
 
Robert Langholz återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Robert Langholz yrkande om återremiss 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som avslår Robert Langholz återremiss röstar Ja. Den som bifaller röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 2 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Robert Langholz motivering. 
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Marie Strids återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Marie Strids yrkande om återremiss 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som avslår Marie Strids återremiss röstar Ja. Den som bifaller röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 3 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Marie Strids motivering. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 
  

 utreda konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till beslut och alternativ där 
kommunen äger och driver skolbyggnader utreds. 

 komplettera modellen så att kommunens behov av skolplatser ingår som kriterium, 
samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda sig av 
undantagsregeln tydliggörs. 

 utreda konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med 
barnkonventionen. 

 

---------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-01-25  

 

Voteringslista: § 17 
Ärende: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun,  2020KS686 
 
Bilaga 1, Peter Arvidssons återremissyrkande 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
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Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Resultat 28 18 1 

Bilaga 2, Robert Langholz återremissyrkande 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
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Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Resultat 27 19 1 

Bilaga 3, Marie Strids återremissyrkande 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
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David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Resultat 27 19 1 
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§ 7        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Den 19 november 2020 § 439 redovisade förvaltningen ett förslag till modell som 
kommunstyrelsen beslutade att remittera till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden yttrade 
sig över förslaget till modell genom beslut den 16 december § 304. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Kersti Lagergren (M), 
Håkan Eriksson (KD), Mikael Johannison (M), Ronny Sjöberg (C), Grim Pedersen (M) och 
Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med politiska majoritetens 
förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-01-05, vilket innebär att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 

folkbokförda i kommunen. 
 Tomma platser ersätts inte. 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 

lokalkostnader.  
 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 

huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 

nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln. 
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Vidare lyder Per Vorbergs yrkande att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas enligt samma 
principer.  
  
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Roland Jonsson (MP) i första hand att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande och 
i andra hand att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsnämndens tillägg i beslut 
den 16 december § 304: att modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som kriterium, samt 
att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar i första hand ”I och med komplexiteten i ärendet och det 
inkommit sent inför mötet måste det remitteras till förvaltningen för att utreda laglighet; 
ekonomiska konsekvenser; möjligheter för friskolor att etablera sig. Rimligen måste ärendet 
därefter remitteras till VFN i konsekvens med som gjorde med tidigare förslag.” I andra hand 
yrkar Peter Arvidsson i enlighet med Patrik Lindes yrkande om att kommunstyrelsen avslår 
Per Vorbergs yrkande. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:20-19:30. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Peter Arvidssons 
yrkande om remiss och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden. Om 
kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs yrkande kommer ordföranden därefter ställa 
proposition på Patrik Lindes tilläggsyrkande tillika andrahandsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Peter Arvidssons yrkande om remiss 
Efter ställd proposition på remiss och avgörande idag finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om remiss röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Patrik Lindes tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.  
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår tilläggsyrkandet 
röstar Ja. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar Nej. Voteringen utfaller så att 8 ledamöter 
röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista.  
 
Kommunstyrelsen har således beslutat avslå Patrik Lindes tilläggsyrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller 
fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommun enligt följande: 
  

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 
  

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
  

 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. 
  

 Tomma platser ersätts inte. 
  

 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 
lokalkostnader.  
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 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 
huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
  

 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 
nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln.  
  

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer.  
 
Reservationer 
Följande reserverar sig mot beslutet skriftligt: Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-
Karin Johansson (S) bilaga 5, Roland Jonsson (MP) bilaga 6, samt Peter Arvidsson (SD) 
bilaga 7. 
 

---------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-01-07  

 

Voteringslista: § 7 
Ärende: Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet,  2020KS686 
 
Bilaga 2. Voteringslista. 

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

Bilaga 3. Voteringslista 

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

Bilaga 4. Voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
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David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 
 

 

 

Skriftlig reservation från Socialdemokraterna 

§7 Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 

 

Vi Socialdemokrater anser att den av kommunstyrelsen föreslagna modellen är en onödig 
ökning av kostnaderna inom utbildning. Vi anser att pengarna kunde använts bättre, man 
skulle till exempel kunna tänka sig att satsa dessa pengar på att uppnå Sveriges bästa skola. 
Nu kommer skattepengarna istället att öka vinsten hos ett privat företag. Våra medborgares 
skattepengar skall gå till välfärd och inte till övervinster hos riskkapitalister.  

Vidare finns det ingen konsekvensanalys eller idé om hur finansiering skall ske. 

Den modell som finns idag har inte hindrat seriösa friskolor från att etablera sig i 
kommunen. Däremot så har, enligt uppgift från majoriteten, Internationella Engelska Skolan 
(IES) krävt att få en högre lokalersättning för att etablera sig i kommunen. Att göra en 
anpassning för att få en viss etablering på en fri marknad anser vi vara skadligt för 
konkurrensen.  

Vidare anser vi att det är mycket tveksamt om denna modell håller rent juridiskt. Detta då 
alla är medvetna om att undantag bara kan göras om det finns ett behov. I Härryda 
kommun, Mölnlycke i synnerhet så finns det vid tillfället då Internationella Engelska Skolan 
(IES) förväntas öppnas redan mer platser än behov.  
Vi har svårt att se att kommunen skulle vinna en juridisk tvist om någon väljer att överklaga 
beslutet.  

Vi väljer att reservera oss mot beslutet med hänvisning både till de ekonomiska kostnaderna 
som beskrivs ovan och den juridiska risk som föreligger i och med detta beslut.  

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 7: Lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna den nya lokalersättningsmodellen. 
Miljöpartiet anser att det är mycket olämpligt att hasta fram ett beslut i frågan om 
ändrad modell för Lokalersättning. Att skynda fram ett beslut angående 
lokalersättningen kan inte motiveras av att det finns ett stort behov av att 
etablera en ny grundskola och därmed vara i behov av att ha denna fråga 
skyndsamt klarlagd. Citat ur Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet: ”Enligt lokalresursplanen bedöms inte 
finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem åren. Befolkningsprognosen för 
Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett tioårsperspektiv.” 
 
Misstanken om att behovet av ett snabbt beslut har att göra med att skapa goda 
incitament och bana vägen för en ansökan om etablering från Internationella 
Engelska skolan bekräftades under mötet och visar på ännu ett exempel på en 
olämplig hantering av denna infekterade fråga. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 7 

 
Reservation ärende 7 ”Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet” 
 
Majoriteten presenterade blott timmar innan kommunstyrelsemötet en ny 
komplex modell för lokalersättning och kunde under sittande möte inte ge 
svar på vilka konsekvenser förslaget kommer att ge. Förvaltningen har inte 
fått möjlighet att göra legal eller ekonomisk konsekvensbedömning av 
förslaget Mot bakgrund att då ärendet var på remiss i välfärdsnämnden 
avgjordes med ordförandens skiljeröst; ett beslut som nu är överklagat; 
förefaller hela förfarandet rättsosäkert, framstressat och undermåligt 
hanterat. Sammantaget riskerar kommunen onödiga kostnader och 
rättsprocesser i och med beslutet.   
  
Peter Arvidsson (SD) 
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Ekonomi och upphandling  
Bo Ekström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-12 2020KS686  048 
  
 

1 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. 
Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska 
svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.  

Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om 
det finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet 
med undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  

En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ersättningsmodell för extra lokalersättning till fristående 
verksamhet inom förskola, grundskola och fritidshem enligt följande:  

Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, dock 
högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-
/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. Beloppet 
för den extra lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår.  

Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. Tomma platser ersätts inte. Den totala lokalersättningen får 
inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
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Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 
huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev.  

Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 
nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas fortsatt 
huvudregeln.  

Beslutet om modellen gäller tillsvidare, dock längst till och med år 2026.  

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska 
beräknas enligt samma principer.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi.   

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beslut om 
bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef med stöd av den politiskt antagna budgeten 
enligt välfärdsnämndens delegationsordning. Bidragsbeloppet bestäms inför kommande 
budgetår och för varje enskild huvudman.  

Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket huvudsakligen beror 
på att lokalerna är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid 
nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per elev, eftersom kostnaderna för 
nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. En nybyggd skollokal kan 
vara ca 2-3 gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. Kommunens låga 
lokalkostnader kan därför innebära svårigheter för andra utförare att etablera sig med 
nybyggda skollokaler i kommunen.  

Samtidigt kan en väletablerad huvudman, till exempel en skolkoncern, ha en omsättning 
som är större än omsättningen hos en medelstor kommun. En sådan huvudman kan 
bedriva verksamhet i andra kommuner i skollokaler av varierande ålder och standard. 
Som exempel kan nämnas att omsättningen under senaste räkenskapsåret för Academedia 
AB uppgick till 11,7 mdkr, att jämföra med Härryda kommuns omsättning för år 2019 
som uppgick till 2,9 mdkr. Svårigheten att bygga en ny skollokal torde därför bero på 
huvudmannens storlek.  

 

Lagrum 

Från och med kalenderåret 2010 gäller regler i skollagen (2010:800) för beräkning av 
kommunernas bidrag till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
Kompletterande föreskrifter finns i skolförordningen (2011:185). 

I 8 kap. 22 §, 10 kap. 38 § samt 14 kap. 16 § skollagen anges vilka kostnadsslag som ska 
ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild huvudman för förskola, 
grundskola samt fritidshem, där lokalkostnader är ett av dessa kostnadsslag.  
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Av 14 kap. 4 § 7 skolförordningen framgår att ersättning för lokalkostnader ska avse 
kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel samt 
kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering.  

Huvudregel 

Enligt 8 kap. 22 § och 10 kap. 38 § skollagen ska grundbeloppet bestämmas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska 
ersättning för lokalkostnader motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per 
barn eller elev i motsvarande verksamhet.  

Huvudregeln avseende ersättning för lokalkostnader motiveras i regeringens proposition 
2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor enligt följande:  

• Det är administrativt betungande att ta in faktiska lokalkostnader från fristående 
verksamheter.  

• Om huvudmännen för enskild verksamhet utan begränsning skulle få rätt till 
ersättning för sina faktiska lokalkostnader, kan man inte bortse från risken att 
detta kan bli kostnadsdrivande.  

• Användandet av faktiska lokalkostnader skulle dessutom innebära ett väsentligt 
avsteg från likabehandlingsprincipen samt minska konkurrensneutraliteten.  

Undantagsregel 

Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska ersättningen för lokalkostnader, om det finns 
särskilda skäl, i stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om 
dessa är skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om 
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde 
huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av kommunens investering i nya 
lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan omständighet. Vid prövningen 
får hänsyn även tas till intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras.  

I prop. 2008/09:171 anges att undantagsregeln ska tillämpas i de fall då en jämförelse 
med hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig eller inte är 
rättvisande, till exempel:  

• Om en liten kommun med ett fåtal skolor som nyligen renoverats till en hög 
kostnad har ovanligt höga kostnader.  

• Om en kommun har en onormalt låg kostnadsnivå till följd av låg standard och 
eftersatt underhåll.  

• Om en till ytan stor kommun med stora geografiska skillnader i lokalkostnader 
mellan skolor i glesbygd respektive tätort, där ett genomsnittsbelopp för 
kommunens lokalkostnader inte är representativt för lokalkostnaderna på den ort 
där den fristående skolan är belägen.  

I regeringens proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter anges 
att ytterligare ett särskilt skäl till ersättning för faktisk lokalkostnad kan vara intresset av 
att nya förskolor, skolor och andra verksamheter överhuvudtaget ska kunna komma till 
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stånd, trots att kostnaderna vid nyproduktion är högre än kommunens genomsnittliga 
lokalkostnad. Enligt propositionen bör kommunen därmed kunna ha möjlighet att betala 
ut ersättning för lokalkostnader med ett belopp som avviker från kommunens genom-
snittliga kostnad. Detta belopp bör dock inte kunna överstiga de faktiska kostnaderna. 
Skolförordningens 14 kap. 6 § är sedan 2018 kompletterad med propositionens innehåll.   

 

Befintlig bidragsmodell och bidragsbelopp 

Härryda kommun tillämpar huvudregeln, och följer därmed likabehandlingsprincipen. 
Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten. Fristående verksamhet ges genom detta samma 
ekonomiska förutsättningar som kommunal verksamhet.  

Som en effekt av att barnantalet inom förskoleverksamheten har minskat under senare år 
och att gamla förskolelokaler successivt har ersatts av nya, har lokalkostnaderna per barn 
ökat stegvis. Vid en jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och riket har 
Härryda kommun lokalkostnader per barn nära genomsnittet.  

I jämförelser med övriga kommuner i Göteborgsregionen är bidraget för förskola till 
fristående verksamhet något högre än snittet, både för lokaler och övriga bidragsposter.  

Inom grundskoleverksamheten är lokalkostnaderna per elev låga, vilket huvudsakligen 
beror på att lokalerna generellt sett är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett 
på senare år. De låga lokalkostnaderna märks i jämförelser med både Göteborgsregionen, 
liknande kommuner och riket som helhet. Efter att Fagerhultsskolan står klar beräknas 
lokalkostnaden per elev att stiga.  

 

Förslag till ny ersättningsmodell för lokalkostnader till fristående verksamhet inom 
förskola, grundskola och fritidshem 

Föreslagen modell grundar sig på möjligheten att frångå huvudregeln för hur lokalbidrag 
till fristående verksamhet ska beräknas vid nyetablering och istället tillämpa 
undantagsregeln, vilket innebär ersättning för faktisk lokalkostnad. Skälet som 
kommunen då åberopar är intresset av att förskolor, grundskolor och fritidshem med 
enskild huvudman ska kunna etablera sig i kommunen med nybyggda lokaler, vilket är en 
politiskt beslutad viljeriktning.  

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 8 § får individuellt inriktat stöd till 
enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Modellen 
måste alltså gälla samtliga fristående huvudmän som vill etablera sig i kommunen i 
nybyggda lokaler.  

Föreslagen modell innebär att den enskilda huvudmannen ersätts med mellanskillnaden 
mellan kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev upp till faktisk 
lokalkostnad, med begränsning utifrån nedanstående principer.  
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Nybyggda lokaler 

Undantagsregeln med faktisk lokalersättning avser enbart enskilda huvudmän som 
etablerar sig i kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln med genomsnittlig lokalkostnad.  

Ersättning per barn/elev 

Ersättningen baseras per barn eller elev, i likhet med grundbidraget. Ersättningen gäller 
endast barn och elever som är folkbokförda i Härryda kommun. Om en fristående 
förskola, grundskola eller fritidshem har barn eller elever från andra kommuner i sin 
verksamhet, ersätts inte huvudmannen med den extra lokalkompensationen för dessa 
barn/elever. Tomma platser ersätts inte.  

Nedanstående tabell redovisar årligt lokalbidrag enligt huvudregel jämfört med beräknat 
maximalt lokalbidrag enligt föreslagen ersättningsmodell enligt undantagsregeln. I 
tabellen ingår administrationspåslag om 3 procent och momsersättning om 6 procent.  

 
Verksamhet 

Lokalbidrag 2020 
enligt huvudregel 

Lokalbidrag enligt 
ersättningsmodell 

Skillnad per 
barn/elev och år 

Förskola 23 503 kr 25 415 kr 1 912 kr 
Förskoleklass 8 773 kr 12 108 kr 3 335 kr 
Grundskola åk 1-9 14 353 kr 19 516 kr 5 163 kr 
Fritidshem 5 087 kr 7 127 kr 2 040 kr 
Fritidsklubb 826 kr 1 066 kr 240 kr 

 

Total lokalersättning 

Eftersom den totala lokalersättningen inte ska överstiga den enskilde huvudmannens 
faktiska lokalkostnader, krävs underlag från den fristående verksamheten avseende såväl 
lokalkostnader som elevantal (oavsett vilken kommun eleven är folkbokförd i) för att den 
extra ersättningen ska kunna utbetalas.  

Skälighetsprövning 

För att säkerställa att de faktiska lokalkostnader som kommunen ska ge ersättning för inte 
är oskäliga, har kommunen rätt att göra en skälighetsprövning i varje enskilt fall.  

Det maximala bidragsbeloppet som lokalersättning kan utgå med begränsas i modellen 
till de genomsnittliga kostnaderna för kommunens två senast byggda förskole- respektive 
grundskolelokaler. Beräkningen görs med utgångspunkt att lokalernas barn- respektive 
elevkapacitet är fullt nyttjad. Kommunens lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje 
nytt budgetår, varför bidragsbeloppen för lokalkostnader kommer att variera mellan åren.  

Tidsbegränsning av tillämpningen 

För att främja likställigheten mellan enskilda huvudmän som bedriver verksamhet i 
befintliga lokaler och huvudmän som etablerar sig i nya lokaler föreslår förvaltningen att 
tillämpningen av undantagsregeln tidsbegränsas. Den högre lokalersättningen föreslås 
utgå de fem första läsåren från och med etableringsåret. Från och med det sjätte läsåret 
ska ersättningen beräknas enligt huvudregeln, det vill säga utifrån kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.  
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Tidsbegränsning av modellen 

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att ompröva den föreslagna modellen i sin 
helhet efter fem år. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Föreslagen modell kan underlätta för fristående verksamhet att etablera sig i kommunen.  
Samtidigt finns juridiska och ekonomiska risker förknippade med att frångå huvudregeln, 
både för den kommunala verksamheten och för den fristående huvudmannen som önskar 
etablera sig i kommunen.  

Barn- och elevantal i Härryda kommun 

Antalet barn i förskoleålder ökade kraftigt fram till och med år 2011, varefter barnantalet 
planade ut och var stabilt runt 2 850 barn fram till år 2015. Därefter har barnantalet 
minskat. År 2019 var antalet barn i förskoleålder 2 495 barn och beräknas sjunka 
ytterligare till år 2020. Från år 2019 till år 2025 förväntas antalet barn i åldersgruppen 1-5 
år i kommunen som helhet öka med ca 165 barn. Ökningen märks framförallt i de östra 
delarna, där det dock sedan tidigare finns ett överskott av förskolelokaler.  

I februari 2015 öppnade Tallgårdens förskola i Mölnlycke. Västergärdets förskola i 
Landvetter invigdes i augusti 2017 och i samband med detta stängdes två förskolor i 
samma kommundel. Inför hösten 2020 övergick förskolorna Högadal i Mölnlycke och 
Stommen i Landvetter till annan verksamhet inom sektorn.  

Antalet elever i grundskoleålder har ökat stadigt under en lång period men elevantalet ser 
nu ut att plana ut. Hösten 2017 invigdes Backaskolan (åk F-3) i Landvetter och inför 
hösten 2021 väntas Fagerhultsskolan (åk 4-9) i Hindås stå klar. Utökning av skolplatser i 
övriga orter har ordnats genom paviljonger samt övertagande av förskolelokaler.  

Elevantalet för åldersgruppen 6-15 år i kommunen som helhet förväntas sjunka med ca 70 
elever från år 2019 till år 2025. I Mölnlycke väntas elevantalet sjunka med ca 100 elever 
under samma period samtidigt som elevantalet i Landvetter och Björketorp väntas öka 
med ca 80 respektive 90 elever. Utifrån antalet elever finns således inget behov av en ny 
grundskola i kommunen.  

Barn- och elevantal samt lokalbehov beskrivs mer utförligt i lokalresursplanen (bilaga 1).  

Juridiska aspekter 

Rättsfall tyder på att kommunen kan utge ersättning för faktisk lokalkostnad om 
kommunen har behov av nyetablering. Förvaltningens bedömning är dock att antalet barn 
och elever i kommunen inte motiverar ett behov av en ny skola inom överskådlig tid.  

Den politiska inriktningen är däremot tydlig i fråga om intresset av alternativa utförare. 
Förvaltningen har inte sett någon rättslig prövning av huruvida detta intresse kan 
motivera en tillämpning av undantagsregeln, när elevantalet inte utgör något behov.  
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Ekonomiska konsekvenser 

En övergång från användandet av huvudregeln till att tillämpa undantagsregeln genom 
ovan beskrivna modell kommer att medföra ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Nedanstående beräkningar baseras på 2020 års nivå. Eftersom kommunens budgeterade 
lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje nytt budgetår, kommer även bidragens 
grundbelopp och en extra lokalersättning att ändras inför respektive budgetår. Beloppen 
nedan ska därför ses som en ögonblicksbild för en nyetablering under år 2020.  

Vid etablering av en ny förskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda förskolelokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp kunna 
få upp till ytterligare ca 1 900 kronor per barn och år.   

Vid etablering av en ny grundskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda skollokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp årligen 
kunna få upp till ytterligare ca 3 300 kronor per elev i förskoleklass och ca 5 200 kronor 
per elev i grundskola åk 1-9. För fritidshem skulle motsvarande ersättning vara ca 2 000 
kronor per elev.   

Som exempel skulle detta innebära en maximal extra lokalersättning om ca 0,2 mnkr per 
år för en förskola med sex avdelningar. För en grundskola med 600 elever skulle detta 
innebära en maximal extra lokalersättning om ca 4 mnkr per år. Kommunens merkostnad 
beräknas till ca 3,3 mnkr per år.  

Fristående verksamhet har möjlighet att använda kötid istället för närhetsprincip vid 
antagning till skolan, vilket innebär att eleverna på en nybyggd skola med annan utförare 
inte behöver komma från något specifikt upptagningsområde.  

Vid nyetablering finns därför en risk att det uppstår tomma platser i befintliga förskolor 
och skolor i kommunal regi. När barn- eller elevantal minskar, minskar även enhetens 
budget. Rektors uppdrag blir att anpassa storleken på grupper, klasser och organisation; i 
den mån det är möjligt. Om detta leder till att förskolan eller skolan visar ett underskott 
jämfört med budget, innebär det i praktiken att kommunens genomsnittliga kostnad per 
barn/elev ökar. Enligt likabehandlingsprincipen ska då fristående verksamhet ersättas 
med motsvarande belopp per barn/elev, vilket även sker retroaktivt för innevarande år.  

Eftersom det i dagsläget bedöms finnas tillräckligt med förskole- och grundskolelokaler 
inom överskådlig tid, skulle en nyetablering i kommunen oavsett huvudman innebära ett 
lokalöverskott. Det ekonomiskt mest rationella skulle då vara att lägga ned en eller flera 
kommunala skolenheter, vilket samtidigt medför att äldre och billigare lokaler har ersatts 
med nyare och dyrare lokaler. En nedläggning av en kommunal förskola eller skola skulle 
alltså inte ge full ekonomisk effekt, eftersom lokalkostnaderna för kommunens egna 
lokaler är lägre än för en nybyggd förskola eller grundskola med extra lokalersättning.  

Det kan också finnas svårigheter med att lägga ned en viss förskola eller skola, eftersom 
de tomma platserna kan vara utspridda på flera olika enheter i ett större geografiskt 
område. I kommunens ansvar ingår också att kunna ta emot alla barn/elever som vill ha 
en plats i en kommunal förskola/grundskola. För att kunna erbjuda plats till barn/elever 
som flyttar in till kommunen och anpassa efter växlande barn- och elevkullar behöver 
kommunen ha en rimlig beredskap.  
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Sammantaget skulle tomma platser och därmed en mindre optimal lokalanvändning av 
kommunala förskolor/grundskolor, tillsammans med ett skifte från äldre och billigare 
lokaler till nyare och dyrare, medföra att kommunens lokalkostnad per barn/elev såväl 
som totala lokalkostnad skulle öka. Dessutom skulle grundbeloppet för lokalbidrag till 
fristående verksamhet öka. Med kommunens beslutade riktlinjer för skolskjuts, skulle 
även skolskjutskostnader för grundskoleelever öka till följd av en etablering.  

En ersättningsmodell i enlighet med den ovan beskrivna riskerar att öka de kommunala 
kostnaderna.  

 

 

 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN 
 
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för 
den kommunala verksamheten. Planen revideras årligen i samband med att förvalt-
ningen upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan komma att flyttas 
mellan åren om förutsättningarna ändras. Lokalresursplanen redovisar: 

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

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

Sektor Lokalresursplan Investeringsbudget 
 

Utbildning och kultur Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Socialtjänst Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Samhällsbyggnad  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Teknik och förvaltningsstöd  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Kommunledning  Lokaler och övriga inve-
steringar 

 

1.1. LOKALER 
 
Politiska inriktningar 

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

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

Samhällets ansvar för bostäder till flyktingar 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

KARTOR HÄRRYDA 

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

 

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

2.2.1.  Förskola 

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

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

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

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

 – kommunal verksamhet 50 50 50 50 50 52 

 – fristående verksamhet 9 9 9 9 9 9 

Behov (antal avdelningar)  57 55 54 57 58 59 

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

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Tillfälliga lokaler (paviljonger)         2   

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

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

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

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Jensen Education       5     

Kvarstående över-/underskott 8 7 7 12 10 10 
 
 

Kapacitet/behov Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

 – kommunal verksamhet 2 2 2 2 2 2 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  2 2 2 2 2 3 

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

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

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

Kapacitet/behov Rävlanda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 1 1 1 1 1 1 

Behov (antal avdelningar)  6 6 6 6 7 7 

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

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 2 2 2 2 1 1 
 

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

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

 – kommunal verksamhet 12 12 12 12 12 12 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 2 2 

Behov (antal avdelningar)  12 12 11 12 12 13 

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

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning           1 

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

Kapacitet/behov Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

 – kommunal verksamhet 6 6 6 6 6 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  5 5 6 6 7 6 

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

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning         1   

Kvarstående över-/underskott 1 1 0 0 0 1 
 

2.2.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Allmän beskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

– kommunal verksamhet 2480 2480 2480 2480 2480 2480 

– fristående verksamhet 580 580 580 580 580 1180 

Behov (antal skolplatser) 3030 3015 3030 2965 2930 2890 

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

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Internationella Engelska Skolan 600 

Kvarstående över-/underskott  30  45  30  95 730 770 

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

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

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

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

Kvarstående över-/underskott 120 90 60 50 50 50 
 

Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

 – kommunal verksamhet 25 25 25 25 25 25 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 16 17 18 24 19 31 

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

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

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

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

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

– kommunal verksamhet 375 375 750 750 750 750 

– fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 355 460 520 575 570 585 

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

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Fagerhultsskolan 450 

Avveckling tillfälliga lokaler -75

Kvarstående över-/underskott 20 290 230 175 180 165 

Rävlanda/Hällingsjö 

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

 – kommunal verksamhet 650 650 600 600 600 600 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

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

Kapacitetsförändring enligt LRP:             
Avveckling tillfälliga lokaler   -50         

Kvarstående över-/underskott 20 40 50 90 100 70 

 

Grundsärskola  

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

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

Elevutveckling för grundsärskolan 

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

Behov av lokaler  

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

2.2.3. Gymnasieskola 

Allmän beskrivning 

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

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

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

Beräkningsgrunder 

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

Behov av lokaler 

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

2.2.4. Utveckling och flerspråkighet 

Allmän beskrivning 

Verksamheten består av enheterna:  

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

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

Behov av lokaler 

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

2.2.5. Kultur och fritid 

Allmän beskrivning 

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

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

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

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

Fritidsverksamheten består av två avdelningar; Föreningsservice och Fritid ungdom.  

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

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

Idrottsanläggningar 

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

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

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

 

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

65-74 3 353 3 276 - 77 

75-79 1 294 1 466 172 

80-84 811 1 174 363 

85-89 487 612 125 

90- 241 304 63 

65- 6 186 6 832 646 

 

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

Råda 3 139 3 716 577 

Landvetter 1 496 1 609 113 

Härryda 383 354 -29 

Björketorp 1 168 1 150 -18 

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

3.2.1.  Särskilt boende för äldre 

Allmän beskrivning 

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

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

Beräkningsgrunder och behov av boende 

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

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

 

  

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

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

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

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

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

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

 

  

TRYGGHETSBOENDE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Biståndsbedömt trygghetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende Landvetter 31 31 31 31 31 31
Biståndsbedömt trygghetsboende Mölnlycke 35 35 35 35 35 35
Biståndsbedömt trygghetsboende Hindås 5 5 5 5 5 5
Trygghetsboende 
Trygghetsboende Hindås 15 15 15 15 15 15
Trygghetsboende Mölnlycke 85 85 85 85
TOTALT 86 86 171 171 171 171
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3.2.2. Träffpunkter och dagverksamheter 

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

3.3.1. Boende för personer med funktionsnedsättning 

Allmän beskrivning 

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

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

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

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

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

Beräkningsgrunder och behov av boende 

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

 

3.3.1. Korttidsboende/korttidshem 

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

3.3.2. Daglig verksamhet 

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

 
 
  

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

3.4.1. HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar 

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

3.4.1. Stödboende 

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

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

3.4.2. Träningsbostäder 

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

3.4.1. Kommunala kontrakt 

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

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

  

 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lägenheter till socialtjänstens 
målgrupper

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

Utveckling av elevantal  

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

Beräkningsgrunder 

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

Behov av lokaler 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

Senast reviderad:2020-09-01

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

Utbyggnad Detaljplan

Tillfälliga paviljonger Mölnlycke 2
Projektering/upphandling av 
byggentreprenör

Enebacken II Mölnlycke K 6 Byggnation/etablering

Tillbyggnad/paviljong Hindås K 1 Verksamhetsstart

Tillbyggnad Hällingsjö förskola Hällingsjö K 1 A Avveckling

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

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

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

Säteriet Mölnlycke P 4 Förbo är exploatör/markägare.

Ekhagsvägen/Fagerhultsvägen Hindås K 6

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

Grundskola Elever
Utbyggnad
Fagerhultskolan Hindås K 450

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

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

Frida Mölnlycke P 300

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

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

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

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

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

Säteriet, Attendo Mölnlycke P 60 Avtal tecknat om 54 platser

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

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

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

Bostad med särskild service 
funktionsnedsättning 

2020 2026-
2030

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

Kommunala och fristående förskolor 

        

Kommunala förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn* per 200915 

Barrskogens förskola 5 90 92 

Djupedals förskola  6 108 85 

Finnsjöns förskola 3 54 47 

Furubackens förskola 4 72 72 

Hulelyckans förskola  2 36 37 

Krokens förskola  6 108 92 

Ljungna förskola  3 54 54 

Mossens förskola  2 36 37 

Nysäters förskola  4 72 68 

Pixbo förskola  3 54 53 

Rullstenens förskola  6 108 78 

Tallgårdens förskola 6 108 106 

Fristående förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Frida förskola 4 - 72 

Föräldrakooperativet Bamsebo 1 - 19 

Råda Montessoriförskola 2 - 27 

Skogsbärets kooperativa förskola 2 - 26 

        

Kommunala förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Agnebäckens förskola 5 90 81 

Eskilsby förskola  2 36 24 

Hagens förskola 6 108 51 

Högåsens förskola  3 54 38 

Mystens förskola  6 108 92 

Salmereds förskola  6 108 50 

Sjöholmens förskola  2 36 36 

Skårtorps förskola  7 126 85 

Smedjebackens förskola 6 108 107 

Västergärdets förskola  6 108 79 
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Fristående förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Solbackens förskola 2 - 30 

        

Kommunala förskolor Östra 
delarna 

Kapacitet Kapacitet 
Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Björkängens förskola  6 108 70 

Fagerhults förskola  6 108 83 

Gärdets förskola 4 72 34 

Hedens förskola  3 54 51 

Hindås förskola  3 54 54 

Älmhults förskola 3 54 35 

Fristående förskolor Östra delarna 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Förskolan Fisken 1 - 18 

Hindås Montessoriförskola 2 - 29 

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

        

Kommunala grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Skinnefjällsskolan F-3 300 266 

Furuhällsskolan F-5 325 319 

Högadalsskolan F-5 300 295 

Säteriskolan F-5 300 275 

Vällsjöskolan F-5 168 168 

Djupedalsskolan 4-9 450 452 

Ekdalaskolan 6-9 400 438 

Båtsmansskolan 6-9 240 240 

Fristående grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Fridaskolan F-9 580 571 

        
Kommunala grundskolor 
Landvetter Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Eskilsbyskolan F-2 25 16 

Backaskolan F-3 320 215 

Lunnaskolan F-3 400 400 

Härrydaskolan F-5 150 139 

Önnerödsskolan 4-9 450 446 

Landvetterskolan F-9 800 812 

        
Kommunala grundskolor Östra 
delarna Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Hindåsskolan F-5 375 351 

Hällingsjöskolan F-5 150 127 

Rävlandaskolan F-9 500 508 
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 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 28 – 

Funktionsstöd 
  
  

        

Gruppbostad Antal platser Boende per 
200914   

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

Servicebostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Biblioteksgatan 9 9   
Lindbacken 12 12   
Lindska 5 5   
Enebacken 12 12   
Stenbrottet 8 8   
Landvetter       
Landvetter 7 7   
Guldsmedsgården 6 5   
Totalt 59 58   
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 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 29 – 

Vård- och omsorg 
  
  

        

Särskilt boende permanent Antal platser Boende per 
200914   

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

Korttidsboende Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Ekdalagården 7 7   
Hönekulla gård * 20 10   
Totalt 27 17   
        
* Inkluderar inrättad Covid-enhet, 10/10 platser lediga.   
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Bidrag till fristående skolor – intressanta domar 

Från och med kalenderåret 2010 gäller regler i skollagen (2010:800) för beräkning av 

kommunernas bidrag till fristående skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklasser. 

Kompletterande föreskrifter finns i Skolförordningen (SFS 2011:185) och 

Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039). 

En av de viktigaste förändringarna i regelverket är att de fristående huvudmännen får 

överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. SKR har därför 

följt rättsläget sedan 2010 och kan konstatera att domarna i förvaltningsrätterna i 

många fall är motstridiga. Numera har dock de flesta överklagansgrunder prövats även 

i någon av kammarrätterna. Vi samlar därför inte längre in samtliga domar utan 

koncentrerar oss på domar från kammarrätterna. Vi försöker dock fånga in domar från 

förvaltningsrätterna som rör överklagansgrunder som inte tidigare behandlats.  

Förvaltningsrättens domar är inte några prejudikat och det finns endast ett fåtal 

avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen än så länge. Det går därför inte att säga 

att det finns någon klar praxis än men det finns ändå domar som kan ge viss 

vägledning. Nedan har vi sammanställt några av de domar som vi tror kan vara bra att 

känna till. Eftersom domarna från kammarrätterna väger tyngre har vi markerat dem 

och domar från Högsta förvaltningsdomstolen genom att använda röd färg. Vi har valt 

att sortera domarna utifrån de vanligaste överklagansgrunderna enligt nedan. OBS! De 

senaste uppdateringarna är markerade med streck i vänstermarginalen. 

  

1 Otydliga beslutsunderlag 2 

2 Gränsdragning administration 3 

3 Beräkning moms och administration 4 

4 Samverkansavtal gymnasieskolan – hur ska ersättningen beräknas? 5 
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1 Otydliga beslutsunderlag  

För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom 

förvaltningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (22 § 

förvaltningslagen SFS 1986:223). Sedan nuvarande regelverk började tillämpas 2010, 

har dock domstolarna tillåtit prövningar även av generella beslut, utan en specifik 

mottagare.  Domstolarna verkar har fokuserat på intentionen med lagstiftningen och 

accepterat generella beslut eftersom kommunernas val av rutiner annars skulle avgöra 

de enskilda huvudmännens möjligheter att överklaga bidragsbesluten. Men den 19 

juni 2017 slog Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i mål nr 5998-16 fast att ett 

generellt utformat bidragsbeslut inte kan prövas genom förvaltningsbesvär och 

därmed kan beslutet inte få en fullständig prövning. 

SKR:s kommentar: I cirkulär 18:46 (tidigare 09:75) ger vi råd om hur 

beslutshanteringen ska gå till.  

En av de vanligaste orsakerna till överklagande är att de fristående skolorna inte kan 

göra en bedömning av om lika villkor har tillämpats.  

Förvaltningsrätterna har haft olika åsikter om hur beslutsunderlagen ska se ut. 

Nedanstående domar visar hur olika domstolarna kan tolka liknande grunder för 

överklagan. 

FKA 7943-10 Det är tillräckligt att skicka beräkningar och motivering vid förfrågan. 

FVA 354-10 Beslutet innehåller ingen motivering. Redan på denna grund ska beslutet 

upphävas och visas åter till BUN för nya beslut.  

FKA 4756-10 Det går inte att kräva att en samverkanskommun, som använder 

genomsnittlig kostnad, ska kunna redovisa övriga kommuners beräkningar.  

FLI 4488-10 Att kommunen erbjuder programmet via samverkansavtal innebär inte att 

kravet på redovisning kan efterges. 

När det gäller detaljeringsnivå har domstolarna ofta utgått från förordningstexterna. 1 

Om kommunens beslutsunderlag uppfyllt minimikraven enligt förordningarna har 

redovisningen oftast ansetts uppfylla kraven. Se t.ex. KGO 2187-11  

Det finns en dom, FMA 886-11, där rätten konstaterar att en redogörelse av vad som 

inte ingår i beräkning av övriga kostnadsposter (och därmed ska täckas av 

administrationsschablonen, SKR:s anmärkning) kan vara avgörande för frågan om 

bidraget beräknats på samma grunder. Förvaltningsrätten anser därför att 

redovisningskravet ska kunna omfatta en skyldighet att lämna en sådan redogörelse. 

SKR:s kommentar: Det grundläggande kravet måste vara att de enskilda huvudmännen 

ska kunna avgöra om bidragen innebär lika villkor. I vårt cirkulär 18:46 (tidigare 

09:75) ger vi nedanstående råd om vilken information som besluten ska innehålla: 

”Varje beslut ska ha ett eget diarienummer. Besluten ska vara skriftliga, ange  

                                                 
1 Skolförordningen (2011:185) och Gymnasieförordningen (2010:2039)  
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tillämplig lagbestämmelse och ska vara försedda med en motivering (t.ex. under 

rubriken ”Beslutsskäl”).  

Motiveringen kan utgöras av ett beräkningsunderlag, gärna kompletterat med en 

förklarande text, som på ett sammanfattande sätt klart beskriver hur bidraget per barn 

eller elev har beräknats. Utgångspunkten bör vara att den enskilde huvud-mannen 

utifrån beräkningsunderlaget ska kunna bedöma om kommunen använt samma 

grunder som vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna. Enligt vår 

bedömning kan det göras genom en jämförelse av bidragsbeloppen till egen och 

fristående verksamhet. Eventuella skillnader bör förklaras, t.ex. om kommunens 

enheter gratis kan nyttja kommungemensamma resurser såsom städning eller måltider 

medan motsvarande kostnader ingår i bidragen till en-skilda huvudmän. En annan 

skillnad som kan behöva förklaras är att det i kommunens bidrag kanske ingår 

kostnader som finansieras via riktade statsbidrag som även enskilda huvudmän kan 

söka från ansvarig myndighet. I så fall ska kostnader motsvarande kommunens 

intäkter inte ingå i bidraget till enskilda huvudmän, eftersom de då blir 

dubbelkompenserade.  

Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att 

tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. 

kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande 

kostnader.” 

2 Gränsdragning administration 

När det gäller administrationsschablonen är den ett avsteg från likabehandlings–

principen. Tanken med en schablon var att underlätta beräkningarna. 

Vare sig proposition, skollag eller förordningar innehåller någon exakt definition av 

vilka kostnader som ska täckas av administrationsschablonen. Eftersom regelverket 

om vad som ska ingå i administration är oklart, har flera överklaganden gjorts. Vissa 

klargörande finns: 

FFA 2810-10 De nämnda tjänsterna (förvaltningsledning, ekonom- och 

personaladministratörer och skolassistenter m.fl.) är administrativa. 

FMA 11814-10 Rektor och förskolechef ska ingå i underlaget innan 

schablonberäkningarna görs. 

Kostnader för vaktmästare har bedömts lite olika, oftast tas hänsyn till vilka 

arbetsuppgifter vaktmästaren utför. 

FHA 630-10 Vaktmästare kan i kostnadshänseende betraktas som administration. 

FLI 2827-10 Huvudmannen har fått för lågt belopp p.g.a. vaktmästare, städ och ränta. 

I vart fall vissa av dessa kostnader utgör enligt förvaltningsrätten ersättningsgilla 

driftkostnader. 

Studie- och yrkesvägledning (SYV) har också bedömts olika i förvaltningsrätterna. 

Enligt FGO 5013-10 och FMA 4090-10 kan SYV ingå i administration. Enligt FUM 
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1100-10 ska SYV ingå in undervisning. Det finns en dom från kammarrätten KGO 

2598-11 som säger att arbetsuppgifterna har så nära samband med undervisning att de 

inte går att betrakta som administration. 

3 Beräkning moms och administration 

När det gäller beräkning av schabloner för administration och mervärdesskatt har 

vissa kommuner ifrågasatt om lokalkostnader ska ingå och i vilken ordning 

schablonerna ska läggas på. Enligt bl.a. förvaltningsrätten i Linköping, FLI 4255-10, 

5209-10, ska lokalkostnader ingå när schablonerna beräknas. ”Ersättning för 

administration och ersättning för mervärdesskatt ska beräknas på ersättning för 

lokalkostnader eftersom ersättning för lokalkostnader omfattas av grundbeloppet” …  

Det finns två olika tolkningar av hur schablonerna för administration och 

mervärdesskatt ska beräknas. De flesta kommuner har använt sig av den traditionella 

”påslagsmetoden” vilket inneburit att man räknat ihop alla övriga kostnadsposter i 

grundbeloppet (undervisning, lokaler, läromedel, måltider, elevhälsa, lokaler) och 

sedan gjort ett påslag med 1,03 (tre procent) för administration och därefter 1,06 (sex 

procent) för mervärdesskatt.  

Exempel ”påslagsmetoden” 

Belopp före schabloner 91 000 

Administration påslag med 3 % 2 730 

Moms påslag med 6% (91000+2730)*0,06 5 624 

Totalt belopp 99 354 

Det finns dock några kommuner som utgått från lagtextens formulering och låtit 

moms och administration vara tre respektive sex procent av grundbeloppet. Denna 

metod har också förvaltningsrätten i Falun förordat i flera domar, FFA 2367-10 m.fl. 

genom att ange följande mall: 

Mervärdesskatt och administration bör beräknas på följande sätt: 

X=grundbelopp 

X=undervisning+lokaler+läromedel+måltider+elevhälsa+(administration (0,03X) ) 

+(moms (0,06X)) 

Exempel 3 respektive 6 procent av grundbeloppet  

Belopp före schabloner 91 000 

Totalt belopp = 91 000/0,91% 100 000 

Administration 3% av totalt belopp 3 000 

Moms 6 % av totalt belopp 6 000 
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Det senare sättet att beräkna schablonerna har i flera fall överklagats och såväl 

Kammarrätten i Jönköping, KJO 743-744-11, som Kammarrätten i Sundsvall KSU 

335-12 har kommit fram till att ”påslagsmetoden” ska användas genom att sätt upp 

nedanstående förtydligande: 

Ersättning för administration ska beräknas på 9 kap. 6 § p. 1–4 och 7 

Ersättning för mervärdesskatt ska beräknas på 9 kap 6 § p 1–5 och 7 

(Infogat av SKR: laghänvisningen ovan är gammal, numera återfinns regleringen i 

skolförordningen 14 kap 4§. Punkterna 1–7 = 1. undervisning, 2. läromedel och 

utrustning, 3. elevvård och hälsovård, 4. måltider, 5. administration, 6. 

mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader.) 

4 Samverkansavtal gymnasieskolan – hur ska ersättningen 

beräknas? 

Det enda som domstolarna är helt överens om när det gäller ersättningar som bygger 

på samverkansavtal, är att det inte finns något regelverk för prissättning i ett 

samverkansområde. En rad modeller har accepterats av domstolarna och det finns 

även domar mot vissa modeller, såsom lägsta pris nedan. 

Genomsnittligt pris  

FST 20508-10 Ett genomsnittspris (beräknat utifrån de anordnande kommunernas 

olika bidrag, SKR:s anmärkning), får anses vara befogat att använda sig av.  

Lägeskommunens pris 

FLI 23-10 m.fl. En blandning av olika modeller bl.a. lägesprincipen kan användas. 

Riksprislistan 

FLI_944-11 m.fl. Riksprislistan är inte tillämplig när kommunen erbjuder 

utbildningen. 

Lägsta pris 

Det finns några tidiga domar som accepterat att det lägsta interkommunala priset 

används för beräkning av bidrag till fristående skolor. Men senare domar pekar i 

motsatt riktning. Av FKA 1560-11 m.fl. framgår att lägsta pris inte förefaller vara i 

överensstämmelse med likabehandlingsprincipen. Vid en överklagan av lägsta pris 

kom kammarrätten KGO 8947-11 m.fl fram till att när kommunen inte anordnar 

utbildningen är ett medelvärde av de samverkande kommunernas budgeterade 

kostnader en rimlig metod för beräkning av bidrag.  

Gemensam prislista 

SKR:s kommentar: Vi har inte sett någon dom som rör en beslutad gemensam prislista 

i samverkansområdena, vilket förmodligen beror på att det anses vara ett rimligt sätt 

att bestämma bidragen och därför inte överklagats. Med gemensam prislista avser vi 
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en modell där ersättningarna för såväl samverkanskommunernas egna skolor, 

ersättningar till kommuner utanför samverkansområdet och ersättningar till fristående 

skolor bygger på samma beräkningar. 

5 Ersättning per program eller inriktning 

När det nya regelverket infördes pekades två inriktningar ut som extra dyra; musik 

inom det estetiska programmet och transport och logistik inom fordonsprogrammet. 

Sedan har det tillkommit ytterligare inriktningar inom Naturbruksprogramet och 

Bygg- och anläggning som särbehandlas. Det finns dock olika tolkningar av om 

bidragen ska fastställas per program eller per inriktningsnivå även i övriga fall och 

domstolarna är inte eniga i sina bedömningar: 

FLI 4186-11 Bolaget anordnar en utbildning som motsvarar energiprogrammet 

inriktning sjöfartsteknik. Enligt Skolverkets beslut är utbildningen i bidragshänseende 

att hänföra till energiprogrammet. Såvitt framgår av utredningen i målet har 

kommunen bestämt bolagets bidrag efter samma grunder som kommunen tillämpar 

vid fördelning av resurser till kommunens egna energiprogram 

FST 21921-10 m.fl. Kommunen erbjuder inte inriktningen Sjöfartsteknik. Bidraget 

ska beräknas enligt riksprislistan. 

Kammarrätten i Jönköping har i KJO 686-12 prövat FLI 4186-11 och kommit fram till 

att Sjömansskolan ska erhålla bidrag enligt riksprislistan. Kommunen erbjuder 

energiprogrammet men inte den aktuella inriktningen sjöfartsteknik.  

6 Kommunala underskott (uppdaterad maj 2020) 

En av de vanligaste frågorna är hur man ska hantera kommunala underskott i 

boksluten. I såväl lagstiftning som förarbetena i propositionerna 2008/09:171 

Offentliga bidrag på lika villkor och 2009/10:157, Bidragsvillkor för fristående 

verksamheter behandlas bara tillskott eller minskningar under löpande budgetår. 

Eftersom det i normalfallet inte fattas något beslut som kan överklagas med 

förvaltningsbesvär i samband med kommunernas bokslut, har det tagit lång tid innan 

några domar rörande bokslutsunderskott tagits av domstolarna. Numera finns det dock 

domar som berör kommunala underskott som inte balanseras till nästa år utan ”skrivits 

av” i kommunens bokslut.  

I februari 2015 kom också ett mål KJO 1230-1233-14 som behandlar överföring av 

underskott i tidigare bokslut, som inte reglerats. 

FGO 7382-12 ”Underskottet anses sannolikt uppkommit delvis på grund av att bidrag 

utgått till fristående verksamheter för barn som valt att gå till dessa och att de 

kommunala enheterna samtidigt erhållit bidrag för oförändrat antal barn, trots att deras 

faktiska antal barn minskat. En sådan fördelning innebär att de kommunala enheterna 

under verksamhetsåret erhållit mer i bidrag per barn än vad som fastställdes i 

kommunens budget. Kommunen har i målet inte anfört eller genom ingivna 

handlingar visat att någon del av underskottet skulle ha balanserats till följande 
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budgetår och att kommunen därmed, genom att inte tillåta avskrivning av underskottet 

skulle ha förhindrat att resurstillskottet gynnat de kommunala verksamheterna i 

förhållande till den fördelning som bestämts i budgeten för året.” 

KSU 1335-12 Ett underskott har uppkommit och av utredningen framgår att 

kommunen skrivet av underskottet. Kammarrätten anser att kommunen tilldelat den 

egna gymnasieverksamheten ett resurstillskott. Eftersom tillskottet inte har kommit de 

fristående skolorna till del, har likabehandlingsprincipen åsidosatts.  

I samma mål men under rubriken Volymförändringar (elevantal) finner kammarrätten 

att kommunen tillfört den egna verksamheten ytterligare resurser genom att antalet 

elever minskat och kostnaden därmed ökat per elev. Motsvarande resurser ska ges till 

de fristående skolorna.  

KJO -1230-1233-14 Parterna är ense om att de kommunala gymnasieskolorna gick 

med underskott 2010. De klagande hävdar att underskotten ska ses som resurstillskott 

för kommunens gymnasieskolor eftersom dessa inte behövt reglera sina underskott. 

Nämnden har invänt att det väsentliga är att underskotten regleras över tid samt att 

underskott i verksamheterna ska återbördas. Frågan blir hur lång tid ett underskott ska 

kunna bestå oreglerat innan det kan betraktas som ett tillskott även om det formellt 

inte är avskrivet. I yttrande till förvaltningsrätten har nämnden föreslagit att underskott 

i analogi med balanskravet i kommunallagen (1991:900), KL, bör regleras under de 

följande tre åren, jfr 8 kap. 5 a § KL. Den föreslagna tiden kan, enligt kammarrättens 

mening vara utgångspunkt för bedömning av vad som är en rimlig tid. Det bör dock 

inte vara uteslutet att efter omständigheter i det enskilda fallet göra annan bedömning. 

Det har numera förflutit mer än tre år sedan underskotten uppstod och de kommunala 

verksamheterna har gått med underskott under en följd av år. Med hänsyn till detta 

och till att nämnden inte har redovisat när underskotten planeras bli reglerade tycks de 

i praktiken ha fungerat som tillskott till de kommunala verksamheterna. De fristående 

skolorna ska därför kompenseras. 

KST 8846-15 Det framgår inte av utredningen att underskotten har överförts i 

resultaträkningen och ackumulerats. Nämnden har således inte visat att den kommunala 

grundskoleverksamheten har fått bära konsekvenserna av underskotten för de aktuella 

åren. Underskotten för åren 2011-2013 i grundskoleverksamheten har således inneburit 

resurstillskott till de kommunala verksamheterna. Dessa resurstillskott har enskilt 

bedriven verksamhet inte fått del av under aktuella år. En sådan senareläggning av 

utbetalningen av resurstillskott medför att villkoren för kommunalt och enskilt bedriven 

verksamhet inte år lika. Likabehandlingsprincipen har därmed blivit åsidosatt. 

KST-6144-19 En kommun redovisade resultatet för sin egen skolverksamhet utifrån 

integrerade resultatenheter som kunde bestå av både förskola och grundskola. När 

verksamheten gick med underskott uppstod frågan om fristående skolor hade rätt till 

extra grundbelopp. Kammarrätten bedömer att kommunen måste redovisa resultatet 

för respektive skolform separat och att det krävs ytterligare utredning kring 

underskotten innan frågan kan avgöras. 
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I samma mål påpekar Kammarrätten att även underskott som senare balanseras utgör 

en likviditetsmässig fördel för den kommunala skolverksamheten. Någon sådan fördel 

uppstår dock inte om den kommunala verksamheten kan använda överskott från 

tidigare år eftersom ytterligare pengar i så fall inte måste tillföras. Sammantaget anser 

kammarrätten att det finns sådana oklarheter i målet att det inte utan ytterligare 

utredning går att avgöra frågan om bolagens rätt till ytterligare bidrag.  

 

I båda domarna ovan hänvisas till HFD2015 ref53 (mål 3876-14), som rör 

laglighetsprövning av tillskott till kommunens verksamheter under ett år, som 

fördelades till fristående huvudmän året därpå när de faktiska kostnaderna i de 

kommunala verksamheterna verifierats genom bokslut. ”I det nu aktuella fallet har 

kommunstyrelsen beslutat att under löpande budgetår tillföra den egna verksamheten 

ytterligare resurser inom ramen för grundbeloppet. För de enskilt bedrivna 

verksamheterna innebar beslutet att de skulle få del av motsvarande tillskott först 

under påföljande år. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening medför denna 

senareläggning av utbetalningen att villkoren för kommunalt och enskilt bedriven 

verksamhet inte är lika. Beslutet strider därmed mot bestämmelserna i skollagen om 

att bidrag till enskilt bedrivna verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen verksamhet.” 

 

SKR:s kommentar:  

Domarna ovan visar att med dagens bidragsregler har det blivit extra viktigt för 

kommunerna att i redovisningen skilja på kostnader som hör till kommunens 

finansierings- och myndighetsansvar (t.ex. att beräkna och betala bidrag/ersättning till 

samtliga huvudmän där det går barn/elever hemmahörande i kommunen, att svara för 

skolskjutsar och andra myndighetskostnader som varken kommer kommunala eller 

fristående verksamheter direkt till godo) och kostnader som hör till de kommunala 

verksamheterna. Kommunerna måste kunna visa om ett underskott beror på fler barn 

och elever totalt sett eller ett underskott uppstått i de kommunala verksamheterna.  

Sker ingen resultatöverföring och det inte finns speciella skäl till att kommunens 

verksamheter redovisar underskott, innebär ett underskott att kommunens 

verksamheter använt mer pengar än beslutat och på det sättet ”själva tilldelat sig ett 

resurstillskott”. Då kan det verka rimligt att de fristående huvudmännen får 

motsvarande resurser.  

Om kommunen har regler för överföring av enheternas resultat och visar att det 

verkligen sker på skolenhetsnivå har det godkänts i flera fall, i flera fall med 

hänvisning till domen från Jönköping (KJO -1230-1233-14) ovan. Enligt domen måste 

det dock finnas en plan för när underskotten ska regleras. 

Om kommunen däremot inte kunnat visa att underskotten överförts i resultaträkningen 

och ackumulerats, har domstolarna ansett att kommunens skolor fått resurstillskott, 

som också bör komma de fristående skolorna till del. 
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Dock har Kammarrätten i Stockholm i två fall, med hänvisning till HFD 2015 ref53, 

ansett att även underskott som balanseras utgör en likviditetsmässig fördel för den 

kommunala skolverksamheten. Om den kommunala verksamheten kan använda 

överskott från tidigare år uppstår dock ingen fördel. Rättsläget för balansering av 

underskott (när det inte finns ett upparbetat överskott) är därmed osäkert. 

Det finns inga krav att kommunerna måste ha barn/elevpeng till de egna skolorna men 

samtidigt blir det svårt att jämföra om resursfördelningen sker på lika villkor, om en 

fristående skola får betalt per barn/elev medan den kommunala skolan får ett fast 

anslag. Har den kommunala skolan haft färre barn/elever än beräknat utan att få 

minskat anslag, har de kommunala verksamheterna faktiskt fått högre bidrag per 

barn/elev och på det sättet sluppit att anpassa organisationen. Har den kommunens 

skola haft fler barn/elever än beräknat utan att få en ökning av anslaget har 

kommunens skola fått lägre bidrag per barn/elev. I det fallet leder det kanske till att 

skolan redovisar underskott. Då är det viktigt att kunna visa att underskottet beror på 

ökat barn- och elevantal och inte på att kommunens verksamheter använt mer pengar 

än budgeterat per barn/elev.  

7 Lokaler (uppdaterad maj 2020) 

Många överklaganden har rört lokaler. De flesta överklagande har gällt om huvudregel 

med genomsnittlig lokalkostnad eller undantagsregeln med faktisk lokalersättning ska 

användas. Diverse varianter däremellan har också prövats, liksom kommunernas 

underlag för beräkning av genomsnittlig lokalkostnad. Nedan har vi samlat några 

kammarrättsdomar angående lokalkostnader: 

KSU 2319-10, KSU 2245 Kommunen har undantagit två kommunala skolor vid 

beräkningen, därför blir det inget genomsnittligt belopp. Kommunen måste göra en ny 

beräkning enligt huvudregeln där alla skolor ingå eller ge ersättning för faktisk 

lokalkostnad. 

KSU 2964-10 och 1439-10 Kommunen har tillämpat undantagsregeln och samtidigt 

begränsat maxkostnaden till kommunens genomsnitt. Förordningen ger ej utrymme 

för att kombinera huvud- och undantagsregel. 

KJO 1893-11 Det är rimligt att den fristående skolan visar vilka alternativt som 

övervägts vid etableringen och att valt alternativ är rimligt. Huvudmannen har inte 

anfört tillräckligt för att kommunen ska behöva frångå huvudregeln. 

KSU 2234-10 Den fristående skolans lokaler är större än vad skolan för närvarande 

har elevunderlag till. Ersättning med faktisk lokalkostnad skulle vara 

kostnadsdrivande. 
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KST 7509-11 Det har i målet inte visats att kommunens skolor har en onormalt låg 

kostnadsnivå eller att genomsnittsbeloppet för kommunens lokalkostnader för alla 

skolor är icke-representativt på orten. Det har inte heller visats att en jämförelse med 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig av något annat skäl. 

KJO 3258-16 Enligt kammarrättens mening ger utredningen i målet inte stöd för att 

kommunens lokalkostnader är orimligt låga eller för att de beräknats på ett sätt som 

står i strid med likabehandlingsprincipen. Skillnaden mellan kommunens och 

friskolornas kostnader förefaller istället till stor del bero på att friskolorna valt 

etablering i nyproducerade lokaler och har en lägre elevtäthet. Under sådana 

förhållanden kan särskilda skäl att frångå huvudregeln om ersättning motsvarande 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad inte anses föreligga. Inte heller i övrigt finns 

skäl att ändra nämndens beslut. 

FST 13120-19 Målet rör laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut att 

kommunen genom ett partöverlåtelseavtal automatiskt ska inträda som part i hyresavtalet 

för det fall att hyresgästen (en fristående skola) väljer att frånträda hyresavtalet i förtid. 

Beslutet överklagades av en oppositionspolitiker. 

Förvaltningsrätten finner att det överklagade beslutet medför en ekonomisk garanti för 

hyresvärden och att detta utgör ett individuellt inriktat stöd till enskild. Beslutet har 

därmed inte kommit till på lagligt sätt. Kommunstyrelsen har inte heller haft rätt att fatta 

det beslutet eftersom det varit fråga om ett ärende av principiell beskaffenhet. Mot 

bakgrund av att det överklagade beslutet numera har upphävts och därmed förlorat sin 

betydelse finns det emellertid inte skäl för förvaltningsrätten att också upphäva det 

överklagade beslutet. Målet avskrivs därför. 

FMA 7278-15 Laglighetsprövning av kommunens beslut att godkänna 

markanvisningsavtal, mark för idrottshall, och godkänna köpeavtal, mark för skola med 

ett bolag och att utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng, ersätta skolan med 

mellanskillnaden upp till deras faktiska hyreskostnader. Förvaltningsrätten konstaterar att 

LOU inte är tillämplig vid försäljning av mark. Enligt kommunen utgör den aktuella 

marken för skolan, enligt detaljplan, s.k. verksamhetsmark. Gängse pris för 

verksamhetsmark är enligt kommunen 200 kr per kvadratmeter. Mot denna bakgrund 

finner förvaltningsrätten att köpeskillingen för marken inte innefattar ett stöd till bolaget. 

Kommunen har anfört en rad omständigheter till stöd för sitt beslut att ersätta skolan för 

dess faktiska hyreskostnader. Flera av dessa omständigheter som kommunen nämnt ges 

också som exempel i förarbetena till skollagstiftningen där det kan bli aktuellt att ersätta 

en skola för sådana kostnader. Enligt förvaltningsrättens bedömning har den klagande inte 

förmått visa att kommunens åtagande är oförsvarligt enligt ovannämnda bestämmelser i 

skollagstiftningen eller annan lag. 
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SKR:s kommentar: Ersättning för lokalkostnader ska enligt huvudregeln utgå från 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad per verksamhet. Enligt regelverket är det 

dock möjligt att ta hänsyn till behov av nyetableringar och ge en anordnare extra 

ersättning, dock ej mer än faktisk kostnad. Därmed torde det inte finnas anledning att 

ge andra garantier från kommunen. Lokalbidraget utgår för inskrivna elever medan 

andra garantier/”hyresrabatter”, förutom att de kan vara olagliga, kan bli 

oproportionerligt stora om den fristående skolan inte bara har elever från 

lägeskommunen, utan även från andra kommuner.  

8 Villkorade bidrag 

KGO 2136-11, KGO 2489-11 Grundbeloppet har villkorats, att den enskilda förskolan 

måste ha samma sammansättning av personal som kommunen innebär en begränsning 

som inte är förenligt med lagstiftningen. 

KGO 2181-11 Kostnader för ”Var sin dator” ska ingå i grundbeloppet utan att vara 

riktat, kommunens bidragssystem får inte vara detaljstyrande. Annars begränsas 

handlingsfriheten för huvudmannen. 

KST 2284-12 Nämnden beslutade att inrätta en gemensam studie- och 

yrkesvägledning för samtliga folkbokförda elever. Kammarrätten konstaterar dock att 

studie- och yrkesvägledning ska ingå i posten undervisning och därmed saknas stöd 

för att underlåta att betala ut ersättning för studie- och yrkesvägledning. Att 

likabehandlingsprincipen (kommunens skolor hänvisas också till den gemensamma 

studievägledningen) eller att studie- och yrkesvägledningen inte fungerade 

tillfredsställande ändrar inte den bedömningen.  

SKR:s kommentar: Domarna ovan pekar på att kommunen inte kan villkora bidragen 

eller olika delar av bidragen med att de ska användas på ett visst sätt eller till ett visst 

ändamål. Detta är också innebörden av propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag 

på lika villkor. Där framgår följande av sid 33: ”Avsikten är inte heller att kommunen 

ska besluta hur mycket varje enskild skola ska avsätta för var och en av de olika 

beståndsdelarna. Den bidragsgivande kommunens bidragssystem ska vidare inte vara 

bli detaljstyrande för hur den fristående skolan disponerar sina resurser. Detta skulle 

strida mot grunderna för mål- och resultatstyrningen av skolan och innebära en 

återgång till en förlegad regelstyrning. Det måste finnas frihet för den enskilda 

skolan/verksamheten att utifrån lokala behov och omständigheter göra sina egna 

prioriteringar av hur stora resurser man vill avsätta för ett visst ändamål. Om en 

enskild huvudman vill lägga större resurser på undervisning och pedagogisk 

verksamhet men mindre på utrustning och läromedel än vad fördelningen vid 

beräkningen av bidraget visade, ska huvudmannen vara fri att göra detta.” 
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9 Avläsningstillfällen 

KJO 3088-11 Av förordningstext framgår endast att utbetalningar ska göras en gång 

per månad om man inte kommit överens om annat. Det saknas reglering när det gäller 

avstämningstillfäller av antalet barn och elever, vilket talar för att kommunen själva 

får avgöra hur ofta antalet barn och elever ska mätas.  

SKR:s bedömning: När det gäller avläsningstillfällen bör kommunen fastställa tydliga 

riktlinjer så att det inte behöver uppstå diskussioner. Många kommuner har t.ex. 

fastställt ett visst datum varje månad då man gör avläsning. Den skola där 

barnet/eleven är inskrivet i (och verkligen deltar i verksamheten) får ersättningen. 

Därmed ska kommunen inte hamna i en situation där två anordnare kräver betalat för 

samma barn/elev samma månad (med undantag för när ett barn faktiskt deltar i två 

olika verksamheter under dagen t.ex. allmän förskola och pedagogisk omsorg).  

10 Socioekonomisk viktning/strukturbidrag/små skolor 

Under förutsättning att kommunerna behandlar alla huvudmän likadant har 

socioekonomiska viktningar, strukturbidrag, bidrag för små skolor och andra extra 

tillägg accepterats i domstolarna. Har kommunen inte behandlat huvudmännen lika 

har det blivit bifall för huvudmännen. Det som domstolarna beaktat är om bidragen 

uppfyller likabehandlingsprincipen, inte kommunens rättighet att bestämma över 

detaljerna i resursfördelningssystemet.  

FLI 4255-10, 5209-10 Extra tillskott för små skolor fördelas på lika sätt till alla 

huvudmän, men bolaget har inga små skolor.  

FUM 838-10, 839-10 ska betala strukturbidrag även till enskild regi. Att endast ge det 

till kommunala förskolor är ett avsteg från likabehandlingsprincipen. Detta mål 

prövades även i kammarrätten, KSU 55-11 men där framkom inget som föranledde 

någon ändring av förvaltningsrättens avgörande. 

KGO 3666-11 Socioekonomiskt index har inte beräknats efter samma grunder till 

huvudmannen som för kommunens motsvarande verksamheter, därför fick 

huvudmannen bifall. 

11 Tilläggsbelopp för särskilt stöd (uppdaterad maj 2020) 

Enligt förarbetena i proposition (2008/09:171) Offentliga bidrag på lika villkor, är 

tilläggsbeloppet endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda 

elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära 

stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska 

hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Kostnaderna för stödet ska 

vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda 
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behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Med utgångspunkt i den 

grundläggande principen om likabehandling bör vid utbildning i en fristående skola 

extra resurser tilldelas för en elev vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva 

extra resurser om eleven hade gått i hemkommunens skola. Kostnader för stöd i form 

av extra undervisning eller undervisning i en särskild grupp som syftar till att hjälpa 

elever med svårigheter att nå målen bör ingå i undervisningskostnaderna.  

I maj 2016 fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagens (2010:800) 

bestämmelser om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m. för barn och elever i behov 

av särskilt stöd, i enlighet med regeringens proposition 2015/16:134. 

Ändringarna i skollagen innebär att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt 

utifrån barnets eller elevens behov. Det gäller såväl när det gäller frågan om 

tilläggsbelopp ska lämnas eller inte som när det gäller tilläggsbeloppets storlek.  

Av skolförordningen (2011:85) respektive gymnasieförordningen (2010:2039), 

framgår att med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av 

lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn 

eller elever med stora inlärningssvårigheter. Extraordinära stödåtgärder för barn och 

elever med stora inlärningssvårigheter kan enligt propositionen handla om en extra 

lärar- eller specialpedagogresurs för elever som har behov av sådana insatser 

kontinuerligt under skoldagen.   

Eftersom tilläggsbeloppet ska prövas individuellt är det oftast svårt att jämföra domar 

med varandra. Det finns dock några domar från Högsta förvaltningsdomstolen som 

ger vägledning.  

HFD 4314-11 Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att upphäva kammarrättens och 

förvaltningsrättens dom och fastställa kommunens beslut att avslå ansökan om 

tilläggsbelopp. Av Högsta förvaltningsdomstolens bedömning framgår bl.a. att 

eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste en utredning klart 

visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd. De svårigheter som beskrivs i 

läkarintygen är enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening av det slag som kan 

kopplas samman med undervisningssituationen och som ska kunna hanteras inom 

ramen för grundbeloppet. I det medicinska underlaget finns inte något som visar att 

eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd i den mening som ger rätt till 

tilläggsbelopp. 

 

HFD 5544-18 Storleken på tilläggsbelopp till fristående verksamhet ska bestämmas 

individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram. Det är 

Högsta förvaltningsdomstolens slutsats efter att ha prövat frågan om hur 

tilläggsbelopps storlek ska bestämmas. En fristående förskola ansökte om 

tilläggsbelopp motsvarande kostnaden för en assistent i 30 timmar per vecka för ett 

visst barn. Kommunen beviljade halva det sökta beloppet och hänvisade till ett 

tidigare fattat generellt beslut om att tilläggsbelopp för barn med psykiska 

Page 220 of 253



 

 2020-05-25   
 

14 (15) 
 

    

   
 

 

 

funktionshinder skulle halveras. Skälet till det generella beslutet var att kommunen 

annars riskerade att inte hålla årets budget. Kommunen ansåg att den hade stöd för att 

bara bevilja halva beloppet eftersom motsvarande nedsättning gällde även i kommunal 

verksamhet, det vill säga i enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslutet var också 

grundat på att kommunen hade betydande ekonomiska svårigheter. Enligt HFD 

framgår det av både skollagen, förarbeten och praxis att tilläggsbelopp för barn i 

behov av särskilt stöd ska baseras på en individuell bedömning avseende varje barns 

unika behov. Den individuella bedömningen ska inte bara omfatta frågan om 

tilläggsbelopp över huvud taget ska lämnas utan också tilläggsbeloppets storlek. 

Domstolen anser att det också står klart att likabehandlingsprincipen inte gäller direkt 

i fråga om tilläggsbelopp. HFD anser att om kommunen vill åberopa betydande 

organisatoriska eller ekonomiska förhållanden ska det ske vid den individuella 

bedömningen av tilläggsbeloppets storlek. Eftersom kommunen i motiveringen till 

beslutet bara hänvisat till det generella beslutet om nedsättning bedömer HFD att 

kommunen inte gjort detta. 

 

HFD 1320-19 Kommunen halverade ersättningen per timme för elevassistenter jämfört  

med året före. Enligt HFD framgår det av skollagen och dess förarbeten samt av 

praxis, att det beträffande tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av 

särskilt stöd ska göras en individuell bedömning avseende varje elevs unika behov. 

Bedömningen ska, förutom frågan om ett tilläggsbelopp över huvud taget ska lämnas, 

också avse tilläggsbeloppets storlek. Det står vidare klart att likabehandlingsprincipen 

inte kan tillämpas direkt i fråga om tilläggsbelopp. HFD konstaterar att 

bestämmelserna i skolförordningen visserligen ger intryck av att även 

tilläggsbeloppets storlek ska bestämmas med utgångspunkt i de ekonomiska 

förhållandena i hemkommunens egen verksamhet eller utifrån en förutbestämd 

budgetram. Mot bakgrund av reglerna i skollagen och hur de har tolkats saknas det 

dock lagstöd för en sådan ordning. Utgångspunkten vid bestämmandet av storleken på 

ett tilläggsbelopp ska vara att elevens behov av stöd kan tillgodoses i praktiken. 

Beloppet ska vara skäligt och bör, även om tilläggsbelopp enligt skollagen endast 

gäller i förhållande till fristående verksamheter, kunna fastställas genom en jämförelse 

med vad ett motsvarande stöd inom hemkommunen i allmänhet hade kostat. I de nu 

aktuella fallen står det klart att de belopp som kommunen har beviljat är alltför låga 

för att de tre eleverna ska kunna ges det assistentstöd som de bedömts ha behov av. 

 

 

 

Frågor kan ställas till: 

Mona Fridell, tfn 08-452 7910, mona.fridell@skr.se 

Eva-Lena Arefäll, tfn 08-452 7945, eva-lena.arefall@skr.se 
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Bilaga 1 Beteckning domar 

Beteckningarna på domarna utgår från nedanstående förkortningar följt av målets 

nummer. 

FFA – Förvaltningsrätten i Falun  

FGO – Förvaltningsrätten i Göteborg  

FHA – Förvaltningsrätten i Härnösand  

FJO – Förvaltningsrätten i Jönköping  

FKA – Förvaltningsrätten i Karlstad  

FLI – Förvaltningsrätten i Linköping  

FLU – Förvaltningsrätten i Luleå  

FMA – Förvaltningsrätten i Malmö  

FST – Förvaltningsrätten i Stockholm  

FUM – Förvaltningsrätten i Umeå  

FUP – Förvaltningsrätten i Uppsala  

FVA – Förvaltningsrätten i Växjö  

 

KGO – Kammarrätten i Göteborg  

KJO – Kammarrätten i Jönköping  

KST – Kammarrätten i Stockholm 

KSU – Kammarrätten i Sundsvall 

 

HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen  
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MAJORITETSSKRIVELSE 
Till kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-07   
 

 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-01-07, Ärende 7 
 
Diarienummer 
2020KS686  048 

 

 

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

Politiska majoritetens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation till fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet 
med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun enligt 
följande: 
 

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska 
lokalkostnader, dock högst motsvarande den genomsnittliga 
lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-/skollokalerna i 
kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. 

 
 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt 

budgetår. 
 

 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och 
elever som är folkbokförda i kommunen. 

 
 Tomma platser ersätts inte. 

 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde 

huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
 

 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till 
bidrag enligt huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga 
lokalkostnader per barn/elev.  
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 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i 
kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln.  

 
Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen 
regi ska beräknas enligt samma principer.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Nyproduktion av skollokaler är idag dyrare och har högre lokalkostnader 
per elev och år än vad nuvarande lokalkostnadsersättningsmodell medger. 
Kommunen har också behov av att ersätta gamla lokaler med nya, samt att 
kommunfullmäktige har beslutat om inriktning med fler utförare som mål 
för att komplettera den egna verksamheten. Därför behövs en 
kompletterande lokalkostnadsersättningsmodell för nyproduktion av 
skollokaler. 
 
Välfärdsnämnden yttrade sig om förslaget enligt beslut 2020-12-16 i § 304 
Dnr 2020VFN535, vilket bemöts nedan.   
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog 28 mars 2019 § 46 Strategisk plan för 
mandatperioden. Enligt strategiska planen är kommunen positiv till och 
uppmuntrar fler utförare inom t.ex. förskola och grundskola att etablera sig i 
kommunen. Fler och nya etableringar bidrar till att komplettera befintligt 
utbud och stärker den egna verksamheten, som enligt den styrande 
majoritetens mål skall bli bäst i Sverige. 
 
Härryda kommun har tidigare endast använt sig av huvudprincipen då det 
inte funnits någon tydlig inriktning att möjliggöra ett bredare utbud av 
utförare. Huvudprincipen innebär att lokalkostnadsersättningen motsvarar 
kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande 
verksamhet. Utbudet av lediga befintliga lokaler i kommunen som lämpar 
sig för skolverksamhet är starkt begränsad. Kommunens egen verksamhet 
har många äldre välfyllda grundskolor, som också har stort underhålls- och 
renoveringsbehov för att uppnå goda förutsättningar för en bra fysisk 
arbetsmiljö för barn, elever och personal.  
 
Nuvarande förutsättningar gör att kommunens genomsnittliga lokalkostnad 
ligger på en nivå som gör det mycket svårt för enskilda huvudmän att 
etablera sig i nybyggda lokaler. Samtidigt har kommunen inte haft något 
ekonomiskt tak för egen nyproduktion av bl.a. de två senaste kommunala 
skolorna (Backaskolan och Fagerhultsskolan).   
 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att 
ta fram ett förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i 
fristående verksamheter samma förutsättningar att bygga och etablera nya 
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skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad hantering som möjligt mellan 
verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 19 november 2020 § 439 remittera ärendet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter, inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.  
 
Kommentarer på Välfärdsnämndens yttrande 
 
Välfärdsnämnden yttrade sig om förslaget i beslut 2020-12-16 i § 304 Dnr 
2020VFN535, enligt följande: 
 
Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet med tillägget att modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet kompletteras så att kommunens behov 
utav skolplatser ingår som kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för 
Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Välfärdsnämnden föreslår att kommunens behov utav skolplatser skall ingå 
som kriterium för att få extra lokalkostnadsersättning. Kommunen betalar 
endast ut ersättning för det antal elever som väljer och får plats hos en 
specifik huvudman(friskola). I samma stund ett aktivt val har gjorts av 
vårdnadshavare/elev till fristående verksamhet, så finns behovet av den 
platsen utifrån efterfrågan. Utbudet av befintliga lokaler i kommunen är 
också starkt begränsat, samt att kommunen alltid har ansvar för att det finns 
skolplatser till alla som behöver. Lägger man därtill att nuvarande 
lokalkostnadsersättningsnivå kraftigt understiger vad nyproduktion kostar så 
innebär välfärdsnämnden tillägg i praktiken att man starkt begränsar 
möjligheten till friskolors etablering i kommunen. Att införa ett kriterium 
om ”kommunens behov av platser”, skulle med stor sannolikhet också 
innebära tolkningsproblem. Utifrån ovan föreslås inga ändringar i modellen 
från politiska majoriteten i kommunstyrelsen. 
 
Bidrag till enskilda huvudmän regleras i Skolförordningen (2011:185) 14 
kap. och om lokalkostnadsersättningar står följande: 
 
Särskilt om ersättning för lokalkostnader 6 §   Ersättning för 
lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara hemkommunens genomsnittliga 
lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet. 
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället 
högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är 
skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om 
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den 
enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av 
kommunens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller 
någon annan omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset 
av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras. Förordning 
(2018:3). 
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Kommunens egen verksamhet har många äldre välfyllda grundskolor, som 
också har stort underhålls- och renoveringsbehov för att uppnå goda 
förutsättningar för en bra fysisk arbetsmiljö för barn, elever och personal. 
För att möjliggöra etableringar (såväl fristående som kommunala) i 
nybyggda lokaler anpassade för nutidens skolverksamhet som är dyra att 
producera jämfört med befintliga, finns ett behov av att anta en 
kompletterande ersättningsmodell för lokalkostnadsersättning för 
nyproducerade skollokaler vid nyetablering. Enligt av kommunfullmäktige 
antagen Strategisk plan (kommunfullmäktige 28 mars 2019, § 46), så är 
kommunen positiv till och uppmuntrar fler utförare inom t.ex. förskola och 
grundskola att etablera sig i kommunen. Fler och nya etableringar bidrar till 
att komplettera befintligt utbud och stärker den egna verksamheten som 
majoriteten har som ambition att den skall bli bäst i Sverige. 
Ersättningsmodellen är också tänkt att vara vägledande för ekonomiska 
ramar för nyproduktion av kommunala skollokaler. 
Utifrån ovan föreslår därför politiska majoriteten i kommunstyrelsen att 
lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation antas. 
 
Skolinspektionen fattar beslut om enskild huvudmans etableringsrätt 
inom grundskolan. 
 
Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 7§ så 
är det Statens skolinspektion som handlägger ärenden om godkännande av 
enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem som anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. 
 
I Kommunernas resursfördelning § 8 b står att kommuner ska fördela 
resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. Lag (2018:608). 
 
Detta ärende gäller lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till 
fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun. 
Ärendet gäller inte en specifik huvudman utan är generell och lika för alla. 
 
 
 
Politiska majoriteten i Härryda 
 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet 
och Kommunpartiet. 
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§ 304        Dnr 2020VFN535 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till välfärdsnämnden för 
att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen (2011:185). Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, där 
intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant skäl. I 
remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar förutsättningar 
för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För välfärdsnämnden, i egenskap av 
huvudman för den kommunala skolverksamheten, innebär etablering av friskolor även krav på 
anpassningar och omställning i den egna verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och 
ibland negativa konsekvenser för enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om 
långsiktig utveckling i kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata 
utförare kan uppfattas som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med 
vidtagna åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden kompenseras 
för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
Från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger skrivelse daterad den 2 december 
2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
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Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M) att 
välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 20:25-20:31. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) i första hand återremiss till 
förvaltningen för att utreda juridiska konsekvenser av att införa ett nytt lokalersättnings 
system. Att man utreder var det faktiska beslutet om lokalbidrag borde tas. I andra hand yrkar 
Siw Hallbert med instämmande av Peter Arvidsson avslag. 
 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar i första hand återremiss till förvaltningen för att avvakta 
resultatet av den statliga utredningen SOU 2020:28, En mer likvärdig skola minskad 
segregation och förbättrad resurstilldelning. Inga-Lena Persson instämmer i andra hand i Siw 
Hallberts yrkande om avslag. 
 
Ing-Marie Rydén Höök (L) yrkar på tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som 
kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda 
undantagsregeln tydliggörs. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:29-21:33. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa proposition på om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag. Om välfärdsnämnden beslutar att återremittera ärendet 
kommer ordförande ställa proposition på Siw Hallberts förslag om återremissyrkande mot 
avslag och Inga-Lena Perssons återremissyrkande mot avslag. Om välfärdsnämnden beslutar 
att avgöra ärendet idag kommer ordförande ställa Maria Kornevik Jakobssons yrkande mot 
avslag. Därefter kommer ordförande ställa proposition på Ing-Marie Rydéns tilläggsyrkande 
mot avslag. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner  
 
Återremiss mot avgöra idag 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordförande att 
välfärdsnämnden beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
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avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 5 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Siw Hallberts avslagsyrkande 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons och Siw Hallberts yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 6 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att bifalla Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:36-21:40. 
 
Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Ing-Marie Rydén Hööks yrkande mot avslag finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat avslå yrkandet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att Ing-Marie 
Ryden Hööks yrkande avslås röstar Ja. Den som bifaller Ing-Marie Rydén Hööks yrkande 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 7 röstar Nej. Bilaga 
7 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet med tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som kriterium, samt 
att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD),Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), 
Jonas Andersson (S), Inga-Lena Persson (MP), Bilaga 8 skriftlig reservation. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-16  

 

Voteringslista: § 304 
Ärende: Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet,  2020VFN535 
 
Bilaga 5 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

Bilaga 6 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

Bilaga 7 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
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Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot  X  
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 7 0 
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Bilaga 8 till protokollet 2020-12-16 § 304 

 

Motivering till reservation från Miljöpartiet de gröna Härryda gällande förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Miljöpartiet anser att det är mycket olämpligt att hasta fram ett beslut i frågan om ändrad modell för 
lokalersättning. Den pågående statliga utredningen, SOU 2020:28, En mer likvärdig skola-minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, har som ett av förslagen en översyn över 
ersättningar till fristående skolor. Härryda kommun bör avvakta resultatet av denna utredning innan 
beslut fattas om lokalersättning och på så sätt skapa förutsättningar för en modell som passar in i 
frågan om skolersättning i ett helhetsperspektiv.  

Förslag ur utredningen: 

”En förändring ska genomföras av hur ersättningen till enskilda huvudmän, den s.k. skolpengen, 
beräknas. Avdrag ska göras för de merkostnader som uppstår p.g.a. att olika huvudmän har olika 
ansvar. Kommunen har, till skillnad från enskilda huvudmän, ansvar att dels erbjuda alla barn i 
kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot nya elever, något 
utredningen funnit genererar betydande merkostnader över tid.” 

Att hantera ärendet utan krav på ett snabbt beslut ger även möjlighet att hinna skapa klarhet i 
kvarstående juridiska oklarheter.  

Att skynda fram ett beslut angående lokalersättningen kan inte motiveras av att det finns ett stort 
behov av att etablera en ny grundskola och därmed vara i behov av att ha denna fråga skyndsamt 
klarlagd. Citat ur Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet: ”Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett tioårsperspektiv.” 

Misstanken om att behovet av ett snabbt beslut har att göra med att skapa goda incitament och 
bana vägen för en ansökan om etablering från Internationella Engelska skolan bekräftades under 
mötet och visar på ännu ett exempel på en olämplig hantering av denna infekterade fråga. 

Inga-Lena Persson
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Elin Rosén 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-12-18 2020VFN535  60 
  
 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Tillstånd för fristående skolor   
Fristående huvudmän får efter ansökan godkännas som huvudmän för skola i enlighet 
med bestämmelser i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen prövar ansökan 
om godkännande att få starta fristående skola. Ansökan skickas på remiss till den 
kommun där den fristående skolan ansöker om att starta. Det innebär att Härryda 
kommun får tillfälle att yttra sig vid ansökan från fristående huvudmän som önskar 
etablera sig i kommunen. Av kommunens remissyttrande till Skolinspektionen ska det 
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå 
för elever eller den del av skolväsendet som bedrivs av det allmänna i den kommun där 
utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen gör därefter en ägar- och ledningsprövning 
samt en prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva sökt 
verksamhet. Den som ansöker ska även visa att det finns ett riktat intresse från relevant 
målgrupp, det vill säga elever i rätt ålder boende i området, till den planerade 
utbildningen och skolenheten.  
 
Bidrag från hemkommunen  
När en fristående huvudman får godkännande att starta innebär det att huvudmannen har 
rätt till bidrag från hemkommunen för varje elev vid skolenheten. Bidraget ska grunda sig 
på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets 
början. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten under 
löpande budgetår, ska motsvarande resurser tilldelas de verksamheterna.   
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Välfärdsnämndens ansvarsområde  
Välfärdsnämndens uppdrag och ansvar för utbildningsområdet avser ansvaret för 
kommunens huvudmannaskap för den kommunala skolan. Hemkommunen är skyldig att 
ordna en plats i skolan för alla barn som har rätt till utbildning. I mål och inriktningar från 
kommunfullmäktige och välfärdsnämnden framgår en tydlig inriktning om att möjliggöra 
för fler privata utförare inom skolområdet. 
 
Påverkan på välfärdsnämndens ansvarsområde  
Förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet som nu 
remitterats till välfärdsnämnden syftar till att skapa bättre förutsättningar för fler utförare 
inom skolområdet för att ge ökad valfrihet vid val av skola. Detta är i enlighet med den 
politiska inriktningen med fler utförare och större valfrihet för elever och 
vårdnadshavare. Konstruktionen av modellen samt ekonomiska konsekvenser är 
beskrivna i föreliggande utredning som förelagts kommunstyrelsen.   
 
Det är sannolikt så att en ny friskola får påverkan på elevunderlaget i befintliga skolor i 
en kommun och det är huvudmannens ansvar att hantera detta, så väl genom att öka den 
egna verksamhetens attraktivitet som genom kostnads- och verksamhetsanpassningar. I 
en kommun där det utifrån befolkningsprognoser inte bedöms finnas behov av fler 
skolplatser är det sannolikt att effekten av en ny skola blir än mer kännbar i befintliga 
skolor.  
 
Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett 
tioårsperspektiv.  
 
Skulle en ny fristående skola etableras kommer sannolikt en del av kommunens elever att 
välja denna, men möjligen också elever från kranskommuner. Det är svårt att säga hur 
många elever som kommer att välja en fristående skola och från vilka 
kommunala/fristående skolor dessa elever kommer. Idag har vi t ex elever som bor i 
Rävlanda som väljer Fridaskolan i Mölnlycke, vilket tydliggör att det inte alltid är 
närheten som är den mest avgörande faktorn. Ett större elevtapp från kommunens skolor 
medför ökade kostnader, så väl genom omställningskostnader som kostnader för tomma 
lokaler. Dessa kostnader kan bli betydande och det kan innebära svårigheter för 
välfärdsnämnden att hantera dessa inom befintlig budgetram.  
 
I den remitterade modellen för lokalersättning anges ett exempel med en grundskola för 
600 elever. Föreslagen ersättningsmodell skulle i ett sådant exempel ge ett extra 
lokalbidrag till en skola i nybyggda lokaler om ca 4 mnkr. En skola av denna storlek får 
också ett grundbidrag från hemkommunen för lokalkostnader motsvarande ca 11 mnkr. 
Det totala bidraget för lokaler uppgår då till ca 15 mnkr och innebär en nettokostnad för 
kommunen på ca 12 mnkr (efter återsökning av momskompensation).  
 
Kommunens merkostnad om ca 12 mnkr årligen ryms inte inom befintlig ram, varför 
nämnden behöver ta fram ett förslag till finansiering. Detsamma gäller för de ökade 
kostnader som uppstår vid ett överskott av skolplatser. Finansiering kan antingen ske 
genom att besparingar motsvarande kostnaderna genomförs inom nämnden eller att 
medel erhålls via anslagsförstärkning. 
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Samtidigt som ett ökat utbud av privata utförare uppfyller den politiska inriktningen om 
ökad valfrihet i kommunen, kommer det således innebära att den kommunala 
verksamheten behöver anpassas på ett sätt som kan uppfattas som negativt av barn och 
vårdnadshavare. Befintliga skolor kan behöva minskas i storlek, ställas om och kanske 
även stängas för att upprätthålla en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Omställningen kan också leda till övertalighet bland personal.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
 
Peter Lönn    Päivi Malmsten  
Kommundirektör   Sektorschef    
  
 
  
Bilaga 1: Protokollsutdrag § 439 – Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
 
Bilaga 2: Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet (2020KS868)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 439        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet med 
likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen. 
 
Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det 
finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet med 
undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem. 
 
En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 november 
2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD) och 
Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att 
inhämta synpunkter, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter, inför 
kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021. 
 

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 419        Dnr 2020KS686 

Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet  

  
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad den 4 november 2020, om uppdrag att ta 
fram förslag på modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna (28 mars 2019, § 46) majoritetens strategiska plan för 
åren 2019-2022, liksom i verksamhetsplanen för åren 2020-2022, framgår att kommunen 
kontinuerligt ska pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. 
Inom skolområdet sker detta genom så kallad fristående verksamhet. 
  
I Härryda kommun beräknas verksamhetsbidraget till fristående verksamhet efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslut om bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef 
med stöd av den politiskt antagna budgeten enligt välfärdsnämndens delegationsordning. 
Bidragsbeloppet bestäms inför kommande budgetår och för varje enskild huvudman. 
  
När det gäller lokalkostnadsersättningen skiljer ersättningen mellan olika skolor och 
huvudmän, då fristående verksamheter får snittet av bokförda lokalkostnader kommunen har 
för respektive verksamhet. Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket 
huvudsakligen beror på att lokalerna är välanvända, i huvudsak är ett äldre bestånd, har en 
stor underhållsskuld samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid jämförelse av 
möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler för kommunen respektive andra utförare 
ser man att kommunen ligger långt över den kostnad som ges till andra utförare. Det ges alltså 
olika förutsättningar där kommunen har en fördel gentemot andra utförare med dagens 
ersättningsmodell. Vid kommunal nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per 
elev, eftersom kostnaderna för nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. 
Men en nybyggd skollokal är flera gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. 
Kommunens låga lokalkostnader i snitt, kan därför innebära svårigheter för andra utförare att 
etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen vilket är en beslutad viljeriktning. 
  
Det är av vikt att kommunen och andra utförare har samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Därför behöver det arbetas fram en lokalkostnadsersättningsmodell som 
är transparent, förutsägbar och håller över tid oavsett om det är kommunen eller en fristående 
verksamhet som bygger nya skolor. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en 
modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Robert Langholz yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en modell som ger 
kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad hantering som möjligt mellan 
verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

Voteringslista: § 419 
Ärende: Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet,  2020KS686 
 
Bilaga 1 Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Anders Johansson (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
 
I den av kommunfullmäktige antagna (28 mars 2019, § 46) majoritetens 
strategiska plan för åren 2019-2022, liksom i verksamhetsplanen för åren 
2020-2022, framgår att kommunen kontinuerligt ska pröva möjligheten att 
verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. Inom skolområdet 
sker detta genom så kallad fristående verksamhet.  
 
I Härryda kommun beräknas verksamhetsbidraget till fristående verksamhet 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till den egna verksamheten, i enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslut 
om bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef med stöd av den politiskt 
antagna budgeten enligt välfärdsnämndens delegationsordning. 
Bidragsbeloppet bestäms inför kommande budgetår och för varje enskild 
huvudman. 
 
När det gäller lokalkostnadsersättningen skiljer ersättningen mellan olika 
skolor och huvudmän, då fristående verksamheter får snittet av bokförda 
lokalkostnader kommunen har för respektive verksamhet. Härryda kommun 
har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket huvudsakligen beror på att 
lokalerna är välanvända, i huvudsak är ett äldre bestånd, har en stor 
underhållsskuld samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid 
jämförelse av möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler för 
kommunen respektive andra utförare ser man att kommunen ligger långt 
över den kostnad som ges till andra utförare. Det ges alltså olika 
förutsättningar där kommunen har en fördel gentemot andra utförare med 
dagens ersättningsmodell. Vid kommunal nyproduktion ökar den 
genomsnittliga lokalkostnaden per elev, eftersom kostnaderna för nybyggda 
skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. Men en nybyggd skollokal 
är flera gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. Kommunens låga 
lokalkostnader i snitt, kan därför innebära svårigheter för andra utförare att 
etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen vilket är en beslutad 
viljeriktning. 
 
Det är av vikt att kommunen och andra utförare har samma förutsättningar 
att bygga och etablera nya skolor. Därför behöver det arbetas fram en 
lokalkostnadsersättningsmodell som är transparent, förutsägbar och håller 
över tid oavsett om det är kommunen eller en fristående verksamhet som 
bygger nya skolor. 
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2 (2)  
 

Referenser 
Bilaga 1 Lokalkostnader förskola grundskola 2020 
Bilaga 2 Bidragsbelopp förskola grundskola 2020 
 
 
Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar år förvaltningen att ta fram förslag till en modell 
som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva 
en så likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i 
annans regi. 
 
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilaga 1

LOKALKOSTNADER 2020

FÖRSKOLOR
Hyra 2020, 

tkr
Barnantal 2020 

enligt budget
Årshyra, tkr/ 

barn 2020
Tallgårdens förskola 1 599 111 14
Pixbo förskola 372 55 7
Ljungna förskola 640 56 11
Hulelyckans förskola 196 37 5
Krokens förskola 1 439 103 14
Rullstenens förskola 1 653 95 17
Barrskogens förskola 1 963 91 22
Djupedals förskola 1 120 92 12
Finnsjöns förskola 1 032 54 19
Furubackens förskola 796 75 11
Mossens förskola 327 36 9
Högadals förskola (endast VT) 188 51 7
Nysäters förskola 1 190 72 17
Agnebäckens förskola 771 91 8
Eskilsbys förskola 212 24 9
Högåsens förskola 493 45 11
Hagens förskola 1 093 64 17
Salmereds förskola 1 327 54 25
Sjöholmens förskola 297 37 8
Stommens förskola (endast VT) 297 44 14
Smedjebackens förskola 1 572 106 15
Mystens förskola 1 534 102 15
Västergärdets förskola 2 300 77 30
Skårtorps förskola 1 548 93 17
Björkängens förskola 1 244 74 17
Gärdets förskola 784 37 21
Hindås förskola 414 54 8
Älmhults förskola 1 193 41 29
Fagerhults förskola 1 739 94 19
Hedens förskola 1 586 53 30

GRUNDSKOLOR
Hyra 2020, 

tkr
Elevtal 2020 åk  

F-9 enligt budget
Årshyra, tkr/ 

elev 2020
Säteriskolan 3 872 272 14
Vällsjöskolan 1 177 169 7
Furuhällsskolan 3 948 335 12
Högadalsskolan 2 036 301 7
Skinnefjällsskolan 3 980 279 14
Lunnaskolan 2 955 394 8
Backaskolan 6 317 204 31
Härrydaskolan 2 036 136 15
Eskilsbyskolan 541 13 42
Hindåsskolan 3 970 366 11
Hällingsjöskolan 1 422 129 11
Ekdalaskolan 3 750 423 9
Djupedalskolan 2 962 452 7
Båtsmansskolan 2 721 245 11
Landvetterskolan 7 012 796 9
Önnerödsskolan 5 287 446 12
Rävlandaskolan 6 379 486 13

Fagerhultsskolan (helårshyra 2022) 8 537
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Bilaga 2
Sid 1/2

BIDRAG TILL FRISTÅENDE VERKSAMHET 2020

Grundbelopp inkl lönerevision för strategisk satning och lönerevision april.

ÅK 1-5 ÅK 6-9

Undervisning, läromedel, elevhälsa och 
måltider 63 707 kr 79 604 kr
Lokaler 13 146 kr 13 146 kr
Grundbelopp per elev 76 853 kr 92 750 kr
Administration 3% 2 306 kr 2 783 kr
Momskompensation 6% 4 750 kr 5 732 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER ELEV 83 908 kr 101 265 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda skolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Backa/Fagerhult 17 875 kr 17 875 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 19 516 kr 19 516 kr
Skillnad per elev 5 163 kr 5 163 kr

Förskole-
klass 

Fritidshem 
6-8 år

Fritidshem 
9 år

Fritids-  
klubb

Undervisning, läromedel, elevhälsa och 
måltider 47 633 kr 39 332 kr 31 416 kr 5 291 kr
Lokaler 8 035 kr 4 659 kr 4 659 kr 757 kr
Grundbelopp per elev 55 668 kr 43 990 kr 36 075 kr 6 048 kr
Administration 3% 1 670 kr 1 320 kr 1 082 kr 181 kr
Momskompensation 6% 3 440 kr 2 719 kr 2 229 kr 374 kr
Summa påslag 5 110 kr 4 038 kr 3 312 kr 555 kr
Avdrag för föräldraavgifter 0 kr -7 796 kr -7 796 kr 0 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER ELEV 60 778 kr 40 232 kr 31 590 kr 6 603 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda skolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Backa/Fagerhult 11 090 kr 6 528 kr 6 528 kr 977 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 12 108 kr 7 127 kr 7 127 kr 1 067 kr
Skillnad per elev 3 335 kr 2 041 kr 2 041 kr 240 kr

GRUNDSKOLEVERKSAMHET
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Bilaga 2
Sid 2/2

BIDRAG TILL FRISTÅENDE VERKSAMHET 2020
FÖRSKOLEVERKSAMHET
Grundbelopp inkl lönerevision för strategisk satning och lönerevision april.

1-2 ÅR 3-5 ÅR

Pedagogisk verksamhet, lek- och 
lärprodukter, omsorg och måltider 141 875 kr 101 957 kr
Lokaler 21 527 kr 21 527 kr
Grundbelopp per barn 163 402 kr 123 484 kr
Administration 3% 4 902 kr 3 705 kr
Momskompensation 6% 10 098 kr 7 631 kr
Summa påslag 15 000 kr 11 336 kr
Avdrag för föräldraavgifter -13 523 kr -13 523 kr
Avdragsreducering för allmän förskola 2 272 kr
Summa avdrag -13 523 kr -11 251 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER BARN 164 879 kr 123 569 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda förskolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Västergärdet/Tallgården 23 278 kr 23 278 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 25 415 kr 25 415 kr
Skillnad per elev 1 912 kr 1 912 kr
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SACORÅDET I 
HÄRRYDA1  

 
 

 

Yttrande ang konsekvensbeskrivning av modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Yttrande efter information och dialog i CSG 200127 
 
 

Sammanfattning 

Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda instämmer i stort med de ansatser till konsekvensbeskrivning 
för de kommunala verksamheterna som förvaltningen gjort i avsnitt i dokumenten Dnr 2020KS686 048 och 
Dnr 2020VFN535 60, med vissa tillägg.  
     Förbunden har kommit till slutsatsen att det inte endast är fråga om en administrativ lokalersättnings-
modell, utan att förslaget kan få ekonomiska och arbetsmiljömässiga konsekvenser för kommunen, 
huvudmannen / Välfärdsnämnden, och för grundskolorna. Förslaget riskerar att tillsammans med 
huvudregeln och undantagsreglerna i Skolförordningen utgöra en cirkeldefinition, varför oförutsedda 
kostnader kan uppstå. Förbunden förväntar sig negativa organisatoriska konsekvenser, och icke 
omhändertagna arbetsmiljörisker i första läget för rektorer. Det yttersta arbetsgivaransvaret vilar på varje 
ansvarig politiker, och något som kan göras för att förebygga konsekvenserna är att garantera att den 
kommunala huvudmannen och kommunens skolenheter hålls skadeslösa för inte bara högre 
lokalbidrag, utan även för högre lokalkostnader i egen regi, samt för omställning där hänsyn behöver 
tas till konsekvenser för såväl elever som personal. Detta så att eventuella effekter av förslaget mildras för 
kommunens grundskolors del.  
 

Bakgrund 

Alltsedan frågan om kostnader i samband med nybyggnation i kombination med etablering av en friskola blev 
ett aktuellt samtalsämne i Härryda Kommun under 2019, har våra fackförbund till förvaltningen då och då 
uttryckt intresse av att få delta i en beskrivning av konsekvenserna för den kommunala skolverksamheten av 
olika varianter av beslut (t ex CSG-protokoll 200326).  

Det behöver kanske i sammanhanget förklaras och betonas, att undertecknade fackförbund är partipolitiskt 
obundna, och att vi inte tar ställning vare sig för eller emot friskolor. En del av våra medlemsförbund har 
ståndpunkter rörande hur resursfördelning går till i såväl fristående skolor som i kommunala skolor, och vill 

 
Tillsammans representerar Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda, som samarbetar i frågor av gemensamt intresse, c:a 
1300 tillsvidareanställda medarbetare i Härryda Kommun.  
     Sacorådet i Härryda är en sammanslutning mellan 11 fristående fackförbund för akademiker som verkar i Härryda Kommun: 
Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, Sveriges 
Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund samt Sveriges Skolledarförbund, och representerar ca 500 
tillsvidareanställda medarbetare i Härryda Kommun.  
     Lärarförbundet Härryda organiserar bl.a. lärare, förskollärare och skolledare, och representerar ca 800 tillsvidareanställda 
medarbetare i Härryda Kommun.  
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att resurser avsedda för skolan ska komma till nytta så nära klassrummen som möjligt. Förbunden vill så långt 
möjligt hålla oss ifrån den partipolitiska / ideologiska debatten, och yttra oss utifrån medarbetarnas synvinkel, 
vilken ofta är relevant för verksamhetens kvalitet och elevernas undervisning.  

I samband med ärendets gång har med tiden en mängd olika delfrågor och perspektiv dykt upp – hos allmän-
heten, i media, i den politiska debatten, i sakredogörelser från förvaltningen – och vi som fackförbund har 
också fått hantera många frågor och reaktioner av olika slag från medlemmar / medarbetare i kommunen. 
Temat har ofta alltför förenklat förkortats med de tre bokstäverna ”IES”, men ärendet har också ändrat 
karaktär under historiens gång, och frågor om resursfördelning till skola förtjänar mer djupgående analys än 
synpunkter för/emot enskilda företag.   

Våra fackförbunds fokus i förhållande till Härryda Kommun har hela tiden varit konsekvenserna för den 
kommunala verksamheten där vi idag har medlemmar som arbetar med elever. Frågor som rör våra 
medlemmar i fristående skolor hanterar vi i förhållande till deras respektive huvudman. I december 2020 
bestämdes tillfället till fackens delaktighet i konsekvensbeskrivning till 210128.  

Redan vid Välfärdsnämndens sammanträde 201216 fanns dock ett slags konsekvensbeskrivning från förvalt-
ningen till handa som ett avsnitt i dokumentet Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet, Peter Lönn och Päivi Malmsten Dnr 2020VFN535 60, och vi tog då 
tillfället i akt att yttra oss muntligt i nämnden via en av våra personalrepresentanter. Vi uppmärksammande då 
några viktiga punkter i förvaltningens skrivelse, och påminde också vid det tillfället om att varje 
skolhuvudman enligt Skollagen är skolhuvudman var för sig, dvs att den kommunala huvudmannen och den 
fristående huvudmannen är suveräna i sina respektive beslut och respektive ansvar. Med grundskola fungerar 
det därmed enligt Skollagen på ett helt annat sätt än med t.ex. entreprenad eller LOV inom socialtjänstens 
vård och omsorg, där ansvaret ligger kvar på kommunen och viss påverkan på den fristående aktören kan ske 
från kommunens sida.  
     Vår konklusion vid VFN 16 dec 2020 var att det absolut minsta man kan begära är att vår kommunala 
skolhuvudman VFN och dess ansvarsområde, dvs de kommunala skolorna, hålls skadeslösa och kompenseras 
för eventuella merkostnader, om de skulle uppstå som en följd av den föreslagna lokalersättningsmodellen. 
Samt att vi förutsätter att vår kommun följer gällande lagar och regler.  
 
 
 
Yttrande över konsekvensbeskrivning 
 
Följande synpunkter hänger ihop med två av förvaltningens dokument, där vi finner ansatser till 
konsekvensbeskrivningar:   

- Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet, Peter Lönn och Bo Ekström, daterat 20-11-12 Dnr 2020KS686 048, framför 
allt avsnittet Konsekvensbeskrivning, samt 

- Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamher, Peter 
Lönn och Päivi Malmsten, daterat 20-12-02, Dnr 2020VFN535 60, framför allt avsnittet Påverkan på 
Välfärdsnämndens ansvarsområde. 

 
Förbunden kan inledningsvis konstatera att det tycks råda viss begreppsförvirring angående uttrycket ”nya 
skolor” och behovet av dessa, och föreställer sig att konsekvensbeskrivningsuppgiften skulle bli mer lätthanterlig 
för oss om man gjorde tydligare skillnad på ”nya” i betydelsen ”nybyggda, fräscha” respektive i betydelsen 
”ytterligare”. Förbunden konstaterar att i förslaget till ny lokalersättningsmodell är det inte heller definierat hur 
länge skolor anses vara ”nybyggda”. Viss ledning kan återfinnas i undantagsregeln för fristående skolor: 5 år, 
men det är inte uppenbart att denna tidsgräns även gäller kommunala skolor. Eftersom beslutet om undantag 
föreslås upphöra 2026 är det också oklart vad som gäller för en eventuell – kommunal eller fristående – skola 
som byggs t.ex. år 2024. Hur begreppet ”nybyggda skolor” förhåller sig till t.ex. en omfattande ombyggnation 
eller renovering framgår inte, vilket kan leda till oklarheter i förhållande till olika fristående huvudmän. 
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Facken instämmer i stort med förvaltningen 
 
Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda instämmer i stort med de ansatser till konsekvensbeskrivning 
för de kommunala verksamheterna som förvaltningen gjort, och uppmärksammar att yttandet till VFN är 
senare daterat och mer konkret ur skolhuvudmannaperspektiv.  
 
Organisatoriska konsekvenser 
 
Att kostnader för omställning och tomma lokaler kan bli betydande och svåra för Välfärdsnämnden att hantera 
inom befintlig budgetram, instämmer förbunden i med eftertryck. Då principen ”tomma platser ersätts inte” 
redan gäller, även för kommunala skolor, vet vi av erfarenhet att varje elev som lämnar en skola sätter ytter-
ligare press på skolans rektor att anpassa skolans organisation, klass- och gruppindelning, särskilda insatser 
för barn i behov av särskilt stöd och mycket annat, till att passa en omedelbart mindre budget.  
     En huvudman ska enligt Skollagen 2 kap 8b§ fördela resurser utifrån barnens och elevernas olika förut-
sättningar och behov. Det är redan i tider utan större elevomsättning oerhört svårt att tillgodose elevers behov 
i en skola, särskilt om den inte är fylld dvs som inte har maximal elevpeng. Den rektor som vill ordna mindre 
undervisningsgrupper för vissa elever eller sätta in särskilt stöd till andra elever, är beroende av att övriga 
klasser på skolan är maximerade och kostnadseffektiva.   
     Vid omsättning på elever, så fungerar mekanismerna i skolornas organisation kopplat till budget på så vis, 
att om det är de elever som ”kostar mest”, t.ex. i form av behov av undervisning i mindre grupp eller assistent 
/ speciallärare, som lämnar, så är det något mindre svårt att anpassa även om det finns en omställningskostnad 
(man lägger ner gruppen, eventuellt utan men för andra elever, eller säger upp assistenten / specialläraren). 
Men fr.a. är det ”tomma platser” som är svårigheten redan idag, men ännu mer när elever lämnar en redan 
organiserad klass.  
     När elever lämnar en befintlig klass kan man inte skära ned en tjugofemtedels mattelärare per elev osv, 
utan rektor måste minska på något annat som kanske inte har direkt koppling till de elever som lämnat, utan 
det får konsekvenser för andra elever på skolan (lägre personaltäthet på raster t.ex, eller minskad special-
lärarresurs även om denna inte var knuten till de elever som lämnade skolan). Svårigheter med 
schemaläggning, håltimmar och långa skoldagar när en skola tvingas till en billigare men organisatoriskt 
svårhanterligare gruppindelning i t.ex. hemkunskap, slöjd och musik, är välkända av rektorer, schemaläggare 
och annan skolpersonal, och samtidigt är sådan organisation svår att förklara och försvara inför elever och 
vårdnadshavare, som kan uppleva det som ”dåligt schema”.  
     När en elev tillkommer till skolan, och kan gå in i en befintlig klass utan behov av omorganisation eller 
nyanställningar blir det tvärtom ett tillskott jämfört med vad man organisatoriskt räknat med, och kan 
realiseras som en ”extra” resurs att spendera på de mest behövande eleverna.  
     Vid nyetablering kan de negativa organisatoriska effekterna väntas bli större än annars, och fr a 
möjligheten att följa Skollagen ang fördelning av resurser utifrån elevers behov ställs på sin spets.  
 
När det gäller icke-fyllda lokaler, dvs överskott av skolplatser, så är det ofta inte möjligt eller lämpligt för en 
skola att ”knoppa av” ett klassrum eller annan skollokal, dvs möjligheten att hyra ut en del av en skola är 
starkt begränsad. I vissa kommunala lokaler kan det fungera alldeles utmärkt att låta vitt skilda verksamheter 
pågå vägg i vägg i samma hus, men när det handlar om en stor mängd barn samlade under ett tak är det inte 
allt som är lämpligt. Om det finns tillfälliga paviljonger kan dessa tas bort, men bara under förutsättning att 
det är organisatoriskt lämpligt att slå ihop grupper/klasser. I dessa fall ställs ofta pedagogiska vinster och 
lämpliga lärmiljöer för elevernas maximala utveckling mot krass ekonomi på skolorna.  
     Även om det inte är sannolikt att någon enskild skola ”töms” på elever på grund av val av annan skola, och 
av den direkta orsaken måste stänga, så är det nästan värre eller svårhanterligare med spridda tomma platser 
på flera skolor – då kan rektorerna och huvudmannen ändå sannolikt behöva minska skolorna i storlek och 
även behöva slå ihop skolor (dvs stänga någon av dem) för att ha en kostnadseffektiv verksamhet. Sådan 
omställning är smärtsam i många avseenden, inte bara organisatoriskt utan också pedagogiskt, socialt och 
psykologiskt, då elever tvingas byta sammanhang, utan fria valmöjligheter. Synpunkter från elever och 
vårdnadshavare landar på skolans personal, som inte kan ge de bästa svaren.  
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Förändringar brukar visserligen kunna stabiliseras över längre tid, men elevers skolår och 
grundskoleutbildning går inte i repris, och det är risken för alltför drastiska effekter på ett par års sikt som är 
orsaken till att Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda förordar att den kommunala huvudmannen 
kompenseras för inte bara högre lokalbidrag, utan även för högre lokalkostnader i egen regi, samt för 
omställning där hänsyn behöver tas till konsekvenser för såväl elever som personal. För övrigt anser vi att 
resurser till skolan borde fördelas utifrån Skollagen 2 kap 8b§, dvs utifrån elevers förutsättningar och behov, 
och inte påverkas av lokalersättningar.  
 
 
Ekonomiska och legala konsekvenser 

Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet i Härryda yttrar sig här även om ekonomiska konsekvenser utifrån att 
detta ofta har effekter på våra medlemmars arbetsförhållanden. Problem i detta fall är dels att det är osäkert 
hur stor ekonomisk effekt den föreslagna lokalersättningsmodellen kan få – vilket är en svårighet i sig – och 
dels att det ännu inte är garanterat att den kommunala huvudmannen / VFN kommer att hållas skadeslös för 
dessa effekter. Det är alltså mycket möjligt att ekonomiska konsekvenser kommer att drabba de kommunala 
skolornas budget, med följder för den kommunala skolverksamheten, våra medlemmar och deras 
undervisning.  

Under denna avsnittsrubrik tar vi även upp konsekvenser som riskerar ställa till det för den kommun som 
våra medlemmar har som arbetsgivare, i och med kostnader för rättsprocesser, tidsspillan o dyl. Vi bedömer 
denna effekt som indirekt och liten rent ekonomiskt och arbetsmiljömässigt för våra medlemmars del, men att 
perspektivet ändå är av intresse då det berör attityden till kommunen som attraktiv arbetsgivare.  
 
Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda uppmärksammar – i högre grad än förvaltningen – att 
undantagsregeln möjliggör inte bara högre ersättning, utan också lägre, från kommunen till fristående huvud-
män. Av undantagsregeln i Skolförordningen 14 kap 6§ framgår att ”om skillnaden mellan hemkommunens 
genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av 
kommunens investering i nya lokaler” (vår kursivering) så skulle ersättningen till den fristående skolan kunna 
skälighetsprövas, och uppgå till högst de faktiska kostnaderna som den fristående huvudmannen har. Dvs 
undantagsregeln innebär också att när/om en kommun bygger nytt eller renoverar sina egna skollokaler, så 
skulle kommunen kunna ha möjlighet att minska sitt bidrag till friskolor som väljer att ha ”sämre” lokaler – 
under förutsättning att man skulle välja att ta med även denna motsatta eventualitet i sin 
lokalersättningsmodell, dvs att undantagsregeln tillämpas åt båda hållen. Detta hade kunnat vara ett inslag i en 
lokalersättningsmodell som är hållbar över tid, och även till kommunens relativa ”favör” i form av skäligen 
begränsade utgifter.  
 
Förbunden ser inga skäl att ifrågasätta förvaltningens ekonomiska scenarier i Dnr 2020KS686 048 och den 
mer konkreta analysen av detta i Dnr 2020VFN535 60. Vi skulle dock vilja utveckla och problematisera en 
sak vi inte förmår bedöma konsekvenserna av, och ännu finner otydligt.  
     Kännetecknande för en undantagsregel är att den bygger på att det finns en huvudregel som tillämpas i de 
flesta fall eller i normala fall eller åtminstone i något tänkbart fall. Om det aktuella förslaget om 
lokalersättning inte innebär att man helt och hållet frångår huvudregeln om genomsnittskostnader och ger alla 
skolor – såväl kommunala som fristående – ersättning för faktiska kostnader, så är det sannolika att 
åtminstone någon fristående skola skulle kunna få ersättning fortsatt enligt huvudregeln dvs enligt ett 
genomsnitt av kommunens lokalkostnader. Vi gör i det följande antagandet att huvudregeln inte är helt 
åsidosatt i förslaget. 
     Det gäller då den del av förslaget som innebär att det noteras att ”resurstilldelningen för verksamhet i 
kommunens egen regi ska beräknas enligt samma principer”. Vi uppfattar det som att undantagsregeln för 
nybyggda fristående skolor skulle tillämpas även på t.ex. den nybyggda kommunala Fagerhultskolan. Dock är 
huvudregeln såväl som undantagsreglerna i Skolförordningen inte konstruerad för alla skolor, eller för 
kommunala skolor, utan just för fristående skolor med kommunen som referensram. Om en princip, som är 
skriven i syfte att ge just fristående verksamheter bidrag på lika villkor med ett genomsnitt av den kommunala 
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kostnaden som referensram – såsom huvudregeln i Skolförordningen är – skulle tillämpas även för lokalerna i 
kommunal regi, så uppstår så vitt vi förstår ett slags cirkeldefinition och nya problem.  
     Om t.ex. den relativt nybyggda kommunala Fagerhultskolan också ska ha täckning för högre lokalkostnad 
än genomsnittet för andra skolor i kommunen, vilket i och för sig kan låta rimligt, och då rimligen jämfört 
med genomsnittet i kommunen exklusive Fagerhult så att inte ökningen beräknas på ett genomsnitt där 
ökningen själv ingår – hur ska då ersättningen enligt huvudregeln beräknas för fristående skolor i kommunen 
som INTE faller under undantagsregeln, dvs i nuläget Fridaskolan? På ett genomsnitt inklusive eller exklusive 
Fagerhult? Skolförordningens 14 kap 1-2§§ ger svaret på den frågan, vilket naturligtvis varje fristående 
huvudman skulle påpeka, och förbunden befarar att i nuvarande form biter lokalersättningsmodellen, även om 
den är avsedd att ge ”lika villkor”, sig själv i svansen på så vis att även en fristående icke-nybyggd skola får 
rätt till en högre lokalersättning som är beräknad på annat sätt än dess kommunala motsvarigheter, trots att 
den inte faller under undantagsregeln om nybyggnation. Denna ekonomiska konsekvens skulle bl a kunna få 
hittills oförutsedda effekter på kommunens benägenhet att nybygga skollokaler i egen regi. 
 
Förbunden noterar också – utöver förvaltningens konsekvensbeskrivning – att frågan om tillämpningen av 
undantagsregeln analyseras noggrant i statens offentliga utredning ”En gemensam angelägenhet” (SOU 
2020:46), som lämnade sitt betänkande i augusti 2020. Analysen finns i del 2 med start på sid 572. I samman-
fattningen kommenteras tillämpningen av undantagsregeln i de fall syftet är att möjliggöra etablering:  

 
”Den i skolförordningen och gymnasieförordningen formulerade möjligheten för kommunerna 
att subventionera de fristående skolornas lokalkostnader för att friskolorna ska kunna etablera 
sig i kommunen strider mot kommunallagen och sannolikt också mot EU-regelverket och bör 
omedelbart upphävas.” (s 49)  

 
Förbunden håller det därmed för sannolikt att en annan konsekvens av förslaget blir rättsprocesser som är 
kostsamma för kommunen vilket förr eller senare indirekt möjligen riskerar drabba kommunens och 
däribland skolornas ekonomi, men framför allt förtroendet och arbetsgivarvarumärket.  
 
Som vi redan nämnt vid VFN 16 dec så är det viktigt att ha klart för sig att skola fungerar på ett annat sätt än 
t.ex. vård och omsorg när det gäller valfrihet och ansvar. LOV och dess regelverk gäller inte skolan, och det 
finns i Skollagen omfattande förbud mot entreprenad när det gäller skolan. Detta aktualiserades i Härryda 
Kommun för ett par år sedan när kommunen blev riksbekant efter Skolinspektionens bedömning att den 
inhyrning av rektorer som förekom här 2017 stred mot Skollagen.  

Förhållandet mellan kommunen och fristående grundskolor är lagreglerat och bygger alltså inte som i LOV 
på att kommunen själv kan bestämma sig för att införa detta och upphandla leverantörer, eller som i 
entreprenad på att avtal kan ingås, omförhandlas eller hävas. Kommunen har inte heller för fristående 
grundskolor någon tillsyn där kommunen kan begära åtgärder, utan varje huvudman svarar självständigt inför 
myndigheter såsom Skolinspektionen och domstolsväsendet, som t.ex. bedömer lagligheten i respektive aktörs 
göranden. Kommunen har ett större åtagande än den fristående huvudmannen, bl.a. för att fatta beslut om 
resursfördelning på lika villkor, och kan därför hållas rättsligt ansvarig för hur bidragsmodellen utformas.   
 
 
Arbetsmiljökonsekvenser 
 
I förvaltningens konsekvensbeskrivning nämns risken för övertalighet bland personal. Utifrån våra 
erfarenheter från den senaste större friskoleetableringen 2010, är förbunden är inte lika oroade för just 
övertaligheten och att medarbetare blir av med sin försörjning, utan snarare för arbetsmiljön bland 
medarbetarna under en sådan period, som inte är kort. Känslan av att ”befinna sig på ett sjunkande skepp” och 
den otrygghet som sprids bland medarbetare, även bland dem som inte alls riskerar uppsägning för egen del, 
är inte positiv för verksamheten och dess kvalitet. Signalvärdet till medarbetarna och medborgarna som kan 
uppfattas som att andra aktörer kan göra jobbet bättre än de egna medarbetarna, är bekymmersamt och 
behöver hanteras av alla led i styrkedjan på ett klokt sätt.  
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     I en så oerhört relationstät verksamhet som skola är, är det också viktigt att betänka att en omorganisation 
för att komma i balans med ökade kostnader har fler effekter än att ”några överflödiga tjänster tas bort”. 
Etablerade goda relationer mellan elever och deras lärare och annan personal, ofrivilliga lärarbyten, upp-
arbetade samarbetsformer mellan medarbetare som måste starta om i nya konstellationer, oskrivna rutiner och 
tillit som underlättar vardagsarbetet men som faller bort i personalomflyttning, sorgen över att förlora 
kompetenta kolleger som kanske inte ens blir övertaliga men som passar på att skaffa sig nytt jobb 
annorstädes när det ändå är oroligt i kommunen – sådana saker låter sig inte enkelt mätas, men märks i 
organisationen och påverkar kvaliteten i hur arbetet och servicen utförs. Det sägs ofta att oro över förändring 
är jobbig men ju går över, vilket är sant, men det som ofta glöms bort i sammanhanget är den förlorade sk 
tysta kunskapen, och förmågan att i förändringen lyckas bevara det som är värt att bevara in i det nya.  

Rektorer för grundskolor har en nyckelfunktion i att åstadkomma bästa tänkbara skola för våra elever, och 
är kulturbärare för god arbetsmiljö för all sin personal, förutom alla sina formella uppgifter. De behöver inte 
ett svårare uppdrag än de redan har. Förbunden ser hög risk för stark psykisk påfrestning, i första hand på 
rektorer, och gör sammantaget bedömningen att grundskoleverksamheten och dess rektorer behöver all 
stabilitet de kan få de närmaste åren, då flera förändringar är förestående. Att freda grundskolorna från 
ytterligare nedskärningar pga icke-kompenserade merkostnader vore en lämplig åtgärd.  

 
Efter begrundan har Sacorådet i Härryda och Lärarförbundet Härryda kommit fram till slutsatsen att det här 
inte bara är fråga om en administrativ lokalersättningsmodell, utan att den kan få ekonomiska konsekvenser 
för kommunen, huvudmannen Välfärdsnämnden, och grundskolorna. För grundskolorna förväntar sig 
förbunden även organisatoriska konsekvenser, svårigheter som varje rektor får ytterligare ansvar för att 
hantera, vilket riskerar att överskugga uppgifter såsom pedagogiskt ledarskap och utveckling, med etisk stress 
som en av flera risker. Det finns arbetsmiljörisker som inte är utredda och omhändertagna, och den oro som 
finns redan nu kommer att eskalera om inte något kan göras för att försäkra de kommunala grundskolorna och 
dess personal om att det inte kommer att bli några drastiska konsekvenser. Det yttersta arbetsgivaransvaret 
vilar på varje ansvarig politiker, och något som åtminstone kan göras för att förebygga dålig arbetsmiljö är att 
garantera att den kommunala huvudmannen och kommunens skolenheter kompenseras för extra lokalbidrag, 
lokalkostnader i egen regi samt omställningskostnader, så att eventuella effekter av förslaget mildras för 
kommunens grundskolors del.  

 

 

 

För Sacorådet i Härryda  

 

Anna Carlsson,  

Lärarnas Riksförbund,  

ordf Sacorådet 

 

Magnus Fagerström 

Sveriges Skolledarförbund 

ledmot Sacorådet 

 

 

Fredrik Johansson 

Akademikeförbundet SSR 

v ordf Sacorådet 

 

Mergim Rexhepi 

Akavia 

ledamot Sacorådet 

För Lärarförbundet Härryda 

 

Anna Larsson 

ordf Lärarförbundet 

 

 

Pontus Cadier 

vice ordf Lärarförbundet 
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